UBND THANH PHO NINH B1NH
BAN CHI DAO XAY DIJNG
CHINH QUYEN DIN TIY

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM
Thc 1p - Tir do - Hnh phtIc

SWØ4QD-BCD

TP.

Ninh BInh, ngày&Jtháng 3 nám 2019

QUYET DNH
Ban hành Quy chê hot dng cüa Ban chi do xây dIng
ChInh quyên din tir thành phô Ninh Blnh

TRUNG BAN CHI DAO XAY D1fNG CHINH QUYEN BIN TIY
Can c1r Lutt to chüc chInh quyn dja phiwng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Quyét djnh so 1072/QD-TTg ngày 28 tháng 8 närn 2018 cüa Thu
tthng ChInh phü ye vic Thânh 1p Uy ban Quôc gia ye Chinh phñ din tu;
Can ci'r Quy& djnh so 1508/QD-UBND ngày 14 tháng 3 nãm 2019 cUa Uy
ban nhân dan thành phô Ninh BInh ye vic thành 1p Ban chi dao xây dung ChInh
quyên din tt'r thành phô Ninh BInh;
Xét ct nghj cüa Trithng phông Van hóa và Thông tin, Uy viên thuông trirc
Ban chi dao xây ding ChInh quyên din tr thânh phô Ninh BInh,
QUYET DLNH:
Diu 1. Ban hânh kern theo Quy& djnh nay Quy ch hot dng cüa Ban chi
do xây dçrng ChInh quyên din tü thành phô Ninh Binh.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k ban hành.
Diêu 3. Các thành viên tham gia Ban chi do và T giüp vic Ban chi do
xây drng ChInh quyên din tr thành phô Ninh BInh và các Co quan, to chuc, ca
nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.
Noi nhân:
- Thiring trirc thành ñy;
- Thuèng tri7rc HDND thành phô;
- ChCi tjch, các Phó ChU tjch UBND thânh phô;

- Các phOng, ban, ngành, &m v thuc thành phô;
- UBND các xa, phtrng;
- Nhtr Diu 3;
- Liiu: VT, VHTT.

CHU TICH UBND THANH PHO
Dinh Van Thir

UBND THANH PHO N[NH BINH
BAN CHI DAO XAY DIXNG
CHINH QUYEN DIN TU

CQNG HOA xA 119! CR1] NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
TP.

Ninh BInh, ngàyctháng 3 näm 2019

QUY CHE
Hot dng cüa Ban chi dio xây dtyng
ChInh quyên din tir thành phô Ninh BInh
(Ban hành kern theo Quyêt d/nh s&/&'/JQD-BCD ngàyatTtháng 3 nárn 2019
cia Trwàng Ban chi dçio xáy dwng ChInh quyên diçn ti thành phó Ninh Blnh)
Chu'o'ng I
NH(ING QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phim vi Ii tuçrng áp diing
1. Quy ch nay quy djnh nguyen tc, nhim vij, quyn han, ch d lam vic
và quan h cong tác cüa Ban chi dao xây dirng ChInh quyên din tü thành phô
Ninh BInh (g9i tat là Ban chi dao).
2. Quy ch nay áp ding di vi các thành viên tham gia Ban chi dao, T
giip vic cho Ban chi dao xây dirng ChInh quyên din tü thành phô Ninh BInh và
các Co quan, dcm v lien quan trong qua trInh phôi hçip cong tác.
Diu 2. Nguyen täc lam vic
1.Ban chi dao lam vic dan chñ, cong khai và do Truâng ban Quy& djnh.
2. Ban chi dao và Uy viên Ban chi dao khOng lam thay chirc nàng, nhim vv
cña các co quan và ng.thi dirng dâu các co quan hành chInh Nhà nuâc cüa thành
phô.
3. D cao trách nhim Ca nhân cüa các thành viên Ban chi dao trong hoat
dng cüa Ban chi dao và trong thirc hin chirc trách, nhim vii duçic phân công;
giãi quyt cong vic theo diiing thm quyên và trách nhim drçic phan cOng, dung
trInh tir, thU tiic theo quy djnh cUa pháp 1utt và quy djnh cUa Quy ché nay.
4. Các thành viên Ban chi dao chU dng giãi quyêt cOng vic trong qua trinh
thirc hin nhim vii ye xây drng, phát triên ChInh quyên din tU thành phô.
5. Bâo dam yêu cu phi hçip cong tác, trao di thông tin trong giài quyt
cOng vic theo chirc näng, nhim via, quyên han di.rqc giao.
Chuong II
NHIIM VI, QUYEN HjtN CUA CAC THANH VIEN BAN CHi io
Diu 3. Tru'&ng Ban
1. Chi dao toàn din ye to chUc, chUc nàng, nhiêm vu cUa Ban chi dao;
phân cong nhim v các thành viên Ban chi dao; ban hành chi.rong trInh, k hoach
cong tác, kiêm tra hang näm cUa Ban chi dao.

2. Tnrc tip chi dao hoit dng xây dirng, phát trin ChInh quyn din tr
thành phô Ninh BInh.
3. Triu tp và chü trI các cuc h9p djnh kS' hoc dt xut cüa Ban chi do.
Diu 4. Phó Tru'&ng ban
Giüp Tnrông Ban chi &to chi dto hoit dng cüa Ban chi dao theo phân cong
cüa Tru&ng ban. Khi Trithng ban yang mat, Phó Tnthng ban thay mt Trt.thng ban
länh dao cong tác cüa Ban chi do.
Diu 5. Uy viên Thu'ong trirc
1. Giiip Tri.ring ban, Phó Tnthng Ban chi do, xây dçmg, t chüc trin khai
chtwng trInh, kê hoach cong tác, kê hoch kiêm tra hang näm cüa Ban chi do; sc
kt, dánh giá tInh hInh, kêt qua triên khai các nhim vii, giãi pháp tr9ng tam xây
dirng, phát triên ChInh quyên din ti:r thành phô; theo dOi, don dOc, báo cáo Tnrâng
ban, Phó Tnràng ban kêt qua thirc hin các chwing trInh, kê hoch cüa Ban chi dao
và kt lun, chi dao cüa Trtr&ng ban, Phó Truàng ban.
2. Giüp Truâng ban, Phó Truâng ban lam dâu mM t chirc thirc hin nhim
vi tham miru ye chü truong, chiên luqc, co ché, chInh sách thüc day 1ng diing
CNTT, xây dirng và phát triên ChInh quyên din tir thành phô.
3. Giüp Truâng ban, Phó Tnring ban diu phM, don d&, kim tra thuc hiên
các chin luqc, Ca ché, chInh sách thiic day xây dirng, phát triên ChInh quyên din
ti:r thành phô báo dam tInh hiu qua, lông ghép và dông b vói các chiên 1uqc,
chuang trmnh, kê hoach khác cUa thành phô.
4. Chñ trI, phôi hqp vâi các thành viên Ban chi dao chun bi các cuôc hop,
các cuc lam vic cüa Tnr&ng ban, Phó Trithng ban; k các thông báo, biên bàn
h9p cüa Ban chi dao và các van ban lien quan den tO chirc, hot dng cüa Ban chi
d.o theo chüc näng và thârn quyên &rçic giao.
5. Thrc hin các nhim vi khác do Tru&ng ban, Phó Tnrâng ban giao.
Diu 6. Các Uy viên
1. Tham muu giüp Triz&ng ban, Phó Tru&ng ban v các nhiêrn vii lien quan
den xây drng, phát triên ChInh quyên din tr thuc phm vi quán l cüa Co quan
mInh vá cüa thành phô.
2. Trirc tip chi dao và chju trách nhim truOc Trithng ban trong vic t chrc
thirc hin các nhim vii xây dirng, phát triên Chinh quyn din tir thành ph diioc
UBND thãnh phô giao; chi do lông ghép các ni dung v xây dmg, phát trin
ChInh quyên din tr thành phO trong các chién lugc, chuang trinh, k hoach, du an
cüa ngành, linh vrc do ca quan, don vj mInh quãn 1, chi trl thrc hiên.
3. Cho kin v các vn d lien quan dn xây dmg, phát trin ChInh quyn
din t1r thãnh phô phc vi phát triên kinh tê - xã hi, nâng cao nãng hrc cnh tranh,
chi sO cãi cách hành chInh cüa thành phô.

2

4. Kjp th?i báo cáo Tru&ng ban, Phó Truông ban ye nhng van dê phát sinh
trong qua trInh triên khai nhim vi diiqc giao; dê xuât sang kiên, giãi pháp tháo g&
vuàng m.c, k.hó khàn d thic dy Chinh quyên din lit thành phô.
5. Tharn dr day dü các cuc h9p cüa Ban chi dao, trong tri..thng hçp không
th tham dir phài báo cáo và duqc sr dông cüa ngithi chü trI cuc h9p; trung
hp üy quyên cho ngui dir hpp thay phãi tham gia kiên bang van bàn; chiu trách
nhim trin khai thirc hin các kiên kêt 1un cüa Tnthng ban, Phó Trutng ban
lien quan dn ngành, linh virc co quan, don vj mInh phii trách.
6. Cr can b, chuyên gia giói tham gia To giüp vic Ban chi dao.
7. Cong an thành phô có trách thim thirc hin nhim vii tham muu, bão
dam an ninh thông tin thuc phm vi quán 1, an ninh thông tin trên không gian
mng trong qua trInh xây dirng ChInh quyên din tir trên dja bàn thành phô.
8. Phông Van hóa và Thông tin chi dao thi.rc hin trin khai, th.m djnh các
d an, dir an, kê hoach, ha tang k thut, irng di1ng cong ngh thông tin, nguôn
nhân 1irc cong ngh thông tin và phôi hqp vâi các Doanh nghip Bixu chInh, Viên
thông, cong ngh thông tin dam bão ha tang thông tin và truyên thông thüc day xây
drng, phát triên ChInh phü din t1r thành phô.
9. Van phông Thành üy, van phông HDND-UBND thành ph thirc hin
nhim v11 Ung ciru khân cap sir cô an toàn thông tin mng trên dja bàn thành phô.
Chi dao Dti irng ciru sr Co mang, may tInh thành phô trong qua trinh thirc hin
nhim vi irng ciru khân cap sir cô an toàn thông tin mng. Dam bão cong tác tham
mru, boat dng có hiu qua tInh hInh dam bâo an toàn, an ninh thông tin trong qua
trInh xây dmg ChInh quyên din tü trên dja bàn thành phô.
10. Thrc hin các nhim vi khác do Truâng ban, Phó Tru&ng ban giao.
Diu 7. To gulp vic
1. Xây drng chuong trInh, ké hoach cong tác, k hoach kim tra hang näm
cüa Ban chi dao. Báo cáo tInh hInh thirc hin các chuong trInh, k hoach cüa Ban
chi dao và kêt 1un, chi dao cüa Trithng ban.
2. Nghiên cru, dê xut v chü truong, chin luqc, co ch& chInh sách và giãi
pháp thüc day xây dirng, phát trien ChInh quyên din lii thành ph&
3. Giüp Tru&ng ban don dc, kim tra tInh hinh thçrc hién các chin liioc,
chuctng trInh, kê hoach, co che, chInh sách và giái pháp thñc dy xây drng, phát
triên ChInh quyên din lit thành ph.
4. Phi hcip yói CC Co quan chirc näng trong bâo dam an ninh, an toàn co s&
ha tang, h thông thông tin, mang may tInh phiic yu ChInh quyn din lit thành
phô.
5. Nghiên ciru, xây dirng các báo cáo, tài 1iu phiic vv các hoat dng và cuc
hçp cüa Ban chi dao; don dOc, kiêm tra tInh hInh thrc hin kêt luân, chi dao cüa
Trithng ban, triên khai thirc hin vic so két, dánh giá tInh hInh, két qua triên khai
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các nhim vi, giãi pháp tr9ng tam xây dirng, phát trin ChInh quyn din ti.:r thành
phô.
6. Nghiên cüu giái pháp h trg, hixâng dn tuyên truyn nguèi dan, doanh
nghip sir dung djch vv cong trirc tuyên báo dam gia tang so 1u'çng ho so giái quyêt
trên môi triiiYng mng.
7. Djnh kS' 6 tháng, 01 nàm báo cáo ye tInh hInh, kt qua hot dng ci'ia Ban
chi dto và To giüp vic.
8. Thirc hin các nhim vi khác do Trithng ban giao.
Chtro'ng III
CHE DQ LAM VIC vA QUAN H CONG TAC
Diu 8. Các cuc hçp cüa Ban chi dio
1. Ban chi do hp 6 tháng mt lan và hp bat thu?mg theo quyêt djnh cüa
Trtràng Ban, Phó Trrnmg ban hoc theo dê nghj Uy viên ThiRing trrc Ban chi dao.
Thánh phn tham dir cuc hp do ngtxi chü trI cuc hp quyêt djnh.
2. Tri.thng Ban quyêt djnh triu tp cuc hop ma ring có s11 tham gia cüa
nguai dirng dâu co quan chü trI thirc hin chiên luqc, chi.rcmg trinh, ké hoch, dii
an có lien quan dn xây drng, phát triên ChInh quyên din nr thành phô va mt so
chuyên gia, nhà khoa hpc có lien quan.
3. To giüp vic hp djnh kS' mt qu mt lan và theo yêu cau cua To tnr&ng
TO giüp vic Ban chi dto.
Diu 9. Ch d lam vic và co' ch phi hqp
1. Ban chi dao và To giüp vic lam vic theo che d kiêm nhim.
2. Trixâng ban, Phó Trixâng ban djnh kS' ho.c dt xut lam vic vai Uy vien
Ban chi do, To giüp vic dê nghe báo cáo tInh hInh và chi dao viêc thuc hiên
chuong trinh, kê hoach cong tác cUa Ban chi dao.
3. Các Uy viên Ban chi dao duçc quy&n giao don vj du mi chü trI và huy
dng di ngü can b, cOng chirc, vien chi:rc cüa co quail, &m vj mInh trong thirc thi
nhim vil dugc Truang ban giao; phôi hçip vói To giip vic trong thuc hin nhiêm
vii; báo cáo Tnu&ng ban ye kêt qua thrc hin.
4. To tnuang To giáp vic duccc tnmg t.p các thành viên cüa Ti giüp viêc và
huy dng các chuyên gia giOi lam vic tp trung trong thai gian nht djnh d
nghién cru, biên tp các dê an, dr an, dir thâo van ban quy phm pháp 1u.t và thijc
hin các nhim v khác duçc giao.
Diêu 10. Kinh phi hoit dng cüa Ban chi do và To giüp vic
1. Kinh phI hoat dng cüa Ban chi dio và To giüp vic duqc b trI hang näm
ti~ nguôn ngãn sách nhà nuOc cAp cho PhOng Van hóa yà Thông tin yá cac ngun
kinh phi hcip pháp khác.
2. Vic sü diing kinh phi bão dam hot dng cUa Ban chi dao và T giüp
vic theo quy djnh cüa Nhà nuac.
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Diu 11. Trách nhim cüa ngwb'i dfrng du các phông, ban, ngành,
UBND xã, phtro'ng trong quan h cong tác vri Ban chi do
1.Quán trit các ni dung chi do cüa Ban chi dto d don dc, trin khai thuc
hin xây dimg, phát triên Chinh quyên din tir thuc co quan, ngành, linh virc, dta
phuang mInh phi,i trách và chju si,r giámsát, kiêm tra cüa Ban chi do ye vic thirc
hin các ni dung nay. PhOi hgp vi To giüp vic dê xuât, kiên nghj các co chê,
chInh sách và giãi pháp thüc day xây dirng, phát triên Chinh quyên din tr thành
phô.
2. Chi do to chiirc triên khai các nhim v1i v xây dirng, phát trin Chfnh
quyên din tü thành phô thuc Co quan, ngành, linh virc, dja phuong mInh phi trách.
Chtu trách nhim trwic Uy ban nhân dan thành phô ye vic thirc hin nhim vli disçc
giao; thirc hin chê d thông tin, báo cáo theo quy djnh và yêu cu cüa Ban chi do.
Chtrffng IV
TO CH15'C THIJC HIN
Diu 12. Ti chfrc thtrc hiên
1. Trueing ban Ban chi dao có trách nhim tO chrc, chi do các thánh vien vá
To giüp vic Ban chi dao thrc hin Quy chê nay.
2. Trong qua trInh thirc hin nu có vrnng mac, phát sinh ho.c cn sira
bô sung, To gillp vic trinh Trung ban xem xét, quyt dnh.

CHU TIC • UBND THANH PHO
Dinh Van Thu
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