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* 
Số 88 - QĐ/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
    Bình Thuận, ngày  08  tháng  5  năm 2019 

      

QUYẾT ĐỊNH 

ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Đảng ủy Khối  
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận  

----- 

 

Quyết định số 1416-QĐ/TU, ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. 

Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 

tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 37-QĐ/ĐUK, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2020; 

Căn cứ kết luận tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày 26/4/2019; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, 
 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Cơ 

quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

Điều 3. Văn phòng, các Ban, đoàn thể, công chức, người lao động Cơ 

quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
- Thường trực ĐUK, 
- Như Điều 3, 
- Lưu VPĐUK.Duong-12b. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 
 
 
 

Lê Đức Hùng  
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI  
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88-QĐ/ĐUK,  
ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 

----- 
 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Chế độ làm việc trong ngày và trong tuần 

Chế độ làm việc trong ngày và trong tuần được thực hiện theo quy định 

của Bộ luật Lao động hiện hành. Cụ thể như sau: 

- Tất cả công chức, người lao động (gọi tắt là công chức) của cơ quan có 

trách nhiệm làm việc 5 ngày trong tuần; ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết 

được nghỉ theo quy định của Nhà nước. 

- Mỗi ngày làm việc 8 giờ: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi 

chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Khi có công việc phải ra ngoài cơ quan 

trong giờ làm việc, công chức phải báo cáo cho Trưởng (hoặc Phó) ban, Trưởng 

ban báo cáo Thường trực phụ trách biết; các đồng chí Thường trực báo lại bộ 

phận Văn phòng.   

- Trong trường hợp cần thiết Thủ trưởng cơ quan sẽ điều động công chức 

làm việc thêm giờ hoặc làm việc vào ngày nghỉ và được được hưởng chế độ làm 

thêm giờ theo quy định hiện hành. 

 Điều 2. Tác phong khi làm việc, công tác 

 - Công chức cơ quan thường xuyên, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 - Công chức phải tập trung làm việc có chất lượng, hiệu quả; không 

ngừng cải tiến, sửa đổi lối làm việc để ngày càng nâng cao hiệu quả, chất lượng 

công tác. 

- Công chức khi đến cơ quan làm việc, đi công tác, hội họp trang phục 

phải chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự (không mặc áo thun, quần jean), đi giày hoặc 

dép có quai hậu. 

- Thường trực Đảng uỷ khi đi họp, đi công tác báo cho Văn phòng; Chánh 

Văn phòng, Trưởng các ban, đoàn thể báo với đồng chí Thường trực phụ trách 
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và công chức trong ban, bộ phận biết để liên hệ khi cần thiết; cấp phó và chuyên 

viên Văn phòng, các ban, đoàn thể báo cáo cấp trưởng của ban, đoàn thể.  

- Công chức cơ quan khi tiếp xúc, làm việc với cơ sở phải lịch sự, nhã 

nhặn; hướng dẫn hoặc trả lời rành mạch, rõ ràng trong phạm vi quyền hạn, trách 

nhiệm được giao. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, phát ngôn, xây dựng 

nếp sống văn minh công sở của cơ quan.  

Điều 3. Chế độ học tập nâng cao trình độ 

- Mỗi công chức trong cơ quan phải xác định việc học tập, tự học tập để 

không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và năng lực 

công tác là nhiệm vụ thường xuyên. Lãnh đạo cơ quan khuyến khích, tạo điều 

kiện để công chức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt cả về lý luận chính trị, 

chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ.  

- Mỗi công chức trong cơ quan phải đối chiếu giữa ngạch công chức với 

tiêu chuẩn theo quy định, nếu còn thiếu thì phải có kế hoạch học tập để bổ sung. 

Căn cứ vào quy hoạch, năng lực công tác và chế độ hiện hành, Thủ trưởng cơ 

quan sẽ tạo điều kiện cho công chức được học tập để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của 

ngạch và chức danh công chức đang làm và đề nghị thi nâng ngạch theo quy 

định. Công chức được cử đi học tại chức trong tỉnh phải đồng thời hoàn thành 

nhiệm vụ học tập và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chế độ đối với công 

chức đi học thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Chế độ lương 

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, 

nâng ngạch, xếp ngạch và chuyển ngạch thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức, 

nghỉ thai sản 

   5.1- Nghỉ phép: 

 - Công chức được nghỉ phép hàng năm theo quy định của Bộ luật Lao 

động. Thủ trưởng cơ quan ký giấy cho công chức nghỉ phép theo đề nghị của 

lãnh đạo ban, bộ phận. Giao Văn phòng theo dõi việc cấp, trả phép và thực hiện 

chế độ phép hàng năm cho công chức cơ quan. 

 - Lãnh đạo các ban, đoàn thể có trách nhiệm sắp xếp công việc để công 

chức trong ban, bộ phận được nghỉ phép hàng năm theo quy định. Tiêu chuẩn 

phép của năm nào được bố trí nghỉ trong năm đó (chậm nhất đến hết quý I năm 

sau), không giải quyết nghỉ phép bù cho những năm trước. Trừ những trường 
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hợp đột xuất, khi nghỉ phép năm công chức phải có đơn trước một tuần gửi lãnh 

đạo ban để sắp xếp công việc và báo cáo Thủ trưởng cơ quan. 

 - Việc nghỉ phép năm có thể bố trí thành nhiều đợt do nhu cầu công việc 

của cơ quan hoặc do nhu cầu của bản thân công chức.  

 5.2- Nghỉ việc riêng: 

 - Công chức có nhu cầu nghỉ từ 01 buổi để giải quyết việc riêng thì phải 

báo cáo, xin phép lãnh đạo ban, bộ phận và do lãnh đạo ban, bộ phận giải quyết 

(riêng Trưởng ban, bộ phận báo cáo, xin phép Thường trực phụ trách và do 

Thường trực phụ trách giải quyết), nhưng tổng thời gian nghỉ không được quá 

10 buổi/năm, nếu quá thì trừ vào phép năm; lãnh đạo ban, bộ phận có trách 

nhiệm theo dõi và báo lại Văn phòng. Nghỉ trên 01 ngày trở lên phải có đơn gửi 

lãnh đạo ban, đoàn thể (nếu là cấp trưởng phải có ý kiến của Thường trực phụ 

trách) và được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan. 

 - Những trường hợp công chức được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng 

nguyên lương (việc hiếu, hỷ) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật 

về lao động. Những trường hợp khác, nếu công chức nghỉ việc riêng sẽ trừ vào 

chế độ nghỉ phép hàng năm hoặc nghỉ không hưởng lương do Thủ trưởng cơ 

quan quyết định. 

 - Giao lãnh đạo Văn phòng, các ban theo dõi và thực hiện chế độ nghỉ 

việc riêng theo Quy chế này. 

 5.3- Nghỉ ốm đau, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khoẻ, nghỉ thai sản, 

nghỉ để chăm sóc con ốm đau: 

 Công chức nghỉ ốm đau, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khoẻ, nghỉ thai 

sản, nghỉ để chăm sóc con ốm đau được thực hiện theo quy định. 
 

CHƯƠNG II 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN  

 

Điều 6. Tài chính của cơ quan Đảng ủy Khối 

 - Tài chính của cơ quan Đảng ủy Khối được cấp từ nguồn ngân sách Nhà 

nước bao gồm nguồn kinh phí tự chủ và kinh phí không tự chủ. Việc sử dụng 

kinh phí phải tuân thủ theo các nguyên tắc, chế độ, quy định hiện hành, theo 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan.  

 - Bí thư Đảng ủy Khối là chủ tài khoản, các Phó Bí thư là người được ủy 

quyền. Chủ tài khoản và người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và cơ quan tài chính cấp trên về các hoạt động tài chính của cơ quan Đảng ủy 
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Khối. 

 - Lãnh đạo Văn phòng có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc kế toán, bộ phận quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về 

công tác tài chính của cơ quan. 

- Kế toán có trách nhiệm lập dự toán kinh phí từng loại quỹ hàng quý, 

hàng năm; hàng tháng đối chiếu quỹ tiền mặt với Kho bạc Nhà nước tỉnh; thực 

hiện việc thu, chi, báo cáo quyết toán định kỳ từng loại quỹ theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước và cơ quan quản lý tài chính cấp trên; cùng với chủ tài 

khoản và người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan 

quản lý tài chính cấp trên các hoạt động về tài chính của cơ quan Đảng uỷ Khối. 

Vào cuối mỗi tháng, kế toán phải báo cáo việc thu chi ngân sách trong tháng 

cho Thủ trưởng cơ quan. 

- Công chức trong cơ quan có trách nhiệm chấp hành các quy định về tài 

chính - kế toán. 

 - Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm công khai tài chính cơ quan hàng 

quý, 6 tháng, năm để công chức biết.  

Điều 7. Quản lý tiền mặt 

- Khi xuất tiền ra khỏi quỹ với bất kỳ mục đích nào đều phải có ý kiến của 

chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền và phải có phiếu chi do kế toán cơ 

quan lập.  

- Cá nhân được Thủ trưởng cơ quan duyệt ứng tiền mặt để đi công tác, 

học tập, hội nghị, tiếp khách... phải thanh toán kịp thời và thu hồi tiền tạm ứng 

ngay sau khi hoàn thành công việc. 

- Lãnh đạo Văn phòng cùng với kế toán cơ quan có trách nhiệm giúp Thủ 

trưởng cơ quan kiểm quỹ tiền mặt mỗi tháng 1 lần vào tuần cuối tháng. Kiểm 

quỹ tiền mặt đột xuất theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền 

khi cần. 

Điều 8. Mua sắm, sửa chữa, bán, thanh lý và quản lý tài sản công 

- Việc mua sắm, sửa chữa, bán, thanh lý tài sản thực hiện theo quy định 

của cơ quan tài chính cấp trên và của UBND tỉnh Bình Thuận. Lãnh đạo Văn 

phòng được ủy quyền trong việc mua sắm, cấp phát vật rẻ mau hỏng, văn phòng 

phẩm.  

- Tất cả tài sản của cơ quan đều phải được giao cho tập thể hoặc cá nhân 

quản lý và đều phải được đưa vào sổ kế toán để theo dõi, quản lý. Tài sản trong 
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từng ban, đoàn thể do Trưởng ban, đoàn thể chịu trách nhiệm quản lý. Tài sản 

chung của cơ quan do Văn phòng quản lý. Tập thể, cá nhân được giao quản lý 

tài sản có trách nhiệm bảo vệ, quản lý và sử dụng theo đúng quy định. Trường 

hợp làm hư hỏng, mất tài sản thì tập thể, cá nhân được giao quản lý và sử dụng 

tài sản phải báo cho Văn phòng để Văn phòng báo cáo Thủ trưởng cơ quan. Nếu 

hư hỏng, mất mát do nguyên nhân chủ quan thì phải bồi hoàn và có thể xử lý 

theo quy định. 

- Quản lý và sử dụng xe ô tô: Lái xe có trách nhiệm bảo quản xe tốt, lái xe 

an toàn. Trong mọi trường hợp, xe luôn luôn phải đầy đủ nhiên liệu để kịp thời 

phục vụ công việc chung. Lái xe phải mở sổ theo dõi việc sửa chữa, thay thế 

phụ tùng (lý lịch xe) giúp lãnh đạo Văn phòng biết tình trạng xe để xin ý kiến 

Thủ trưởng cơ quan cho tu sửa khi cần. Lái xe không được tự ý sửa chữa, thay 

thế phụ tùng xe khi chưa có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan (trường hợp đột xuất 

phải báo cho Chánh Văn phòng). Khi xe cho cơ quan khác mượn phải có ý kiến 

của Thủ trưởng cơ quan. Thường trực Đảng ủy đi công tác, Văn phòng có trách 

nhiệm bố trí xe. Các Ban đi công tác cần điều xe phải có ý kiến của Thủ trưởng 

cơ quan. Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng được ký lệnh điều động xe.  

- Hàng năm, định kỳ vào cuối năm Văn phòng phối hợp với các ban, đoàn 

thể của Đảng uỷ Khối tổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản cơ quan; tham mưu, 

đề xuất Thủ trưởng cơ quan cho mua sắm, sửa chữa, cho thanh lý những tài sản 

hư hỏng, không cần dùng… theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 
 

CHƯƠNG III 
BẢO VỆ AN TOÀN CƠ QUAN 

 

Điều 9. Quản lý con dấu 

Tất cả các con dấu và giấy phép sử dụng con dấu của Đảng uỷ, Văn 

phòng, các Ban, dấu của chi bộ, các tổ chức, đoàn thể cơ quan (trừ con dấu và 

giấy phép sử dụng con dấu của Hội Cựu chiến binh Khối và con dấu Đoàn 

Khối)... được quản lý tại Văn phòng Đảng uỷ Khối. Văn thư là người được lãnh 

đạo Văn phòng giao quản lý và sử dụng con dấu theo quy định. Chỉ có Chánh 

hoặc Phó Chánh Văn phòng mới có quyền quản lý và sử dụng con dấu trong 

thời gian Văn thư đi vắng. 

- Con dấu chỉ được để tại cơ quan và sau khi sử dụng xong phải cất vào tủ 

có khóa an toàn. Trong trường hợp cần thiết phải giải quyết công việc ở xa thì mới 

mang con dấu ra khỏi cơ quan nhưng phải được Thủ trưởng cơ quan đồng ý. 

- Mực con dấu thống nhất dùng mực đỏ. 
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- Con dấu bị mòn hoặc hỏng, Văn thư phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn 

phòng để cho khắc lại con dấu mới. Trường hợp bị mất thì phải báo ngay cho 

Thủ trưởng cơ quan biết. 

- Các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó các ban, đoàn thể, kế toán được 

khắc 01 con dấu tên để phục vụ công tác. 

Điều 10. Phòng chống cháy nổ trong cơ quan 

- Tất cả công chức trong cơ quan phải chấp hành đúng, đầy đủ những quy 

định về phòng cháy, chữa cháy. 

- Người ra về cuối cùng phải kiểm tra lại phòng làm việc, tắt tất cả các 

thiết bị có sử dụng điện trong phòng làm việc, ngắt cầu dao và đóng cửa cẩn 

thận.  

Điều 11. Công tác bảo vệ cơ quan 

- Nhân viên hợp đồng bảo vệ cơ quan ngoài giờ hành chính có trách 

nhiệm bảo vệ an toàn trụ sở làm việc và tài sản công của cơ quan ngoài giờ 

hành chính. Chủ động phát hiện và báo cáo trực tiếp với Chánh Văn phòng 

Đảng ủy để xử lý kịp thời những yếu tố gây mất an toàn trụ sở làm việc của cơ 

quan như: cháy nổ, sự cố điện, nước, những hành vi thiếu trách nhiệm, gây 

mất an ninh, trật tự của cơ quan. 

- Tất cả công chức trong cơ quan phải chấp hành quy định chung về bảo 

vệ an toàn trụ sở làm việc. Khi phát hiện sự cố hoặc tình huống bất thường phải 

báo ngay cho Văn phòng biết để xử lý. Đối với trường hợp phức tạp thì báo cáo 

xin ý kiến Thủ trưởng cơ quan, những sự việc khác Văn phòng xử lý và báo cáo 

lại Thủ trưởng cơ quan. 

- Công chức được phân công trực bảo vệ trong các ngày lễ, tết, trực tự 

vệ... phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cơ quan. Giao lãnh đạo Văn 

phòng chịu trách nhiệm chính về công tác bảo vệ cơ quan. 
 

CHƯƠNG IV 
 QUAN HỆ VÀ TRÁCH  NHIỆM CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN 
 

 Điều 12. Thường trực Đảng ủy Khối 

 - Thường trực Đảng uỷ Khối bao gồm: Bí thư và các Phó Bí thư Đảng uỷ 

Khối. Thường trực Đảng uỷ Khối trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của 

Đảng bộ và của cơ quan Đảng uỷ Khối. Đối với những công việc chung của 

Đảng bộ thì vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Thường 
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trực được quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh. Đối với những công việc thuộc nội bộ cơ quan Đảng 

uỷ Khối thực hiện theo chế độ Thủ trưởng. 

- Bí thư Đảng uỷ Khối là Thủ trưởng cơ quan, là người chịu trách nhiệm 

cao nhất trong lãnh đạo, điều hành tất cả các hoạt động trong cơ quan.  

- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối giải quyết công việc theo thẩm quyền được 

phân công và thay mặt Bí thư Đảng ủy Khối giải quyết một số công việc được 

phân công hoặc ủy nhiệm. 

 - Thường trực Đảng ủy Khối hội ý định kỳ mỗi tuần một lần nghe phản 

ảnh tình hình công tác trong tuần qua, bàn bạc chương trình công tác trong tuần 

tới. Hội ý đột xuất khi cần thiết. 

 Điều 13. Quan hệ giữa Thường trực với các ban, đoàn thể trực thuộc 

và công chức, người lao động cơ quan 

 - Thường trực Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo các ban và đoàn thể trực thuộc 

Đảng ủy Khối; phát huy cao trách nhiệm của các ban, đoàn thể để tham mưu, 

giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy 

trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các công việc của Đảng ủy Khối 

và Cơ quan Đảng ủy Khối; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ công chức 

ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng tham mưu của các ban, đoàn thể.   

 - Lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy phải đề cao trách nhiệm, 

chủ động tổ chức triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

đồng thời báo cáo, xin ý kiến đồng chí Thường trực phụ trách trong quá trình xử 

lý công việc vượt thẩm quyền của Trưởng ban (chức năng, nhiệm vụ của từng 

ban, đoàn thể có quy định riêng). 

 - Quan hệ giữa Thường trực với lãnh đạo, công chức, người lao động các 

ban, đoàn thể là quan hệ lãnh đạo. Thường trực lãnh đạo công chức cơ quan 

thông qua lãnh đạo ban, đoàn thể hoặc lãnh đạo trực tiếp (khi cần). Đối với 

những trường hợp Thường trực Đảng uỷ trực tiếp phân công thì công chức có 

trách nhiệm thực hiện và sau đó báo cáo lại ý kiến chỉ đạo của Thường trực cho 

lãnh đạo ban biết. Quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực nếu có 

khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất. Tuyệt đối không làm trái 

với ý kiến chỉ đạo hoặc không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực. Trong trường hợp cần thiết, đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo một 

số công việc ở các ban, đoàn thể không qua đồng chí Thường trực phụ trách; 

sau khi thực hiện lãnh đạo ban, đoàn thể có trách nhiệm báo cáo lại cho đồng 



9 
 

chí Thường trực phụ trách được biết. 

 Điều 14. Các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối 

Các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối gồm Trưởng, Phó 

Trưởng ban và công chức trong ban. Trong đó Trưởng ban chịu trách nhiệm 

trước Thường trực Đảng ủy Khối về tất cả mọi hoạt động trong ban. Lãnh đạo 

ban có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc trong ban và phối 

hợp với các ban khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Thường trực, Ban 

Thường vụ giao. Các ban nắm tình hình để báo cáo với Thường trực Đảng ủy 

tại các cuộc họp giao ban và khi có yêu cầu. Trực tiếp dự thảo các báo cáo của 

Đảng ủy thuộc chức năng của ban tham mưu. Lãnh đạo ban trực tiếp ký và chịu 

trách nhiệm về nội dung các văn bản thuộc thẩm quyền của ban, các văn bản 

được Ban Thường vụ, Thường trực uỷ quyền; Chánh Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng được ký thừa lệnh Ban Thường vụ Đảng ủy Khối một số văn bản 

được giao. Đối với những văn bản được uỷ quyền, thừa lệnh phải được Thường 

trực phụ trách xem trước khi ký ban hành. 

 Mỗi công chức trong cơ quan phải có trách nhiệm xây dựng và phát huy 

tinh thần đoàn kết nội bộ, phối hợp giúp đỡ nhau trong quá trình công tác. 
 

CHƯƠNG V 
CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, SINH HOẠT 

 

 

Điều 15. Hội họp, sinh hoạt chuyên môn 

 - Giao ban giữa Thường trực với cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc mỗi 

quý 1 lần. Thành phần giao ban gồm các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó 

các ban Đảng ủy, Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí 

Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hoặc ủy quyền cho 01 Phó Bí thư chủ trì hội nghị 

giao ban. Lãnh đạo các ban tham dự và phát biểu những vấn đề liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của ban. Sau Hội nghị giao ban có thông báo kết luận 

bằng văn bản. 

 - Giao Ban giữa Thường trực với lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc 

mỗi tháng 1 lần. Thành phần gồm Thường trực, Lãnh đạo ban, đoàn thể, khi cần 

thiết sẽ mời một số chuyên viên dự họp. Thời gian giao ban cụ thể được ghi 

trong lịch công tác tháng, khi có sự thay đổi, lãnh đạo Văn phòng có trách 

nhiệm thông báo lại để các thành viên dự họp biết trước ít nhất 1 buổi. Nội dung 

giao ban: Tập trung phản ánh tình hình công tác trong tháng qua, đề xuất 

chương trình công tác tháng đến, kiến nghị những vấn đề cần thiết với Thường 

trực hoặc các ban liên quan, đăng ký lịch công tác (do Thường trực chủ trì); 
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Thường trực Đảng uỷ chủ trì, kết luận và định hướng chương trình công tác 

tháng tới; giải quyết công việc thuộc nội bộ cơ quan.  

- Thường trực Đảng ủy hội ý hàng tuần (có mời lãnh đạo Văn phòng dự 

để ghi biên bản cuộc họp) để đánh giá tình hình công tác trong tuần, đề ra các 

công việc cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. 

 - Sinh hoạt cơ quan đánh giá tình hình công tác tháng trước, triển khai 

nhiệm vụ công tác trong tháng mỗi tháng 01 lần vào sáng thứ hai đầu tuần thứ 

nhất sau khi họp giao ban giữa Thường trực với các ban, đoàn thể. Thành phần 

họp gồm tất cả công chức, người lao động cơ quan.  

- Sáng thứ hai hàng tuần cơ quan sinh hoạt phổ biến chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kết hợp sinh hoạt các chuyên đề “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn theo đề nghị của các ban, 

đoàn thể và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Khối.  

 - Các ban họp mỗi tháng 01 lần để đánh giá tình hình công tác trong 

tháng, đề ra chương trình công tác tháng sau. Sau cuộc họp báo cáo bằng văn 

bản cho Thường trực (qua Văn phòng). 

 - Ngoài chế độ hội họp, sinh hoạt nêu trên, họp đột xuất (nếu cần) do Thủ 

trưởng cơ quan quyết định. 

 Điều 16. Nhận xét, đánh giá, xếp loại, xét thi đua - khen thưởng, kỷ 

luật, nâng lương… đối với công chức, người lao động cơ quan 

 Hàng tháng các Ban xây dựng lịch và phân công công tác cụ thể hàng 

tuần cho các thành viên trong ban. Cuối tháng đánh giá kết quả thực hiện để làm 

căn cứ để xét thi đua - khen thưởng, kỷ luật, nâng lương. Việc đánh giá, phân 

loại, xét thi đua - khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương … được thực hiện theo 

các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế, quy định của cấp trên, của Cơ 

quan Đảng ủy Khối. Việc đánh giá cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan 

nhằm kịp thời động viên, khuyến khích những công chức, người lao động tích 

cực trong công việc, chấn chỉnh những biểu hiện không tích cực, thường xuyên 

không hoàn thành, hoàn thành nhưng chất lượng tham mưu không bảo đảm. 

 Điều 17. Sinh hoạt Đảng và đoàn thể 

 - Sinh hoạt Đảng và các đoàn thể được thực hiện theo Điều lệ của các tổ 

chức và theo quy chế làm việc của cơ quan. 

 - Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các ban, đoàn thể có trách nhiệm tạo điều 
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kiện thuận lợi để các đoàn thể sinh hoạt. Trước khi tổ chức sinh hoạt, người phụ 

trách các đoàn thể cần trao đổi thống nhất với lãnh đạo cơ quan về nội dung, 

thời gian và địa điểm sinh hoạt để cùng phối hợp tổ chức thực hiện. 

 - Mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan với Chi uỷ, Chi bộ, các 

đoàn thể được thực hiện theo Quy chế ký kết giữa các bên. 
 

CHƯƠNG VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 Điều 18. Tất cả công chức, người lao động trong cơ quan phải chấp hành 

và thực hiện nghiêm túc quy chế này. Việc thực hiện quy chế này là nội dung 

quan trọng để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, 

đồng thời là cơ sở để nhận xét, đánh giá các mặt hoạt động của cơ quan và từng 

công chức trong cơ quan. 

 Điều 19. Quy chế này được phổ biến đến toàn thể công chức, người lao 

động Cơ quan Đảng ủy Khối. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa 

phù hợp hoặc chưa được đề cập sẽ được nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh./.       
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