TỈNH ỦY HẬU GIANG
*
Số 17-TTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hậu Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh Quy chế làm việc số 02-QC/TU ngày 30/12/2020 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy
khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

----Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 30/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế làm việc
số 02-QC/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực
Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 2025. Việc xây dựng và ban hành Quy chế làm
việc được kịp thời, đảm bảo tính khoa học và nề nếp trong sinh hoạt cấp ủy nhằm
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Quy chế đã quy định cụ thể
nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Tỉnh
ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
Ngày 17/8/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Thông báo số
107-TB/UBKTTW về việc thông báo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua
giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra một số hạn chế về việc xây dựng, ban
hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 không quy định trách
nhiệm, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy về việc “Cho ý kiến về chủ trương đầu tư
một số dự án quan trọng…” là không đúng với Quy chế mẫu được ban hành kèm theo
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.
Để khắc phục hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ
đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy rà soát, đối chiếu Quy chế làm việc
số 02-QC/TU với các quy định, hướng dẫn của Trung ương để điều chỉnh cho phù
hợp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh một số nội
dung, cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ
- Điều lệ Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về Thi hành Điều
lệ Đảng.
- 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.
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- Thông báo số 107-TB/UBKTTW ngày 17/8/2021 của Ủy ban Kiểm tra
Trung ương về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí
Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Về bố cục
- Quy chế làm việc cũ có 6 chương, 33 điều.
- Quy chế làm việc điều chỉnh có 5 chương, 30 điều.
- Lý do điều chỉnh bố cục: Căn cứ Quyết định số 168-QĐ/TW, Quy chế mẫu
không có phần Quy định chung bao gồm các quy định: Phạm vi điều chỉnh và Quy
định về chức năng, trách nhiệm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường
trực Tỉnh ủy. Nội dung này được quy định tại Quy định số 10-QĐi/TW ngày
12/12/2018 của Bộ Chính trị quy định 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. Do đó, đề xuất bỏ toàn bộ nội dung Chương I (gồm có 03 điều) của
Quy chế cũ để thống nhất với quy định của Trung ương.
2. Về nội dung
- Bổ sung nội dung: “Báo cáo Tỉnh ủy kết quả giải quyết công việc giữa hai
kỳ hội nghị Tỉnh ủy bằng hình thức phù hợp” vào phần nhiệm vụ, quyền hạn của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lý do: Kế thừa, giữ lại nội dung cần thiết tại Khoản 2,
Điều 3, Chương I của Quy chế cũ (Quy chế mới đã bỏ hoàn toàn Chương I).
- Bổ sung một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực Tỉnh ủy
(Khoản 4, Điều 6 Quy chế cũ, nội dung cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án
quan trọng lĩnh vực kinh tế - xã hội). Lý do: Bổ sung theo ý kiến đóng góp của
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đúng với Quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định
số 168-QĐ/TW và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quy định thẩm
quyền của Thường trực Tỉnh ủy trong một số vấn đề về kinh tế - xã hội.
- Bỏ phần nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư là Trưởng đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh (Điều 9, Quy chế cũ). Lý do: Quy chế mẫu không quy định nhiệm vụ,
quyền hạn của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Điều chỉnh, bổ sung mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đối với Đảng ủy Công an Trung ương (Khoản 1, Điều 18 Quy chế cũ). Lý do:
Thực hiện theo Quy chế mẫu và cập nhật đúng với Quy định số 24-QĐ/TW ngày
30/7/2021 về Thi hành Điều lệ Đảng.
- Bổ sung từ “tiêu cực” vào nội dung “Công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí”, viết lại cả câu “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.
Lý do: Cập nhật đúng cụm từ theo Chương trình hành động của Ban Nội Chính
Trung ương.
- Sắp xếp lại chương, điều cho phù hợp với bố cục của Quy chế mới.

3
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét,
quyết định.
(Đính kèm phụ lục so sánh các nội dung điều chỉnh Quy chế)
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.HNg.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Trần Văn Huyến

