
UBND HUYEN CAM XUYEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TO CONG TAC BE  AN 06 Dc Ip — Ty' do — Hnh phüc 

QUY CHE 
Hot ctng cüa TA cong tác và TA giüp vic trin khai D an phát 

triên frng dyng d& Jiu v dan cii', dinh  danh vã xác thy'c din t& phyc vy 
chuyen doi so quoc gia giat don 2022 - 2025, tam nhin den nam 2030 

('Kèm theo Quye't djnh so' 02 /QD- UBND ngày/ /4/2022 cza UBND huyn,) 

Chirong I 

NHU'NG QUY DNH CHUNG 

Diu IL. Phm vi diu chinh và dAi turqng áp dyng 
1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tic, nhiem vy, quyn ban,  ch d lam 

viec và quan h cong tác cüa To cong tác va TA giüp viec trién khai Be an phát 
triên ung dung dCt lieu ye dan cu, dinh danh va xac thuc then ti.r phuc vu chuyên dOi 
sO quOc gia giai doan  2022 - 2025, tam thIn den nàm 2030 (sau day Vj4't tat là Dé 
an 06). 

2. Quy ch nay áp dung  dAi vOi các thânh viên TA cong tác và TA giüp 
viec triên khai Be an 06 ('sau day vilt tat là TJ cong tác,). 

Biu 2. Nguyen gc và ch do lam viêc 

1. TA cOng tác chju trách nhiem truàc Uy ban than dan huyn v vic tA 
chüc triên khai, thuc hien các thiêm vu thrcic giao tai  Dé an 06 và Quy ché nay. 

2. TA cOng tác lam viec theo nguyen tAc tap th, quyM djnh theo da 5A, d 
cao trách nhiem cá nhân cüa các thành viên TO cOng tác trong thijc hiên chüc 
trách, nhiem vu dirge phân cOng; giãi quyêt cOng viec theo dung thAm quyên, 
trIth tij, thU tue  theo quy djnh cUa pháp 1ut va quy djnh tai  Quy ch nay. 

3. TA cOng tác và thành vien TA cong tác khOng lam thay chüc nàng, 
nhiem vu cUa co quan, don vj vâ nguäi dung dãu CáC co quan, don vj trong h 
thAng hành chInh Nhà rnróc. CáC Co quan thàth vién To cOng tác chU dng giãi 
quyEt cong viec theo Chfrc nàng trong qua trmnh thgc hien cac nhiem vu phát 
trin irng ding dit lieu dan cu, djnh danh va xác thirC dien ti phuc vii tién trInh 
ehuyên dAi sA quAc gia gàn k& Chat chê vói cái caCh hành ehmnh, xây dvng  phát 
trin Chith phU dien tU, ChIth phU sO, kinh té sO, xâ hi sO phU hçxp vói chuong 
trInh chuyn dOi sA QuAc gia dn näm 2025, djnh hixOng den nàm 2030. 

4. Các thânh viên tA TA cOng tác lam viec theo ché d kiêm nhiem. 

5. TA trtthng TA cOng tác s dung  con du cUa Uy ban nhãn dan huyn, TA 
phO Thuông trc sfr dung con d.0 cUa Cong an huyn d tIme hien nhiem vi 
dirge giao cUa TO cong taC. 
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6. Báo dam yêu eu phM hccp cong táe, trao dOi thông tin trong giãi quyét 
cong vic theo chüc nàng, nhim vu, quyên han  dugc giao. 

Chuo'ng II 

NHIM V1J, QUYEN HiN 

Diu 3. fl tru'&ng T cong tác 

1. Chi 4o, diu hânh toàn diên v th chire, ch(ic näng, nhim vv và hoat 
dông cüa T cOng tác; phân cOng thim vv các thành viên TO cOng tác; ban 
hãnh chuong trInh, k hoach  cOng tác, kim tra h&ng näm cüa TO cOng tác. 

2. Phé duyt và chi dao  trin khai thirc hin các chucing trinh, k hoach 
cOng tác kim tra hang näm cüa To cOng tác. 

3. Triu tp và chü tn các cuc h9p djnh k5' hoac dOt xu.t cüa T cOng 
tác; cM dan chun bj nôi dung, cac vn d& thra ra thão 1un 6 TO cOng tác. 

4. Uy quyn cho T phó thu&ng trrc T6 cOng tác chi dao,  diu hành boat 
dng cüa T cOng tác, giái quyt các cong vic thuOc thâm quyên cüa TO tnthng 
To cOng the khi can thiêt. 

5. Tham miru dà xut cp cO thm quyn tháo g vuóng m&c trong tri6n 
khai Dê an; khen thu&ng, xCr 12 theo thâm quyên hoc trinh cap cO thâm quyên 
khen thirâng theo quy djnh cüa pháp 1ut; dé nghj co quan cfr thành viên thay 
th thânh viên T cOng tác n&i khOng hoàn thành nhim vi. 

Diu 4. To phó Thw&ng tryt TO cong tác 

1. Thijc hin và chju trách thim v các nhim vv dirge To truâng TO 
cong tác phân cOng. 

2. Giüp TO throng TO cOng tác trrc tip cM dao,  diu hành cac hoat dng 
cUa TO cOng tác; xem xét, giãi quyêt các cong vic thu&ng xuyên cüa TO cOng 
tác. Khi Të truOng v&ng mt, uy quyn Th phó thithng tr?c  phçt trách, diu hành 
hoat dng cUa T cOng tác. 

3. Chü dØng giãi quy& các vAn d dirge phân cOng; báo cáo T6 thrOng TO 
cOng tác quyêt djnh hoc xin kiên chi d4o dOi vOl nhtfng vAn d quan trpng, 
vugt thâm quyên. 

4. K thay T thrOng T cOng tác cac van bàn, kát 1un khi dirge T 
truOng TO cOng tác phân cOng hoc üy quyên. 

5. Thirc hin cac nhim vv khác theo phân cOng hoc Uy quy&n cüa T6 
tnrOng To cOng tác. 

Din 5. TO phó Ta cong tác 

1. Chju trách nhim trirOc T' truOng Ta cOng tác v viêc tkrc  hin nhim 
vv thrgc phãn cOng. 

2. Giüp Ta truOng TO cOng tác cM dao,  di&u hành các cong vic cüa TO 



3 

cong tác theo kE hoach, nhiêm vv duoc To truàng T cOng tác phãn cOng hoc 
üy quyén. 

3. Thçrc hiên các thiêm vu khac theo phãn cong cüa To trir&ng TO cOng tác. 

Diu 6. Trách nhim cüa các thãnh viên fl cong tác 
1. Tham muu giüp To tnthng TO cOng tác ye các nhim vi:' tai Dê an so 

06, K4 hoach 520/KH-UBNID ngây 10/03/2022 cüa Uy ban nhân dan huyn 
Cam Xuyên, phvc vi tiên trinh chuyn dôi sá quôc gia, gán két chat chë vOi cái 
cách hành chInh; xây di:rng, phát triên ChInh phü din tCr, ChIth phU so, kith té 
sO, xã hi so phü hçip vOi Chuong trinh Chuy&n dOi s quOc gia den näm 2025, 
djrth huông dEn nàm 2030 thuOc pham vi quán 1 cUa co quan minh. Kip thbi 
báo cáo To truâng To cOng tác yE nhfrng vAn dê phát sinh trong qua trInh triên 
khai nhim vii duqc giao tai  Dé an 06 và dê xuât sang kiên, giãi pháp tháo gO' 
vuó'ng mac, khó khàn. 

2. Tham dr day dü các cuôc h9p cüa TO cong tác, trong tnräng hqp không 
the tham di:r phái báo cáo và dtrqc si:r dOng cüa nguô'i chü tn cuc h9p; tnthng 
hcrp üy quyên cho nguti dv hpp thay phâi tham gia ' kiEn bang van ban; cüng các 
thânh vién To cOng tác xem xét, trao dôi, báo Cáo Th truâng T6 cong tác quyët 
djnh các van dê lien quan dEn hoat  dng cUa TO cOng tác; chju trách thim triên 
khai, thi:rc hin các 3?  kiên kEt Iun cUa UBND huyn, To truâng TE cOng tác lien 
quan dEn ngành, 11th V1rC co quan mIth phi trách. 

3. Lam dAu m& phi hqp giüa T6 cong tác vâi phOng, ban, ngánh, don vj, 
dia phuccng dã cfr thâth viên do tham gia To cOng tác. Cu can bô, chuyén gia 
giOi, tam huyêt tham gia giüp vic T cong tác; tao  diêu kin cho nhtthg can b, 
chuyên gia nay hoân thành t6t nhim vii duçxc lãnh 40 T cOng tác giao. 

4. Chju trách thim chi dao,  triEn khai các nhiêm vu duqc giao trong kE 
hoach hoat dØng hang nàm cüa Th cOng tác thuc phm vi, trách nhim cüa 
phông, ban, ngáth, dun vj, dja phuong mInh, chi 4o xây  di:rng  kE  hoach  chi tiEt 
triên khai thi:rc hin các nhim vi dugc giao. 

5. Thrc hin các nhim v khác theo sij phân cong cüa TE cOng tác. 

fliEu 7. Thu' k3? T cong tác 

1. Chiu trách nhiem truO'c TO cong tác yE vic chU tn tham mu'u xay drng 
chuong trith, kE hoach cong tác hang nàm cUa TO cOng tác. 

2. DAu m& tiEp than, cung cAp thông tin cho Th cong tác yE tinh hinh, 
liEn do thuc hiên DO an 06; tham muu các van ban tniOn khai thi:rc hiên DO an 06 
dE T cong tác xem xét, quyOt djnh, chuân bj phc v cac cuc hpp và tài 1iu 
lien quan dEn thuc hiên BE an 06, tham muu kinh phi hoat dOng cüa TO cong 
tác. 

3. Tri:rc  tiêp lam vic và dE nghj các CO quan, don vj ph6i hccp cung cAp 
các thông tin cAn thiEt dE phvc cho hoat  dng cüa T6 cOng Mc. Djnh k9 hang 
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tháng, qu, 06 tháng, 01 nàm hoac dOt xuAt có tráeh thim báo cáo T cong the 
v& tInh hInh kát qua thvc hien cáe nhim vy duqc giao. Tham mini cOng tác so 
k4t, thng k&, thi dua khen thutng trong hoat dng eüa TO cong tác. 

4. Chiu trách nhiêm lint tnt, quãn 1 h so cOng vic thuOc nhim vki  cUa 
TO cOng tác. Thijc hien các thim vi khác theo si phân cOng cüa TO cong tác. 

Diu 8. Trách nhim cüa To giüp vic T6 cong the 

1. Chun bj tài 1iu phic vt hoat  dng thuOc trách nhim cüa i6 cong the; 
tham mint xây dirng chirong trInh, kê hoach  triên khai Be an 06 hang nàm va 
tirng thôi k5t theo cac nOi  dung cüa chuung trinh, ká hoach  tong the triên khai 
thvc hiên Dé an 06, tham miru the van bàn triên khai thuc hiên Be an 06 dé TO 
cOng tác quyt djnh, chun bj nOi  dung các phiên h9p vã các hoat dng khác cña 
To cOng tác theo phân cOng eUa lãnh dao  TO cOng tác. 

2. Tham mini TO cong tác ye chuyên mOn d& vOi các dé xuât cong vic 
cüa phOng, ban, ngành, don vi, dia phirong thành viên. Tham miru TO cOng tác 
chi dao  các phOng, ban, ngành, don vj, dja phuong thành viên cung cAp và tip 
nhn thông tin, sO lieu, kêt qua triên khai nhim yin  ciia D an 06 d Mng hyp 
báo cáo T cong tác. 

3. Thành viên To giüp vice To cong tác thvc hin thim vi va quyn han 
theo chüc näng eüa don vi mInh va có trách nhim giüp thành viên T cOng táe 
là dai  din lânh d4o các phOng, ban, ngành, don vj, dja phirong mlnh thijc hin 
nhim vi duoc giao. 

4. TO giüp vic và thành vien Nhóm giüp vic thvc hin eác thim vçi 
k.hác khi duoe lãnh dao To cong táe phân cOng. 

5. T6 trir&ng T6 giüp viec giüp lânh dao  Të cong tác di&u hành hoat  dng 
cüa To giñp vic. 

Chuotg III 

CHE DQ LAM VIEC vA QUAN H CONG TAC 

A A Dicu 9. Che tty hQp 

1. TO cOng tac t6 chcre hçp d xem xét vã quyt djnh nh&ng vAn d& thuOc 
nhim vi, quyn han  cüa mInh; dánh giá két qua hoat  dng và giái quyêt các 
wrOng mAc phát sinh trong triên khai. To cong tác h9p djnh k5' 01 tháng/01 Ian, 
so két 06 tháng; hçp tong két nAm hoc dot  xuãt theo triOu tp cüa TO thrOng To 
cOng tác. 

2. Tüy theo tInh chAt, nôi dung cuOc  h9p, To truOng TO cOng tác quyêt 
dirt mäi cac thânh viên To cOng tác có lien quan vá dai  din cac co quan, tO 
chüc, cá nhân khac tham dinr cuOc h9p cüa T cong táe. Truäng hgp ichOng th 
chfrc hpp, thành viên TO cOng tác Co kiên bAng vAn bàn v nh&ng van d& thuOc 
nhiêm vint,  quyên  han  cUa mInh. 
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3. Thành viên T cong tác cé trách thim tham dr dy dü các cuc hçp 
cüa To cong tác và chuAn bj nOi  dung báo cáo phAn viec dugc phân cOng. 
Thräng hgp vng mat,  thành viên To cOng tác có trách nhiem báo cáo To tru&ng 
To cong tác hoac To phó thutng trçrc và cfr nguäi có trách nhim din  h9p thay. 

• A Dicu 10. To chu'c lay y ken 

1. TA cOng tác gun dinr  thào van bàn lien quan dn boat  ding cüa TA cOng 
tác dê lay y' kin cüa cac thãnh viên khi ehira tO chüc dirge các phiên h9p theo 
quy djnh hoac  theo yeu câu cüa To truOng, cac To phó TA cOng the. 

2. Khi yêu dirge yêu cu tham gia kin b&ng van bàn, eac thành viên To 
cOng tác có trách thim nghiên thu và gài van bàn tham gia y' kiên ye TO cOng 
tác theo dung thai gian quy djnh. 

}Jiu 11. Ch d lam vic và quan h cong tác 

1. Các thành vien TA cong tác lam vic theo ch d kiêm nhim. 

2. Thành vien TA cong tác D& an 06 chju sr chi dao  true tip cüa TA cong 
táe Dé an 06 tinh và UBND huyn, twc  tiêp là dOng chI Chü tjeh UBND huyn 
trong triên khai, thinrc hin cac nhim vini  cüa Dê an 06. To cOng tác có trách 
nhiêm phôi hgp thrc hin theo hithng din, dOn doe cija Cong an tinh vàcac Sà, 
ban, ngành lien quan trong qua trmnh triên khai thve hien nhim vini cüa Dé an 06. 

3. TA tru&ng, To phó TA cong tác djnh ks'  hoàc  dOt  xu.t lam viec vài 
thànb vien To cong tác va các Ca quan, dan vi, dja phircmg lien quan dé nghe 
bào cáo tinh hInh và chi dao  viêc thvc hien chircrng trinh, kê hoach  cong tác cüa 
TO cong tác. 

4. Các thành viên TA cong tác duoc quy&n giao don vj dAu mAi thu trI, 
buy dng cac nguAn linzc và dt)i ngQ can bo,  cong chüc cüa ca quan, dan vj mInh 
trong thçrc thi nhiem yin  dirge To truàng TA cOng tác bàn giao; phAi hgp vâi TO 
cong the trong thinic hin nhiem vini; báo cáo To trithng To cong tác ye két qua 
thiic hiên. 

5. TO cOng tác sfr dvng  bQ may giüp vic là DOi  Cành sat Quàn 1' hânh 
chInh v trt tint  xã  hOi  - COng an huyn; Van phông HDND — UBND huyn và 
ducic buy dng cac chuyén gia trong, ngoài tinh dê thvc hin thim vi dirge 
giao. 

6. TA cOng tác có trách nhiém dOn dAc, huóng dn cac cci quan, dan vj, 
dja plurang tO chic triên khai các nhim vv tai Dé an. Djnh k5' hang tháng, TO 
cOng tác báo cáo Uy ban nhân dan huyn tInh hInh, Ret qua thirc hin, Rip thai 
tháo g6 khó khan, vuàng mAc trong qua trinh thvc hin D& an trén dja bàn 
huyn. 

7. Các cci quan, don yj,  dia phuang chju trách nhim trin khai, thinrc hin 
kin chi dao  cUa TA cong tác trong qua trInh tO chic triên khai thim vi cüa 

D& an 06; chap hành nghiém tue chê dO thông tin báo cáo theo quy djnh. 
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Dicu 12. Che dç thong tin bao cao 

Djnh k3' (trong ngây 12) hang tháng, 01 näm hoac dOt xu.t theo yêu cu 
cüa cAp có thâm quyên, can cü chüc näng nhim vi dirge giao t?i  Ké  hoach so 
520/KH-UBND ngày 10/03/2022 cüa U' ban nhân dan huyn Cam Xuyên, 
các thành viên To cOng tác chju tráeh nhim báo cáo tInh hmnh, kêt qua thçc hin 
Dê an ye Cong an huyn (co quan thir&ng trije T cong tác) a tong hçip, báo 
cáo To cOng tác D an 06 tinh. 

Diu 13. Cong tác thi dua, khen thir&ng 

Can cCr kEt qua thve hin nhiem vv dugc giao, TO cOng tác xem xét và d 
nghi cAp cóthâm quyn quy& djnh khen thuàng nhUng $p th, cá nhân có thành 
tich xuât sac trong thirc hien nhim vt,i cüa Dê an. Dng th&i xfr 1' nghiêm 
nhttng tp the, cá nhân thiêu trách nhim, không hoàn thành nhim vv dirge giao 
hoie vi ph?m quy chê nay. 

Chu'o'ng IV 

TO CHU'C THVC HIN 

Diu 14. Kinh phi ho$ dng 

1. Kinh phi hoat  dng cilia T cong táe dirçic b6 tn tilt kinh phi thirc hin 
D an. Giao Cong an huyn chili tn xây drng d? toán, tOng hçxp ehung vào nhu 
eAu kinh phi thirc hin D an gui Phông Tài ehinh ké hoach, tham misu cap eO 
thAm quy&n xem xét, quyEt djnh. 

2. Vice silt ding kinh phi báo dam hoat  dng cilia T cong tác thirc hin 
theo quy djnh cilia Lut Ngân sách nhà rnróe và eac van bàn hixâng dan thi hành. 

Diêu 15. To chile thy'c hiên 

1. Các thành viên T cOng tác và các co quan, don vj có lien quan, trong 
pham vi nhim vv, quyên  h?n  cüa mInh, cO trách nhiêm thire hin Quy ch nay. 

2. TO phó Thir&ng trije giüp T tru&ng TO cong tác don dt'c, kiêm tra vic 
thvc hin Quy ehê nay. 

3. Trong qua trInh thvc hin, nu eO khó khàn, vu&ng mAe, các thành vién 
TO cOng tác báo cáo TO trtr&ng To cOng tác dê xem xét süa d&, bO sung Quy chO 
cho phü hgp./. 
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