TỈNH ỦY HÒA BÌNH
*
Số 1327 - QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 08-QC/TU,
ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
----- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW,
ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành
Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban
thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Quy định số 42-QĐ/TW, ngày 03/10/2016 của Ban Bí thư về
nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy; Quyết định
số 168-QĐ/TW, ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế
làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Quyết định,
Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương;
- Căn cứ Quyết định số 1295-QĐ/TW, ngày 21/6/2019 của Ban Bí thư
về việc luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm
kỳ 2015-2020;
- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Tờ trình số 109-TTr/TU,
ngày 03/10/2019,
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 08QC/TU, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:
1. Chương I
1.1. Bổ sung Khoản 4, Điều 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh
“…Xem xét, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng
quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm; tình hình ngân sách Nhà nước 6 tháng, hằng
năm của tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.”
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1.2. Bổ sung Khoản 1, Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
“Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy. Thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng
tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm; tình hình ngân sách Nhà nước 6
tháng, hằng năm của tỉnh trước khi quyết định hoặc trình Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.”
1.3. Sửa đổi Điều 2 và Điều 3
- Chuyển nội dung “Cho ý kiến về việc kết nạp lại đảng viên theo quy
định” tại Khoản 3, Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
sang Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 3. Những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết về tổ chức, cán bộ.
- Bổ sung tại Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 3. Những công việc Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết về tổ chức,
cán bộ nội dung: “Quyết định điều động đối với cán bộ đã được Ban Thường
vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử”.
2. Chương II
2.1. Bổ sung 01 điều (Điều 10) về nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư
Tỉnh ủy
(1)- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy theo Điều
3, Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019 của Tỉnh ủy.
(2)- Phối hợp với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; lãnh đạo thực
hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh; tập trung lãnh đạo thực hiện 05 chỉ
tiêu dự báo khó đạt đã chỉ ra tại Kết luận số 206-KL/TU, ngày 26/10/2018
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
(3)- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách
lĩnh vực xây dựng tổ chức cơ sở đảng (quy định tại Điều 7, Quy định số 42QĐ/TW của Ban Bí thư):
- Chủ trì chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công
tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về xây
dựng tổ chức cơ sở đảng. Chịu trách nhiệm chính chỉ đạo sự phối hợp hoạt
động giữa các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan Nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên trách tham mưu,
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giúp việc Tỉnh ủy, để nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện;
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và
của cấp ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên.
- Chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tập
trung củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, đề
xuất về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Chỉ đạo nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến về
tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
- Phối hợp với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc
chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
bàn về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ
trách; thường xuyên trao đổi và phối hợp với đồng chí Chủ tịch Hội đồng
nhân dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng chính
quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
(4)- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
(5)- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường
trực Tỉnh ủy lãnh đạo một số nhiệm vụ cụ thể: Công tác xây dựng hệ thống
chính trị ở cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận của
Đảng; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng.
(6)- Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các văn bản theo quy chế làm
việc của Tỉnh ủy và theo sự phân công của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thực
hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy và đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy.
2.2. Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
- Khoản 3. "Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phụ trách Văn phòng
Tỉnh ủy; phối hợp công tác giữa tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,… của Đảng và của cấp
ủy tỉnh…"
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- Khoản 4: "Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác đối
ngoại…"
3. Từ Chương III đến Chương V
Thay đổi thứ tự các điều: Từ Điều 10 đến Điều 32 chuyển thành từ Điều
11 đến Điều 33.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung
khác thực hiện theo Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy
khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức
đảng trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị,
- Ban Bí thư Trung ương,
- Các Ban xây dựng Đảng Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các cơ quan tỉnh,
- Ủy viên UBKT Tỉnh ủy,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo VPTU+CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ

Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Email:
BITHU@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy
Bùi Văn Tỉnh

