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QUY ĐỊNH 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy  

và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng ủy Khối  
-----  

 

Căn cứ 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; 

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 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 37-

QĐ/ĐUK, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối);  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của 

Văn phòng Đảng uỷ Khối như sau: 
 

Chương I 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

 

Điều 1. Chức năng  

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối mà trực tiếp, thường 

xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức, điều hành 

công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp 

việc Đảng ủy Khối; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của Đảng ủy Khối. 

Trực tiếp tham mưu quản lý tài sản, tài chính của Đảng ủy Khối và bảo 

đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối. 

Điều 2. Nhiệm vụ 

 1. Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy 

Khối: 

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện các Quy chế làm việc; Chương trình 

công tác toàn khóa, hàng năm, hàng quý, hàng tháng của Đảng ủy, Ban Thường 

vụ, Thường trực Đảng uỷ  Khối. 
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 - Giúp Thường trực điều hành công việc hàng ngày của Đảng ủy. 

- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, ghi biên bản, lưu giữ hồ sơ 

nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy. 

- Cùng với các ban chuyên môn giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 

Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị và ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định... 

của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Cùng với các ban chuyên môn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định... của tổ chức Đảng cấp trên và Ban 

Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Xây dựng dự thảo các báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm, giữa 

nhiệm kỳ, nhiệm kỳ), báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất của Đảng ủy và các 

báo cáo khác theo yêu cầu của Thường trực Đảng uỷ; dự thảo Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ hàng quý, năm. 

- Tham mưu công tác phát triển, ứng dụng Công nghệ thông tin trong 

công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban 

Chấp hành Đảng bộ Khối. 

2. Căn cứ nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm: 

- Chỉnh lý các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

trước khi ban hành. 

- Trực tiếp chuẩn bị và biên tập những văn bản được Ban Thường vụ, 

Thường trực Đảng ủy Khối giao. 

- Cung cấp thông tin cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực 

Đảng ủy Khối về những vấn đề có liên quan đến công việc sẽ bàn và quyết định. 

- Theo dõi, ghi chép các ý kiến phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ; chủ trì phối hợp, chuẩn bị những văn bản giúp Ban Thường vụ, 

Thường trực Đảng ủy Khối giải trình trong các hội nghị này. 

- Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực chỉ đạo tại các hội 

nghị, các buổi làm việc với cơ sở theo yêu cầu của chủ trì hội nghị.  

- Theo dõi, đôn đốc các Ban của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở trực thuộc 

tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định…của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối. 

 3. Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện đúng, đầy đủ 

chế độ báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối; cung 

cấp thông tin đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định về tình hình 

chung của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của Đảng bộ Khối. 

 4. Tiếp nhận, xử lý, hệ thống, tổng hợp các thông tin và dự thảo báo cáo 

cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối khách quan, 
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trung thực; trọng tâm là những thông tin, báo cáo: 

 - Phục vụ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cuộc họp, hội 

nghị khác do Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì. 

 - Tình hình và kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, 

của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối. 

- Các báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm, các báo cáo chuyên đề, các 

bài phát biểu theo yêu cầu của Thường trực Đảng ủy Khối. 

 5. Về lĩnh vực tổ chức, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, 

người lao động: 

 - Tham mưu, đề xuất việc tuyển dụng, làm các thủ tục ký hợp đồng ngắn 

hạn, thử việc, dài hạn; sắp xếp, bố trí, điều động và phân công nhiệm vụ đối với 

cán bộ, công chức trong cơ quan bảo đảm cân đối phù hợp với trình độ chuyên 

môn, năng lực. 

 - Thực hiện các thủ tục để giải quyết chế độ đối với công chức cơ quan đi 

học tập, công tác, nghỉ hưu. 

 - Thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ và tổ chức quản lý hồ sơ cán bộ, công 

chức, người lao động. 

 - Thực hiện các thủ tục để giải quyết chế độ chính sách theo quy định của 

Nhà nước đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan (bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách đối với người lao động...). 

 - Tham mưu việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt 

khung, nâng lương trước thời hạn... đối với cán bộ, công chức, người lao động 

thuộc cơ quan Đảng ủy quản lý; tham mưu Thường trực Đảng ủy đề nghị Tỉnh 

ủy việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch, 

chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý. 

 - Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng của cán 

bộ, công chức, người lao động. 

 - Tổ chức, theo dõi và tham mưu Thường trực Đảng ủy Khối thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, người lao động. 

 6. Tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ: 

- Tiếp nhận tất cả các văn bản từ các nơi gửi đến Đảng ủy, Ban Thường 

vụ, Thường trực Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy; theo dõi và quản lý chặt chẽ 

các văn bản gửi đến, văn bản gửi đi theo đúng quy định. 

- Tổ chức chỉnh lý, nhân sao, in ấn, phát hành văn bản các loại của Đảng 

ủy đúng thẩm quyền, thể loại, thể thức; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác văn thư, lưu trữ theo chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực 

Đảng ủy; bảo đảm an toàn tuyệt đối và giữ gìn bí mật tài liệu. 
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- Quản lý và sử dụng các con dấu của Đảng ủy, các Ban, các đoàn thể 

trong cơ quan theo đúng quy định (trừ con dấu của Đoàn Khối và Hội Cựu 

Chiến binh Khối do Đoàn Khối và Hội Cựu Chiến binh Khối trực tiếp bảo 

quản). 

 7. Bảo đảm kinh phí, các điều kiện vật chất, phương tiện làm việc của 

Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các Ban Đảng uỷ  

 - Cân đối, tiết kiệm kinh phí để nâng cấp các phương tiện và điều kiện 

làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các Ban của 

Đảng ủy Khối. 

- Quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy đúng nguyên tắc, chế độ. Hàng 

tháng thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính cho Bí thư Đảng ủy.  

Điều 3. Quyền hạn 

1. Được yêu cầu các Ban của Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng trực 

thuộc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ 

của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và 

Thường trực Đảng ủy Khối. 

 2. Lãnh đạo Văn phòng được mời dự các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, 

Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối (trừ những cuộc họp Thường 

trực Đảng ủy không yêu cầu). Chánh, Phó Chánh Văn phòng được thừa lệnh 

Ban Thường vụ Đảng ủy ký một số văn bản của Đảng ủy Khối. 

3. Được sử dụng con dấu riêng trong công tác thuộc lĩnh vực được phân công. 
 

Chương II 
Tổ chức bộ máy, chế độ làm việc  

 

 Điều 4. Tổ chức bộ máy  

 1. Biên chế của Văn phòng Đảng ủy Khối gồm: 01 Chánh Văn phòng, 01 

Phó Chánh Văn phòng, 01 kế toán, 01 văn thư - Lưu trữ, 01 lái xe và 01 thủ quỹ 

kiêm tạp vụ và các chuyên viên (trong đó có chuyên viên tổng hợp kiêm Quản 

trị mạng).  

Tùy tình hình cụ thể, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối sẽ phân 

bổ số lượng biên chế của Văn phòng phù hợp với tổng số biên chế của cơ quan 

Đảng ủy Khối và quy định của cấp trên. 

 2. Chánh Văn phòng Đảng ủy phải đủ điều kiện cơ cấu Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối. 

 Điều 5. Chế độ làm việc 

1. Văn phòng Đảng uỷ Khối làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chánh 

Văn phòng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định bổ nhiệm; là người 

đứng đầu của bộ phận Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban 
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Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; chỉ đạo mọi hoạt động của Văn phòng 

nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định. 

2. Phó Chánh Văn phòng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định 

bổ nhiệm; có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, quản lý, điều hành 

các lĩnh vực công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn 

phòng; đồng thời liên đới trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

Thường trực về các mặt công tác được phân công. Khi Chánh Văn phòng đi 

vắng, Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm thay mặt điều 

hành mọi hoạt động của Văn phòng. 

3. Chuyên viên Văn phòng chịu sự phân công công việc cụ thể của lãnh 

đạo Văn phòng. Có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết, hợp 

tác để giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. 

4. Tất cả các văn bản tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối và các văn bản do Văn phòng phát hành phải được thông qua Chánh 

Văn phòng (trường hợp Chánh Văn phòng vắng mặt thì thông qua Phó Chánh 

Văn phòng) trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy ký hoặc 

trước khi ban hành. 

Đối với những văn bản do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ủy 

quyền cho lãnh đạo Văn phòng ký phải được Thường trực Đảng ủy phụ trách 

cho ý kiến trước khi ban hành. 

5. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp Văn phòng để đánh giá tình hình, kiểm 

điểm việc thực hiện công tác tháng qua và đề ra nhiệm vụ, chương trình công tác 

tháng tới; phổ biến các chủ trương, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối; xét thi đua, khen thưởng 06 tháng, năm. Họp bất 

thường khi cần thiết.  

6. Lãnh đạo Văn phòng được mời tham dự và ghi biên bản các cuộc họp 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối. 
  

Chương III 
Mối quan hệ công tác 

 

 Điều 6. Đối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối 

 Văn phòng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường 

vụ, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy Khối. 

 Thường xuyên báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Đảng ủy Khối (trực tiếp là đồng chí Thường trực phụ trách Văn phòng) để thực 

hiện tốt chức năng tham mưu và phục vụ; quản lý tài chính, tài sản và đảm bảo 

các phương tiện, điều kiện làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

Thường trực Đảng ủy Khối cũng như phối hợp, điều hòa hoạt động các Ban của 

Đảng ủy Khối. 
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 Khi Thường trực Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo công việc thì cán bộ, 

công chức nghiêm túc thực hiện đồng thời báo cáo cho lãnh đạo Văn phòng biết. 

 Điều 7. Đối với Văn phòng Tỉnh ủy 

 Văn phòng Đảng ủy Khối chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Văn phòng 

Tỉnh ủy về nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy. 

 Điều 8. Đối với các Ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối 

 Là quan hệ phối hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và 

hỗ trợ các Ban, đàon thể hoàn thành nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối giao. 

 Điều 9. Đối với cấp ủy cơ sở  

 Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 

của cấp trên và của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng 

Đảng ủy Khối. 
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 Điều 10. Căn cứ quy định này, Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng quy 

chế làm việc, cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong nội bộ 

Văn phòng để thực hiện tốt quy định này. 

 Điều 11. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến 

toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn báo cáo Ban 

Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối bổ sung, sửa đổi./.  
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực ĐUK, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,  
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VPĐUK.Duong-10b 
 
 
 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 

 
 

Lê Đức Hùng  
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