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£
QUYẺT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của úy ban nhân dân xã Nghĩa Hưng 
Khoá VI, nhiệm iky 2021 - 2026

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2009NĐ - CP về chức danh, sổ lượng, một so chế độ, 
chính sách đôi với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định sổ 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (gọi tắt là 
Nghị định 34);

Căn cứ Thông tư so 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một sổ quy 
định vê cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 
thôn, tô dân phô;

Xét đê nghị của Công chức Vãn phòng — Thong kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “ Quy chế làm việc của Ưỷ ban 
nhân dân xã Nghĩa Hung, nhiệm kỳ 2021 - 2026,\

Điều 2. Công chức Văn phòng -  Thống kê, cán bộ, công chức xã và các ngành 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-N hưĐ iều2; CHỦ TICH
- UBND huyện;
- Đảng ủy xã;
- TT HDND-UBND-UBMTTQ xã;
- ủy viên ƯBND;
- Các Trưởng thôn, làng;
- Lưu: VP.

ủỳnh Trọng Quang





ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGHĨA HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc ỉâp - Tư do - Hanh phúc

Nghĩa Hưng, ngày 28 tháng 7 năm 2021

QUY CHÉ LÀM VIỆC 
Của ủy ban nhân dân Xã Nghĩa Hưng

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 34 /  QĐ- UBND 
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 của ủy ban nhân dân Xã Nghĩa Hưng)

ChưongI
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc và 

quan hệ công tác của ủ y  ban nhân dân xã Nghĩa Hưng.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch ú y  ban nhân dân xã; công chức và người hoạt động 

bán chuyên trách xã, thôn, làng, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với ủy  
bân nhân dân xã thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của ủy ban nhân dân xã.
1. Úy ban nhân dân xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai 

trò tập thế, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, 
Phó chủ tịch. Mỗi việc chỉ giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính về lĩnh 
vực được phân công.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lành đạo 
của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã; phối hợp chặt chẽ giữa ủ y  ban 
nhân dân xã với Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình 
triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

3. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức đen liên hệ đúng pháp luật, 
đúng thấm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời và 
hiệu quả; theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch 
công tác của ủ y  ban nhân dân xã.

4. Cán bộ, công chức xã phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của 
nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của ủy  
ban nhân dân xã ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ 
sở vững mạnh, nâng cao đời sổng nhân dân.

5. Cán bộ, công chức không được hút thuốc lá trong phòng làm việc; không 
uống rượu, bia hoặc các đồ uống có nồng độ cồn tương đương ngay, trước, trong giờ 
làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc cũng như ngày trực đối với CBCC.

6. Đảm bảo giò' giấc làm việc theo quy định của cơ quan Nhà nước. Tham gia 
đầy đủ các buổi đọc báo buổi sáng của ƯBND xà. Trang phục phải chỉnh tề, nghiêm
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trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến 
với Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy  ban nhân dân xã.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch ƯBND xã:
a) Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu ƯBND, lãnh đạo và điều hành mọi 

công việc của UBND, các thành viên của UBND.
- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, trừ các vấn đề 

được quy định tại khoản 1 Điều 3 quy chế này;
- Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ 

máy hành chính hoạt động có hiệu quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện 
quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu 
hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền địa phương;

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp đế giải quyết các công việc đột xuất, khấn 
câp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo 
UBND trong phiên họp gần nhất đồng thời cùng UBND xã chịu trách nhiệm tập thể 
về hoạt động của ƯBND trước Đảng ủy, HĐND xã và UBND huyện;

b) Chủ tịch ƯBND xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của 
UBND, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; đảm bảo việc chấp hành 
pháp luật, các văn bản cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND
xã;

c) Căn cứ vào các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng 
ủy, HĐND xã và tình hình thực tiễn của địa phương xây dựng chương trình công tác 
năm, quý, tháng của ƯBND xã.

d. Tố chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, 
đôn đốc, kiếm tra các thành viên ƯBND xã và các cán bộ, công chức khác thuộc 
ƯBND xã, trưởng thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

đ) Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công 
việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn nhiều ý kiến 
khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và ủv viên UBND xã;

e) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của ƯBND xã và thẩm quyền 
Chủ tịch UBND xã theo quy định của pháp luật.

- Ký ban hành các Quyết định, Chỉ thị; các văn bản, Báo cáo trình UBND 
huyện, Đảng ủy, HĐND; các dự án thuộc UBND xã phê duyệt, các văn bản về quản 
lý đất đai thuộc thẩm quyền của UBND xã, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất (GCNQSDĐ) theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến quản lý 
và sử dụng đất đai.

- Phê duyệt kết quả bầu trưởng thôn và các văn bản khác ở cở sở. Bố nhiệm, 
miễn nhiệm trưởng thôn, đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản sai của trưcmg 
thôn; Tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của trưởng thôn theo quy định của 
pháp luật.
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2. Trương Công an xã - Ông Phạm Thành Luân:
Tham mưu, giúp ủ y  ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Tham mưu giúp ƯBND xã về bảo vệ an ninh Quốc gia; bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội, đấu tranh phòng, chổng tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh Quốc gia, 
trật tu, an toàn xã hội.

Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, 
ATXH. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại 
tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh Quốc gia, trật tự, ATXH. Phối hợp ĐC -  
XD xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chú tịch ủ y  ban nhân dân xã giao.
3. Công chức Văn phòng - Thống kê - Bà Tô Thị Tuyết Nhung:
- Tham mưu, giúp úy  ban nhân dân xã to chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn 

của Úy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê cải cách hành chính, 
thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch 

làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 
Uy ban nhân dân, Chủ tịch Uy ban nhân dân xã;

+ Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và ú y  ban nhân dân xã tổ chức các kỳ 
họp; chuân bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân 
dân, ủ y  ban nhân dân xã;

+ Giúp Chủ tịch Úy ban nhân dân xã thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, xây 
dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, tập họp, thống kê và 
quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc 
thực hiện quy chế làm việc của úy  ban nhân dân xã và thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở theo quy định của pháp luật;

+ Chủ trì, phối họp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xà 
hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo 
quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã giao.

4. Công chức Văn phòng - Thống kê - Bà Phạm Thị Lộc:
- Trực, nhận và trả hô sơ tại “ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” cơ chế “một 

cửa” và “một cửa liên thông” tại ủ y  ban nhân dân xã. Nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
phân loại đơn thư và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân 
xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Chuân bị các điều kiện phục vụ cho các hội nghị của xã (Hội trường, nước
uống).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xã giao.
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+ Kiếm tra và rà soát các hoạt động Tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của 
Phòng Tài chính huyện Chư Păh, quyết toán ngân sách xã và thực hiện báo cáo tài 
chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

+ Kiếm tra và rà soát công tác Ke toán ngân sách (Ke toán chi ngân sách xã và 
các hoạt động Tài chính khác; Ke toán tiền mặt, tiền gửi; Ke toán thanh toán; Kề 
toán vật tư, tài sản...).

+ Tham mưu ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của ƯBND xã 
theo định kỳ hàng năm. Chủ trì, phối hợp với các công chức khác quản lý tài sản công 
tránh thất thoát. Định kỳ mỗi năm đều phải tổ chức kiểm kê thực tế tài sản một lần 
hoặc đột xuất( nếu cấp trên yêu cầu). Trong quá trình kiếm kê phải ghi chép đầy đủ, 
kịp thời vào các số theo dõi tài sản cổ định, xác định rõ nguyên nhân hư hỏng mất 
mát, phổi hợp với bộ phận chuyên môn và các ban, ngành, đoàn thể đề xuất biện pháp 
xử lý tài sản, đề xuất các hình thức xử lý tài sản đối với những tài sản hết hạn sử 
dụng, không cần dùng hoặc tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa 
chữa không có hiệu quả báo cáo kịp thời với ƯBND xã.

+ Tham mưu cho UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác phòng 
chống tham nhũng, lãng phí hàng năm theo đúng thời gian quy định.

+ Lưu giữ, quản lý các loại hồ sơ, sổ sách chứng từ có liên quan đến công tác 
Tài chính -  Ke toán đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Ngoài ra phụ trách công tác tài chính Chợ, thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch ƯBND xã giao.

8. Công chức Tài chính - Ke toán - Ông Bùi Phan Hưng Thọ:
Tham mưu, giúp ủ y  ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của Úy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Thực hiện công tác kế toán thu, khai thác các nguồn thu trên địa bàn, nộp phí 

lệ phí theo quy định của pháp luật; Kế toán các quỹ công chuyên dùng; Quản lý hộ 
kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn.

+ Thực hiện công tác chi lương, các khoản liên quan đến lương và các khoản 
phụ cấp của cán bộ, công chức, bán chuyên trách của xã.

+ Giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.
+ Phối hợp với công chức khác quyết toán các dự án đầu tư xây dựng do ủy  

ban nhân dân xã làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.
+ Kiêm tra thanh, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng và các nguồn vốn sự 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của ƯBND xã đúng tiến độ và thời gian theo quy 
định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do 
Chủ tịch Úy ban nhân dân xã giao.

9. Công chức Tư pháp - Hộ tịch- Ông Phạm Văn Đua:
- Tham mưu, giúp ủy  ban nhân dân xã tố chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

cứa Uy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy
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trình xóa đói, giảm nghèo;Theo dõi công tác an toàn thực phẩm; phối hợp thực hiện 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã giao. Phụ trách làng Ea Lũh.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của những ngưòi hoạt 
động không chuyên trách cấp xã và Trưởng thôn.

1. Cán bộ không chuyên trách cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng 
được phân công và chịu trách nhiệm trước ú y  ban nhân dân, Chủ tịch ú y  ban nhân 
dân xã về nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng thôn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xã về mọi 
mặt hoạt động của thôn, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ công tác trên địa bàn quản 
lý, thường xuyên báo cáo tình hình công việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịnh phụ trách. 
Đe xuất kịp thời những kiến nghị của công dân, tổ chức và những vấn đề có liên quan 
đến thôn, làng mà mình phụ trách.

Chương III
QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Điều 7. Quan hệ vói UBND huyện và CO' quan chuyên môn cấp huyện:
1. Uy ban nhân dân xã, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân xã chịu sự 

lãnh đạo của ủ y  ban nhân dân huyện.
Trong chỉ đạo điều hành, khi gặp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa 

được pháp luật quy định, ủy  ban nhân dân xã báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo 
của Uy ban nhân dân huyện. Thực hiện nghiêm túc chê độ báo cáo tình hình với ủv  
ban nhân dân huyện, và cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định hiện hành về 
chế độ thông tin báo cáo.

2. ủ y  ban nhân dân xã chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên 
môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn trên địa bàn xã, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện 
trong đào tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã, từng bước nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Úy ban nhân dân xã bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu theo 
dõi các lĩnh vực công tác theo hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên, giữ mối liên hệ chặt 
chẽ với cơ quan huyện chuyên môn cấp huyện, tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất của cơ 
quan chuyên môn cấp trên.

Điều 8. Quan hệ với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể của xã:

1 .Quan hệ với Đảng ủy xã.
a) Uy ban nhân dân xã chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy xã trong việc thực hiện 

Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan 
Nhà nước cấp trên.

10





trách hoặc trực tiếp làm việc với thôn để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải 
quyêt các khiêu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng thôn phải thường xuyên liên hệ với Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân 
dân xã đê tô chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các 
văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên và Hội đồng nhân dân, ủy  
ban nhân dân xa đê triên khai thực hiện; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trưởng thôn kịp thời báo cáo ủy  ban nhân dân và Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
xã tình hình mọi mặt của thôn, làng đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp 
phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Chương IV __
CHÉ Đ ộ  HỘI HỌP, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 11. Chế độ họp, làm việc của ủy ban nhân dân xã.
1. Giao ban của Chủ tịch và Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xã:
a) Ngày 22 hàng tháng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch cùng các thành viên UBND tổ 

chức giao ban theo quy định của Chủ tịch để kiểm điểm tình hình công việc và thống 
nhất chỉ đạo các công tác thời gian tới. Xử lý các vấn đề mới nảy sinh, nhữna vấn đề 
báo cáo xin ý kiến của ủy  ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã, ủ y  ban nhân dân 
huyện, chuấn bị nội dung các phiên họp Ưỷ ban nhân dân, các hội nghị, cuộc họp 
khác do ủ y  ban nhân dân xã chủ trì triển khai. Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch Mặt trận Tổ quốc, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cấp xã và cán bộ công 
chức xã được mời tham dự khi bàn về các vấn đề có liên quan.

b) Trình tự giao ban:
- Các thành viên họp báo cáo những công việc chính đã giải quyết của tháng 

trước, nhũng khó khăn vướng mắc, tồn tại và những công việc cần xử lý và dự kiến 
một số nhiệm vụ trong tháng tới.

- Chủ tịch, phó Chủ tịch và các thành viên thảo luận, quyết định tập thể một số 
vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Chủ tịch UBND nhận xét, đánh giá công tác của các thành viên, phân công chỉ 
đạo công việc cụ thể tới từng thành viên chuyên môn và xếp lịch công tác tuần.

2. Khi cần thiết, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xã triệu tập các 
Trưởng thôn, một số cán bộ, công chức để họp chỉ đạo, giải quyết các vấn đề theo yêu 
cầu nhiệm vụ.

3. Sáu tháng một lần hoặc khi thấy cần thiết, ủ y  ban nhân dân họp liên tịch với 
Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tố quốc và 
người đứng đầu các đoàn thể nhân dân, cán bộ không chuyên trách và công chức cấp 
xã, Trưởng thôn để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều 
hành của Uỷ ban nhân dân và triển khai nhiệm vụ công tác sắp tới.

12





năng cho phép, cần bố trí phòng làm việc thích hợp, tiện nghi, đủ điều kiện phục vụ 
nhân dân.

Điều 13. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo của công dân.
1. Hàng tuần Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xã tổ chức tiếp công dân vào các ngày 

ỉàm việc trong tuần, sáng thứ 7 và tiếp định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; nếu Chủ tịch 
đi vắng thì giao Phó Chủ tịch tiếp công dãn, lịch tiếp dân được công bố công khai đế 
nhân dân biết. Chủ tịch và các thành viên khác của ủ y  ban nhân dân phải luôn có ý 
thức lắng nghe ý kiến phản ánh, giải quyết kịp thời hoặc hướng dẫn công dân thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

ủ y  ban nhân dân xã phối hợp với các đoàn thể có liên quan, chỉ đạo cán bộ, 
công chức tổ chức việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 
dân theo thấm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Những thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích họp pháp của công 
dân phải được giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ 
việc vượt quá thẩm quyền, phải hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ cho công dân đến đúng cơ 
quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết.

Thôn trưởng có trách nhiệm nắm vững tình hình an ninh trật tự, những thắc 
mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ động giải quyết hoặc đề xuất với ủ y  ban 
nhân dân xã kịp thời giải quyết, không để tồn đọng kéo dài.

2. Cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực công tác của ủ y  ban nhân dân xã 
chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy  ban nhân dân tiếp công dân. Tiếp nhận, phân loại, 
chuyển kịp thời đên bộ phận, cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đom thư khiếu nại, 
tố cáo của công dân,

Điều 14. Thông tin tuyên truyền và báo cáo:
1. ủ y  ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tổ chức công tác thông tin tuyên truyền 

phố biến chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn 
bản của Hội đông nhân dân, ú y  ban nhân dân xã cho nhân dân bằng những hình thức 
thích họp; Khai thác có hiệu quả hệ thống truyền thanh, nhà văn hóa, điểm Bưu điện 
xã, huyện để tuyên truyền phổ biển, giải thích đường lối, chính sách, pháp luật.

Khi có vấn đề đột xuất, phức tạp nảy sinh, ủ y  ban nhân dân xã báo cáo kịp thời 
với ủ y  ban nhân dân huyện bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

2. Định kỳ hàng tháng vào ngày 15 hoặc đột xuất, các thành viên ủ y  ban nhân 
dân, cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng thôn có trách nhiệm tổng hợp tình hình về lĩnh 
vực và địa bàn mình phụ trách, báo cáo cho UBND thông qua Văn phòng - Thống kê 
tong họp đe báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xã, báo cáo Thường vụ Đảng ủy xã và 
ủ y  ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định.

3. Văn phòng -  Thống kê giúp ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
tống hợp báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của ủ y  ban nhân dân theo định kỳ 
tháng, quý, 6 tháng và cả năm, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ theo quy định. Báo cáo 
được gửi Hội đồng nhân dân xã và ủ y  ban nhân dân huyện, đồng gửi các thành viên 
ủ y  ban nhân dân, và các Trưởng thôn. Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể nhân dân cấp xã.
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2. Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch các văn bản xử lý những vấn đề cụ thể, chỉ 
đạo chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công.

Điều 18. Kiểm tra tình hình thực hiện văn bản:
Chủ tịch Úy ban nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra tình hình thực 

hiện các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước của cấp trên, văn bản của Hội 
đồng nhân dân và ú y  ban nhân dân xã, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, 
bất họp lý trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản đó, báo cáo gấp có thẩm 
quyền bổ sung, sửa đổi.

Phó Chủ tịch, ủ y  viên ủ y  ban nhân dân xã, cán bộ và công chức cấp xã, 
Trưởng thôn theo nhiệm vụ được phân công phải thường xuyên bám sát từng thôn, 
từng hộ gia đình, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước của mọi công dân trên địa bàn xã.

Chưong VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LƯÁT

Điều 19. Khen thuỏng:
Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, làng thuộc 

Úy ban nhân dân có thành tích đều được khen thưởng và được đề nghị cấp trên khen 
thưởng theo quy định theo Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2001 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.

Điều 20. Kỷ luật:
Thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ - CP ngày 05/12/2011 về công 

chức xã, phường, thị trấn.
Ngoài ra cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xâ thực 

hiện Quy chế làm việc của ủ y  ban nhân dân xã, không chấp hành, không hoàn thành 
nhiệm vụ, tự ý nghỉ việc 3 ngày không có lý do chính đáng, không tham dự các cuộc 
họp khi được phân công, mất đoàn kết nội bộ, mất đoàn kết cư trú, không thực hiện 
nghĩa vụ công dân trên tất cả mọi lĩnh vực, vi phạm pháp luật bị các cơ quan chức 
năng khác xử phạt hành chính từ hình thức cảnh cáo trở lên, tùy theo tính chất mức độ 
đều chịu kỷ luật, không được xét khen thưởng, không được xét nâng bậc lương...

Quy chế này được thực hiện từ ngày 02/8/2021 Trong quá trình tổ chức thực 
hiện có gì chưa phù họp sẽ được chỉnh sửa, bổ sung./.
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