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Q���� ���� 
�� ���� �an hành Quy ��nh �h�� n�n�� nh��� ��� �uy�n h�n  

�à �� ��u �� �h�� ��a ��n �h�n� �y �an nh�n ��n ��nh �a� ��nh 

 

 
�� ��� ���� ��� ���� ��� ���� 

C�n �� ���t T� �h�� �h�nh ��y�n ��� �h��ng ngày 19/�/2015� ���t ��� ���� 
�� ��ng ��t �� ���� ��� ���t T� �h�� Ch�nh �h� �à ���t T� �h�� �h�nh ��y�n ��� 
�h��ng ngày 22/11/2019; 

C�n �� Ngh� ��nh �� 24/2014/N�-CP ngày 04/4/2014 ��� Ch�nh �h� ��y ��nh 
t� �h�� �á� �� ���n �h�y�n ��n th��� �y ��n nh�n ��n t�nh� thành �h� t��� th��� 
T��ng ��ng� Ngh� ��nh �� 107/2020/N�-CP ngày 14/9/2020 ��� Ch�nh �h� ��� ���� 
�� ��ng ��t �� ���� ��� Ngh� ��nh �� 24/2014/N�-CP ngày 04/4/2014 ��� Ch�nh 
�h� ��y ��nh t� �h�� �á� �� ���n �h�y�n ��n th��� �y ��n nh�n ��n t�nh� thành 
�h� t��� th��� T��ng ��ng� 

C�n �� Th�ng t� �� 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 ��� V�n �h�ng Ch�nh 
�h� h��ng ��n �h�� n�ng� nh��� ��� ��y�n h�n ��� V�n �h�ng �y ��n nh�n ��n 
t�nh� thành �h� t��� th��� T��ng ��ng� 

Th�� �� ngh� ��� Chánh V�n �h�ng �y ��n nh�n ��n t�nh t�� T� t��nh �� 
108/TTr-VPUBND ngày 07/9/2022� ��� ��á� ��� S� T� �há� t�� �á� �á� th�� ��nh 
�� 1136/BC-STP ngày 05/9/2022 �à ��� ��á� ��� S� N�� �� t�� T� t��nh �� 
1885/TTr-SNV ngày 14/9/2022 �� ���� ��n hành ��y ��nh �h�� n�ng� nh��� ��� 
��y�n h�n �à �� ��� t� �h�� ��� V�n �h�ng �y ��n nh�n ��n t�nh N�� ��nh� 

 

Q���� ����� 

���u �� Ban hành ��� �h�� ��y�� ��nh này ��y ��nh �h�� n�ng� nh��� ��� 

��y�n h�n �à �� ��� �� �h�� ��a ��n �h�ng �y ban nhân dân ��nh Na� ��nh� 

���u �� ��y�� ��nh này �� h��� ��� �� �� ngày 10/10/���� �à �hay �h� ��y�� 

��nh �� ����������-UBND ngày 26/5/���� ��a �y ban nhân dân ��nh Na� ��nh �� 

���� ��y ��nh �h�� n�ng� nh��� ��� ��y�n h�n �à �� ��� �� �h�� ��a ��n �h�ng �y 

ban nhân dân ��nh Na� ��nh� ��y�� ��nh �� ����������-UBND ngày 19/7/���� ��a 

�y ban nhân dân ��nh �� ��a ���� b� ��ng ��� �� ���� ��a ��y ��nh �h�� n�ng� 

nh��� ��� ��y�n h�n �à �� ��� �� �h�� ��a ��n �h�ng �y ban nhân dân ��nh Na� 

��nh ban hành ��� �h�� ��y�� ��nh �� ����������-UBND ngày ��������� ��a �y 

ban nhân dân ��nh Na� ��nh. 
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- ���������������������� ����� 
- �������� 3; 
- ������������������������ ����� 
- ����������VP8. 
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������NH 
�����n�n���n�������������n���n������������������ 
 ������n����n�������n�n�ân�dân ��n��������n� 

���� ���� ��y�� ��n� ���          ��������-UBND 
 ngày       /9/2022 ��� �y ��n n��n ��n ��n� ��� ��n�� 

 
 

�����������������������n�n� 

�� ��n �h�n� �� ��n nhân dân ��nh �à �� ���n �h���n ��n �h��� �� ��n 
nhân dân ��nh; �� ��� �h�� ���� ���� ����� �h�� �� h��� ��n� ��� �� ��n nhân 
dân� �h� ���h �� ��n nhân dân ��nh�  

2. ��n �h�n� �� ��n nhân dân ��nh �� �h�� n�n� �h�� ���� ���� �� ��n 
nhân dân ��nh ��� �h��n� ���nh� �� h���h ��n� ��� ��� �� ��n nhân dân� �h� ���h 
�� ��n nhân dân ��nh� ���� ���� �h� ��� hành �h�nh� �� �h�� ����n �h�� �h�� h��n 
�� �h� ��� ���� ��� ��� ���n �h�n� ���n� ���� ����� �h� ��� hành �h�nh �h��� �h�� 
����n ��� ��� �h��n�� �� �h��� ���n �ý �à ��n� �� ��� �h�n� ��n �h�nh �h�� �� 
h��� ��n� ��� �� ��n nhân dân ��nh� �h� ���h �� ��n nhân dân ��nh� ��� ��� 
��n� �h�n� ��n ���n ��� ��� n�� h� �h�n� �h�n� ��n hành �h�nh ���n �� �h�� �� 
��n� ��� ��nh ���� �h� ���� ���� hành ��� �� ��n nhân dân ��nh� �h� ���h �� ��n 
nhân dân ��nh� ���n �ý ��n� ��� �à �h�� �� ���  h��� ��n� �h�n� ��� �� ��n 
nhân dân ��nh� ���� �h� ���h �� ��n nhân dân ��nh �à ��� �h� �h� ���h �� ��n 
nhân dân ��nh �h�� h��n nh��� ��� ����n h�n �h�� �h�� ����n� ���n �ý ��n� ��� 
���n ��� n�� �� ��� ��n �h�n�� �h�� ���� ���� �� ��n nhân dân ��nh ���n �ý nhà 
n��� �� n�ành� ��nh ��� n���� ��, dân ���. 

 �� ��n �h�n� �� ��n nhân dân ��nh �� �� ���h �h�� nhân� ��n d�� �à �à� 
�h��n ���n�� 

������������������������n���n 

�� ���nh �� ��n nhân dân ��nh ��n hành� 

�� ��� �h� �à� ���� ��� �� ��n nhân dân ��nh� 

b) ����� ��nh ���n ���n ��n n�ành� ��nh ��� �h��� �h�� �� ���n �ý ��� 
��n �h�n� �� ��n nhân dân ��nh� 

�� ����� ��nh ��� ��nh �h�� n�n�� nh��� ��� ����n h�n �à �� ��� �� �h�� 
��� ��n �h�n� �� ��n nhân dân ��nh� 

d� ��n ��n h��n� d�n �� �h� �h�� n�n�� nh��� ��� ����n h�n ��� ��n 
�h�n� ��� ��n� nhân dân �à �� ��n nhân dân h���n� �hành �h� ���� �â� ��� 
�h�n� �à ��� h���n�� 

�� �h��n� ���nh� �� h���h ���n ���n ��n ��nh ��� �h���n ��n� n�h��� �� 
��� ��n �h�n� �� ��n nhân dân ��nh� 
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�� ����� ��nh �hân ���� �� ����n nh��� �� ���n �� nh� n��� �� n��nh� 
��nh ��� �h��� �h�� ����n �h� �� ��an �h���n ��n �h��� �� ban nhân dân ��nh 
��a� �â� ��� �h�n� �� ���� �� ban nhân dân ��� h���n� 

�� ��n b�n �h�� �h�� �hân ��n� ��a �� ban nhân dân ��nh� 

�� ���nh �h� ���h �� ban nhân dân ��nh ban h�nh ��n b�n �h��� �h�� 
����n ��a �h� ���h �� ban nhân dân ��nh �h�� �hân ��n�� 

�� �ha� ���� �â� d�n�� ���n ��� �h�� d�� �� �� �h�� �h�� h��n �h��n� 
���nh� �� h���h ��n� ��� ��a �� ban nhân dân ��nh: 

a� ��n� h�� �� n�h� ��a ��� ��� �� ��an �h��� �� ban nhân dân ��nh� �� 
ban nhân dân ��� h���n� �� ��an� �� �h�� ���n ��an �� ���� �â� d�n� �h��n� 
���nh� �� h���h ��n� ���; 

b� ���n n�h� ��� �h� ���h �� ban nhân dân ��nh ��a ��� �h��n� ���nh� �� 
h���h ��n� ��� nh�n� ��n �� ��n ��� ���n� �h� ���� ���� h�nh h��� ��a� �� ��an 
���n ��an n�h��n ���� �â� d�n� �� �n� d� �n� d� �h�� ��n b�n; 

�� �â� d�n�� ���nh �� ban nhân dân ��nh� �h� ���h �� ban nhân dân ��nh 
ban h�nh h��� �h� d���� �h��n� ���nh� �� h���h ��n� ���; 

d� �h�� d��� ��n ��� ��� ��� �� ��an �h��� �� ban nhân dân ��nh� �� ban 
nhân dân ��� h���n� ��� �� ��an� �� �h�� ���n ��an �h�� h��n �h��n� ���nh� �� 
h���h ��n� ���� b�� ��� ��n� ���n ��� �h�� ���n�; 

�� ��nh �� h��� ��� ����� b�� ��� ��� ��� �h�� h��n� ���n n�h� ���� �h��� 
��� �h�� b�� ���� ���� �h�nh �h��n� ���nh� �� h���h ��n� ���� ��� �n� ��� ��� ���n 
��� �h� ���� ���� h�nh ��a �� ban nhân dân ��nh� �h� ���h �� ban nhân dân ��nh� 

�� �h�� �� h��� ��n� �h�n� ��a �� ban nhân dân ��nh: 

a� �h� ���� �h�� h�� ��� ��� �� ��an ���n ��an �h��n b� �h��n� ���nh� n�� 
d�n�� �h�� �� ��� �h��n h�� ��a �� ban nhân dân ��nh; 

b� �h�� h��n ��n� ��� ��n� h��� b�� ���; 

�� �h�� d��� ��n ���� ��nh ��� ��� ��� �h�� h��n ��� �h� ��� ���� ��a �� 
ban nhân dân ��nh; 

d� �ha� ���� ���� �� ban nhân dân ��nh �� �h�� ��n� ��� ���� ��n� dân 
�h�� ��� ��nh ��a �h�� ���� h��n h�nh �h� ��n �h� �� ��� ��� ��nh ��� ��a �h�� 
���� �� ��n �� n��� 

�� �ha� ���� ���� �h� ���h �� ban nhân dân ��nh �� ��� �h� �h� ���h �� 
ban nhân dân ��nh ��a� �â� ��� �h�n� �� �h� ���h �� ban nhân dân ��nh� �h�� h��n 
nh��� ��� ����n h�n �h�� �h�� ����n: 

a� �ha� ���� ���� �h� ���h �� ban nhân dân ��nh ����� ���� �h� ��� ��� 
�h��n h��� ���� h��� h�� n�h� ���� �h�n� �� ���� h��� ��a �� ban nhân dân ��nh, 
�h� ���h �� ban nhân dân ��nh� ���nh �h� ���h �� ban nhân dân ��nh �h� � ���n �� 
�� �h�� ���� h��� �h� ���� �h�� h�� ��� ��� �� ��an ���n ��an �h��n b� �h��n� 
���nh� n�� d�n�� ��n ��� ��� �� ��an ��� ��� ����� �h� b��n b�n� ban h�nh �h�n� b�� 
� ���n ��� ���n� �h� ��� ��a �h� ���h �� ban nhân dân ��nh� �� �h�� h�� b��� 
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thông cáo báo chí �� n�� dung các cu�c h�� theo ch� ��o c�a �h� t�ch �y ban 
nhân dân t�nh; 

b� ���nh �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh g�ao c� quan ��ên quan chu�n b� 
n�� dung �� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh báo cáo� g��� t��nh� t�� ��� ch�t ��n 
t���c ��� ��ng nhân dân t�nh� �h�� h�� ��� các c� quan ��ên quan g��� �h� t�ch 
�y ban nhân dân t�nh �ây d�ng �� ho�ch� n�� dung t��� ��c� g��� quy�t� t�� ��� 
���n ngh� c�a c� t��; 

c� �ha� ��u� g��� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh: Phân công công tác 
c�a �h� t�ch �y ban nhân dân �à các Ph� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh; theo 
d��� �ôn ��c� ���� t�a công tác �h�� h�� g��a các ��� c� quan thu�c �y ban nhân 
dân t�nh� �y ban nhân dân c�� huy�n theo quy ��nh c�a �há� �u�t� t�ng h��� báo 
cáo �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh �� �� nh�ng ���ng ��c� �hát ��nh �� ��� th�� 
���u ch�nh cho �h� h��; 

d� �ha� ��u� g��� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh t�ong ���c c�� t��n �� 
���� �h��ng th�c �à� ���c� chuy�n ��� ��� �ng d�ng công ngh� thông tin trong 
công tác ch� ��o� ���u hành� duy t�� �� c��ng� �� �u�t hành chính nhà n��c � ��a 
�h��ng; 

�� �ha� ��u� g��� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh �h�� h�� �ây d�ng �uy 
ch� �h�� h�� công tác c�a �y ban nhân dân t�nh ��� các c� quan� t� ch�c ��ên 
quan � ��a �h��ng; 

e� �ha� ��u� g��� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh th�c h��n ch� �� thông 
t�n� báo cáo ��nh ��� ��t �u�t theo quy ��nh c�a �há� �u�t �à yêu c�u c�a c� quan 
c� th�� quy�n; 

g� Ph�� h�� ��� các c� quan ��ên quan g��� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh 
t��� công dân theo quy ��nh c�a �há� �u�t �à �uy ch� �à� ���c c�a �y ban nhân 
dân t�nh; 

h� �hu�n b� ch��ng t��nh� n�� dung các chuy�n công tác� t��� �hách c�a 
�h� t�ch �y ban nhân dân t�nh theo quy ��nh; 

�� ���� nh�n� tha� ��u� �h�� h�� �� �� các ��n �� báo chí nêu theo quy 
��nh �à ch� ��o c�a �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh. 

�� ���� nh�n� �� ��� �hát hành� qu�n �� ��n b�n t��nh �y ban nhân dân  
t�nh� �h� t�ch �y ban nhân dân t�nh� theo d��� �ôn ��c� ���� t�a t�nh h�nh� ��t 
qu� th�c h��n: 

a� ��� ��� �� án� d� án� d� th�o ��n b�n do các c� quan t��nh 

�ác �� ngh� �ây d�ng ��n b�n quy �h�� �há� �u�t� d� th�o ��n b�n quy 
�h�� �há� �u�t: �h�c h��n theo quy ��nh c�a �há� �u�t �� �ây d�ng �à ban hành 
��n b�n quy �h�� �há� �u�t; 

�ác �� án� d� án� d� th�o ��n b�n �hông �h�� �à ��n b�n quy �h�� �há� 
�u�t: �à �oát h� ��� th�� t�a �� th� t�c� h�nh th�c� th� th�c� n�� dung� tính th�ng 
nh�t �à h�� �há� c�a d� th�o ��n b�n� �ây d�ng �h��u  t��nh� �� �u�t �h��ng án 
�� ��; 
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���n� ��� ���nh �� ��� n�� c�n � ���n �h�c nha�� ch� ���  h�� ��� c� ��an� 
�� ch�c ���n ��an �� ��a� ���� �h�n� nh�� ����c �h� ���nh; 

b� ��� ��� d� �h�� b�� c��� �h�� h�� ��� c�c c� ��an ���n ��an b��n ���� 
h�àn ch�nh �h�� ch� ��� c�a �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh; 

c� ��� ��� c�c ��n b�n �h�c� ���n n�h� ��� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh 
��a� c� ��an ���n ��an ����n �ha� �h�c h��n h��c �� ch�c c�c ���� ���n c�n �h��� �� 
�� ban nhân dân� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh �� �� �h�� ��� ��nh c�a �h�� ����; 

d� ���n ��� �� d�n� c�n d��� �h��� b� ��� �h�a bí ��� c�a ���� ��nh �à 
c�a c� ��an �h�� ��� ��nh c�a �h�� ����; 

�� �h�� hành ��n b�n c�a �� ban nhân dân  ��nh� �h� ��ch �� ban nhân 
dân ��nh; 

�� ��� ��� ��n b�n� h� ��� �à� ���� c�a �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� 
ban nhân dân ��nh �à c�a c� ��an� 

�� �h�� d��� ��n ��c� ���� ��a ��nh h�nh� ��� ��� �h�c h��n ��n b�n c�a �� 
ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh� ��nh �� �à ����� b�� c�� �h� ��ch 
�� ban nhân dân ��nh �� b�� ��� �� ��n� b�� �h�ng nh�� ���n� ch� ���� ���� hành� 

h� �à ����� ��n� h�� nh�n� ���n� ��c� �h�� ��nh �� �h�� ����n� h� ��� 
���nh ��� �h� ��c �à n�h��� �� hành chính ��n �h�n� ���n� ��� ���nh ch� ���� ���� 
hành c�a �� ban nhân dân� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh� ��� �h�� b�� c�� �� 
ban nhân dân ��nh ��a ���� b� ��n�� hàn� n��� b�� c�� ��n �h�n� �hính �h�� 

�� �h�c h��n ch� �� �h�n� ��n: 

a� �� ch�c� ���n ��� c�� nh�� �h�n� ��n �h�c �� �� ch� ���� ���� hành c�a 
�� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh; ph�� h�� c�n� c�� �h�n� ��n 
�h�c �� c�n� ��c ch� ���� ���� hành c�a �hính �h�� �h� ���n� �hính �h�; 

b� �� ch�c� ���n �� �à c�n� b� c�c �h�n� ��n chính �h�c �� h��� ��n� c�a 
�� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh �à c�n� c�� �h�n� ��n �h�� 
quy ��nh� 

c� �â� d�n�� �� ch�c ���n ��� ��n hành ��n� �h�n� ��n ���n �� ��nh� ��� 
n�� ��� h� �h�n� ��n� �h�n� ��n ���n �� �hính �h�; 

d� ���n ��� ���� b�n �à �h�� hành ��n� b�� ��nh; 

�� �h��� ���� ���n �� �à d�� ��� h��� ��n� ��n� ��n h�c c�a �� ban nhân 
dân ��nh; 

�� �ha� ��� �� ch�c �â� d�n�� ��n hành �� �h�n� �h�n� ��n b�� c�� c�a 
��a �h��n� �à �h�� h�� �h�c h��n �ích h��� ��� n��� ch�a �� d� ���� ��� �� �h�n� 
�h�n� ��n b�� c�� �hính �h�� ��� n�� h� �h�n� �h�n� ��n hành chính ���n �� �h�c 
�� c�n� ��c ��nh ���� ch� ���� ���� hành c�a �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� 
ban nhân dân ��nh. 

�� �ha� ���� ���� �� ban nhân dân ��nh �� ���� ���� �h� ��c hành chính 
�à �� ch�c �h�c h��n c� ch� ��� c�a� ��� c�a ���n �h�n� ���n� ���� ����� �h� ��c 
hành chính: 
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a� ���ng d�n� �h�� d��� �ôn ��c� ���� ��a ���c �h�c h��n công ��c ���� 
���� �h� ��c h�nh ch�nh� �h�c h��n �h� ��c h�nh ch�nh ���n �ô� ����ng ���n �� c�a 
c�c c� ��an� �� ch�c �h��c ph�� �� ���n �� c�a �� ban nhân dân ��nh� ��ng h�p 
��nh h�nh� ��� ��� �h�c h��n� b�� c�� �h�� ��� ��nh; 

b� �� ch�c ����n �ha� �h�c h��n nh��� �� c�� c�ch �h� ��c h�nh ch�nh �� c� 
ch� ��� c�a� ��� c�a ���n �hông ���ng g��� ����� �h� ��c h�nh ch�nh ��� ��a 
ph��ng� công ��c �����n �hông �� c�� c�ch �h� ��c h�nh ch�nh; 

c� ���� ���� ch�� ���ng công b�� công �ha� �h� ��c h�nh ch�nh �h��c �h�� 
����n g��� ����� c�a �� ban nhân dân ��nh� ���� ���� ���c c�ng c�p �h� ��c h�nh 
ch�nh ���n �ô� ����ng ���n �� ��� ��� �h� ��c h�nh ch�nh �h��c ph�� �� g��� ����� 
c�a ��a ph��ng; 

d) Ngh��n c��� �� ���� c�c ch� ����ng� ch�nh ��ch� g��� ph�p� ��ng ���n c�� 
c�ch �h� ��c h�nh ch�nh �� ��� ��nh c� ���n ��an� nhân ��ng nh�ng �ô h�nh ���� 
c�ch ��� ha� ���ng c�� c�ch �h� ��c h�nh ch�nh ���nh c�p c� �h�� ����n ����� 
��nh� ��nh g�� �� �� �� ��� ��� �� ���� �� �h� ��c h�nh ch�nh �h�� ��� ��nh c�a 
ph�p ����; 

�� ���p nh�n� �� �� ph�n �nh� ���n ngh� c�a �� ch�c� c� nhân �� ��� ��nh� 
�h� ��c h�nh ch�nh �h��c ph�� �� ���n �� c�a �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� 
ban nhân dân ��nh; 

�� �ha� g�a ���n ��� ��n h�nh �� �� d� ���� ���c g�a �� �h� ��c h�nh 
ch�nh� ��ng ��ch �� công ���c g�a� �â� d�ng� ���n ��� ��n h�nh �� �ha� �h�c �� 
�h�ng �hông ��n g��� ����� �h� ��c h�nh ch�nh ��nh� ��� n��� ���n �hông� ��ch h�p� 
ch�a �� d� ���� �� g��� ����� �h� ��c h�nh ch�nh� �h�c h��n d�ch �� công ph�c �� 
công ��c ��nh ���� ch� ���� ���� h�nh c�a �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban 
nhân dân ��nh. 

�. �ha� ���� g��p �� ban nhân dân ��nh �� ch�c ����n �ha� �h�c h��n ���c 
g��� nh�n ��n b�n ���n �� �� �� �� ��n b�n� h� �� công ���c ���n �ô� ����ng ���n 
��� ��� ��� ����n �ha� ��� n��� ���n �hông c�c h� �h�ng ���n �� ��n b�n �� ���� 
h�nh g��a c�c c� ��an ���ng h� �h�ng h�nh ch�nh nh� n��c ��� ��a ph��ng. 

��. �ha� ���� g��p �� ban nhân dân ��nh �h�c h��n ch�c n�ng ���n �� 
nh� n��c �� ng�nh� ��nh ��c ng��� �� �h�� h��ng d�n c�a �� �g��� g�a�. 

��. �ha� ���� g��p �� ban nhân dân ��nh �h�c h��n ch�c n�ng ���n �� 
nh� n��c �� ng�nh� ��nh ��c dân ��c �h�� h��ng d�n c�a �� ban �ân ��c. 

��. ��� ��� c�c ���� ���n ��� ch��� �� �h���� h�� c�n ch� h��� ��ng c�a 
�� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh� h� ��ng �� �h��� công ngh� 
�hông ��n ch� ��ng �hông ��n ���n �� ��nh �� c�c h� �h�ng �hông ��n ph�c �� công 
��c ch� ���� ���� h�nh ���c �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh 
phân công. 

��. ���ng d�n ch���n �ôn� ngh��p ��: 

a� �h� ���� ph�� h�p ��� ��n ph�ng ���n ��� b��� ���c h�� �� ��� ��ng 
nhân dân ��nh ��ng ���� h��ng d�n ch���n �ôn� ngh��p �� ��n ph�ng ��� ��� ��n 
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�h�n� các ��� ��n �h�n� ��i ��n� nhân dân và �� ban nhân dân c�� h���n� c�n� 
ch�c ��n �h�n� - �h�n� �ê ��� �h��n�� �h� ���n; 

b� ���n� d�n n�hi�� v� ch� c�n� ch�c là� ��� ��i �h�c hi�n nhi�� v� 
�i�� ��á� �h� ��c hành ch�nh ��i ��a �h��n�. 

��� �h�c hi�n nhi�� v� ���n l� c�n� �ác ���n ��� n�i b�: 

a� �� ch�c �h�c hi�n các v�n b�n� ��� h��ch� ch��n� ���nh� �� h��ch d� c� 
��an c� �h�� ����n ban hành h��c �hê d���� liên ��an ��n h��� ��n� c�a ��n 
�h�n� �� ban nhân dân ��nh; 

b� �i�� nh�n� �� l�� ban hành và ���n l� v�n b�n c�a ��n �h�n� �� ban 
nhân dân ��nh theo quy ��nh; 

c� ��� �ác ���c �� �h�� ��� ��nh c�a �há� l��� và �� �hân c�n� h��c �� 
����n c�a �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh; 

d� ��hiên c��� �n� d�n� ��� ��� n�hiên c�� �h�a h�c và c�i cách hành 
ch�nh �h�c v� nhi�� v� ���c �ia�; 

�� �an hành v�n b�n ��� ��nh ch�c n�n�� nhi�� v�� ����n h�n c�a các 
��n v� �h��c ��n �h�n� �� ban nhân dân ��nh và ��� ch� là� vi�c c�a ��n 
�h�n� �� ban nhân dân ��nh; 

�� ���n l� �� ch�c b� �á�� biên ch� c�n� ch�c� c� c�� n��ch c�n� ch�c� 
v� ��� vi�c là�, c� c�� viên ch�c �h�� �iê� ch��n ch�c danh n�h� n�hi�� �h��c ��n 
�h�n� �� ban nhân dân ��nh; 

�� �h�c hi�n ch� �� �i�n l��n� và các ch� ��� ch�nh �ách ��i n��� �h�n �h��n�� 
�� l���� �à� ���� b�i d��n� v� ch��ên ��n� n�hi�� v� ��i v�i c�n� ch�c� viên ch�c và 
n���i la� ��n� �h��c �h�� vi ���n l� c�a ��n �h�n� �� ban nhân dân ��nh; 

h� ���n l� và ch�� ��ách nhi�� v� �ài ch�nh� �ài ��n ���c �ia� �h�� ��� ��nh� 

��� ��nh �� h��c �h�� �ê� c�� ��� ����� bá� cá� �� ban nhân dân ��nh, 
��n �h�n� �h�nh �h� và c� ��an c� �h�� ����n ��nh h�nh� ��� ��� �h�c hi�n 
nhi�� v� ���c �ia�� 

��� �h�c hi�n nhi�� v�� ����n h�n �hác d� �� ban nhân dân ��nh� �h� 
��ch �� ban nhân dân ��nh �ia� h��c �h�� ��� ��nh c�a �há� l���� 

���������������������������������� 

�� ��nh ��� ��n �h�n� �� ban nhân dân ��nh 

a� ��nh ��� ��n �h�n� �� ban nhân dân ��nh ��� c� �hánh ��n �h�n� 
và các �h� �hánh ��n �h�n�; 

b� �hánh ��n �h�n� là �� viên �� ban nhân dân ��nh d� ��i ��n� nhân 
dân ��nh b��� là n���i ��n� ��� ��n �h�n� �� ban nhân dân ��nh d� �h� ��ch �� 
ban nhân dân ��nh b� nhi��� ch�� ��ách nhi�� ����c �� ban nhân dân ��nh� �h� 
��ch �� ban nhân dân ��nh và ����c �há� l��� v� �h�c hi�n ch�c n�n�� nhi�� v�� 
����n h�n c�a ��n �h�n� �� ban nhân dân ��nh và �h�c hi�n nhi�� v�� ����n h�n 
c�a �� viên �� ban nhân dân ��nh �h�� ��� ch� là� vi�c và �hân c�n� c�a �� 
ban nhân dân ��nh; 
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c) Ph� Chánh ��n phòng d� Ch� ��ch �� ��n nhân dân ��nh �� nhi�� �h�� 
�� ngh� c�� Chánh ��n phòng, giúp Chánh ��n phòng �h�c hi�n ��� h��c ��� �� 
nhi�� v� c� �h� d� Chánh ��n phòng phân công; ch�� ��ách nhi�� ����c Chánh 
��n phòng và ����c pháp ���� v� �h�c hi�n nhi�� v� ���c phân công� �hi Chánh 
��n phòng v�ng ���, ��� Ph� Chánh ��n phòng ���c Chánh ��n phòng �� 
nhi�� �h�� Chánh ��n phòng �i�� hành các h��� ��ng c�� ��n phòng �� ��n 
nhân dân ��nh. Ph� Chánh ��n phòng không ki�� nhi�� ng��i ��ng ��� �� ch�c, 
��n v� �h��c, ���c �h��c ��n phòng �� ��n nhân dân ��nh, ��� ����ng h�p pháp 
���� c� ��� ��nh khác� 

2. Các �� ch�c hành chính �h��c ��n phòng: 

a) Phòng Hành chính - �� ch�c (VP1); 

b) Phòng ��ng h�p (VP2); 

c) Phòng �ông, �â�, ng� nghi�p và �ài ng���n �ôi ����ng ��P�); 

d) Phòng �i�� �hông, công nghi�p, �â� d�ng ��P�); 

�) Phòng �ài chính, �h��ng ��i, d�ch v� (VP6); 

�) Phòng ��n �� (VP7); 

g) Phòng ��i chính (VP8); 

h) ��n �i�p công dân c�� ��nh (VP9); 

i) Phòng ���n ��� - �ài v� (VP10); 

k) Phòng �i�� ��á� �h� ��c hành chính (VP11); 

�) Phòng �g��i v� ��P��). 

�� ��n v� hành chính ��c �h�� ���ng �â� Ph�c v� Hành chính công, �úc 
�i�n ��� �� và h� ��� d��nh nghi�p ��nh� 

4. �i�n ch� công ch�c và �� ���ng ng��i �à� vi�c c�� ��n phòng �� ��n 
nhân dân ��nh ���c gi�� ���n c� �� v� ��í vi�c �à�, g�n v�i ch�c n�ng, nhi�� v�, 
kh�i ���ng công vi�c và n�� ���ng ��ng �i�n ch� công ch�c, �� ���ng ng��i �à� 
vi�c c�� ��nh d� c�p c� �h�� ����n gi�� h��c ph� d����. 

������� ����������������������������������������������� ���� 

�� ��� ��nh c� �h� ch�c n�ng, nhi�� v�, ����n h�n c�� các phòng, ��n, ��n 
v� �h��c ��n phòng ph� h�p v�i ch�c n�ng, nhi�� v�, ����n h�n �h�� ��� ��nh� 

�� �� ��í, ��p ��p, �� d�ng công ch�c, vi�n ch�c và ��� ��ng h�p ��ng ph� 
h�p v�i v� ��í vi�c �à�, c� c�� ng�ch công ch�c và c� c�� vi�n ch�c �h�� h�ng 
ch�c d�nh ngh� nghi�p �� ���c c�p c� �h�� ����n ph� d����� gi�i ����� công 
ch�c dôi d� �h�� ��� ��nh�   

�� Phân �� ch� �i�� �i�n ch� ch� các phòng, ��n v� �h��c ��n phòng, ��� 
��� �� �i�n ch� ��i �hi�� �h�� ��� ��nh c�� pháp ���� ./. 


