
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO 

QUỐC PHÒNG - AN NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên

của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường 
tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
(Ban hành Kèm theo quyết định số           /QĐ-BCĐ ngày    tháng    năm 2022 

của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình đảm bảo QP-AN) 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc làm việc
1. Ban Chỉ đạo hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong 

việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tập thể trong quá trình 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; đồng thời chịu 
trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Trưởng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được phân công.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo
1. Trách nhiệm
a) Tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường 
tiềm lực Quốc phòng - An ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt Chương 
trình QP - AN).

b) Tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 
đạo xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án: “Nâng cao năng 
lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính 
và công tác phòng, chống tham nhũng”; “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an 
toàn, cơ quan an toàn, doanh nghiệp an toàn về an ninh - trật tự”; “Xây dựng 
khu vực phòng thủ tỉnh” trong giai đoạn 2021 - 2025.

c) Xây dựng Chương trình công tác giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình QP - AN trong giai đoạn 
2021 - 2025. 

d) Chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các đề án thuộc 
Chương trình QP - AN, định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ và tham mưu các giải pháp tổ chức thực 
hiện có hiệu quả.
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2. Quyền hạn
a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình QP - AN, giai 

đoạn 2021 - 2025.
b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Đề án thuộc Chương 

trình QP - AN tại các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh. 
c) Chỉ đạo sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong 

việc thực hiện Chương trình QP - AN.
d) Hướng dẫn tổ chức và kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình QP - AN và các nhiệm vụ khác 
được giao.

đ) Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ, nội dung liên quan đến Chương trình QP - AN; các thành viên Ban Chỉ đạo 
được trưng dụng cán bộ chuyên môn giúp việc thuộc đơn vị mình trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ.

e) Ban Chỉ đạo thành lập Tổ Thư ký giúp việc gồm một số đồng chí là cán 
bộ, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị liên quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo. 

3. Mối quan hệ công tác 
a) Mối quan hệ giữa Ban Chỉ đạo với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh là quan hệ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát trong thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực 
Quốc phòng - An ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

b) Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 
là quan hệ chỉ đạo của cấp trên với cơ quan tham mưu giúp việc cấp dưới.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN,

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo  
1. Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có 

nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc 
phòng - quân sự địa phương, an ninh - trật tự, công tác nội chính và phòng 
chống tham nhũng.

2. Tham mưu xây dựng chương trình công tác, kế hoạch công tác hàng 
năm, các văn bản của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm 
tra thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình. Thay mặt Ban Chỉ đạo triển khai 
thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và giải quyết các công việc phát sinh 
giữa các kỳ họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ.
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3. Chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; lập dự trù kinh 
phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định; đôn đốc các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế 
độ thông tin báo cáo.

4. Tổng hợp tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình QP 
- AN trên địa bàn tỉnh để Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan không phải 
thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Chương trình QP - AN và các Đề 
án thuộc Chương trình. 

6.  Phân công lãnh đạo Ban và cử một số cán bộ, công chức của Ban Nội 
chính Tỉnh ủy tham gia Tổ thư ký giúp việc chuẩn bị nội dung, các văn bản, tài 
liệu phục vụ các phiên họp định kỳ, đột xuất, sơ, tổng kết hàng năm, các cuộc 
kiểm tra của Ban Chỉ đạo; in sao các văn bản, tài liệu gửi các thành viên Ban 
Chỉ đạo và các cấp ủy đảng, các ngành liên quan để triển khai thực hiện; quản lý 
sổ sách, tài liệu có liên quan; ghi chép nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. 

7. Trụ sở làm việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Ban Nội 
chính Tỉnh uỷ; Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan liên quan cung 
cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho Ban Chỉ đạo, trực tiếp là các đồng chí Trưởng 
ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - 
Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo QP - AN tỉnh; 
chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo QP - AN; triệu tập, chủ trì các 
phiên họp, kết luận các hội nghị của Ban Chỉ đạo. Thay mặt Ban Chỉ đạo báo 
cáo Tỉnh ủy kết quả và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và điều hành sự 
phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo QP - AN 
tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

3. Thay mặt Ban Chỉ đạo ký các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
các Quyết định và một số văn bản quan trọng khác của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ - 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

1. Giúp việc cho Trưởng ban, đồng thời là Thường trực của Ban Chỉ đạo, 
điều hành chỉ đạo công việc, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được 
Trưởng ban ủy quyền.

2. Chủ trì và phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, 
chương trình công tác, giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; 
tham mưu giúp Trưởng ban duy trì chế độ giao ban định kỳ theo quy chế.
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3. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho các kỳ họp và các hoạt động chung 
của Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo đảm bảo sự phối hợp giữa các cấp uỷ đảng, chính quyền, các 
ngành, đoàn thể thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh - trật tự, 
công tác nội chính và PCTN.

5. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện; kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chương trình QP - AN về các nội dung: tăng cường tiềm 
lực về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; cải cách 
thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tạo môi trường thông 
thoáng trong thu hút đầu tư; xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ gắn 
với QP - AN.

6. Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ 
đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 25/5/2021 của Tỉnh 
ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 31/10/2016 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng 
đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng chống tham nhũng” giai đoạn 
2021 - 2025.

7. Ký các báo cáo, văn bản của Ban Chỉ đạo gửi Thường trực, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; ký thông báo kết luận các hội nghị của Ban Chỉ đạo và một 
số văn bản khác khi được đồng chí Trưởng ban ủy quyền. 

Điều 6. Trách nhiệm quyền hạn, chế độ làm việc của các thành viên 
Ban Chỉ đạo 

1. Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên   
a) Chỉ đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Chương trình QP - AN về các nội dung: Tăng cường tiềm lực về 
tư tưởng, chính trị trong lực lượng công an; vận động nhân dân tham gia phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng 
củng cố thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng công an, xây dựng cơ sở 
vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác của ngành; bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ 
đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 19/01/2021 của 
UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an 
toàn, cơ quan an toàn, doanh nghiệp an toàn về an ninh - trật tự” giai đoạn 
2021- 2025.

c) Phối hợp với các cơ quan tư pháp nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo 
triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh - trật tự, công tác nội chính và PCTN.
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d) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên
a) Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Chương trình QP - AN về các nội dung: Tăng cường 
tiềm lực về tư tưởng, chính trị trong lực lượng quân đội; giáo dục, bồi dưỡng 
kiến thức QP - AN; xây dựng lực lượng quân đội nhân dân của địa phương và 
lực lượng dựu bị động viên, dân quân tự vệ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân; xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở vật chất, 
tiềm lực quân sự.

b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ 
đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/3/2021 của 
UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải 
Dương” giai đoạn 2021 - 2025.

c) Phối hợp với các cơ quan tư pháp nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo 
triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác nội chính và 
PCTN.

d) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên
a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình QP - AN giai đoạn 2021 - 

2025 về lĩnh vực kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố.
b) Phối hợp với các cơ quan tư pháp nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị các nội 

dung đưa ra cuộc họp Ban Chỉ đạo.
c) Chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư 

pháp theo đúng quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm và làm oan 
người vô tội nhằm giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

d) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh - Thành viên
a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình QP - AN, giai đoạn 2021 - 

2025 của công tác tòa án.
b) Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xét xử các loại án, trong đó xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những loại tội phạm liên quan đến 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Toà án nhân dân hai cấp.

c) Phối hợp với các cơ quan tư pháp nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị các nội 
dung đưa ra cuộc họp Ban Chỉ đạo.

d) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.
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5. Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên
a) Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư 

công của tỉnh để đầu tư xây dựng các công trình nhằm tăng cường tiềm lực QP - 
AN của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan rà soát, tích 
hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thẩm định 
lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo gắn với tăng cường tiềm lực QP - 
AN trên địa bàn.

c) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND 

tỉnh ban hành các văn bản quy định về cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo thực 
hiện Chương trình QP - AN trên địa bàn tỉnh.

b) Thẩm định dự toán ngân sách bảo đảm cho việc thực hiện Chương trình 
QP - AN trên địa bàn tỉnh, việc triển khai các dự án thuộc Chương trình đạt kết 
quả tốt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố 
trong việc cân đối, bố trí vốn từ ngân sách và quyết toán ngân sách theo quy 
định của Luật ngân sách Nhà nước cho các khoản đầu tư thực hiện Chương trình 
QP - AN và các dự án thuộc Chương trình QP - AN.

d) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

7. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng - Thành viên
a) Tổ chức thẩm định các dự án, thiết kế xây dựng theo phân cấp hoặc 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng các công trình phục 
vụ dân sinh  sẵn sàng phục vụ nhu cầu về QP - AN. 

b) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh, 
hướng dẫn UBND cấp huyện rà soát, bổ sung đất QP - AN trong các đồ án điều 
chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị đảm bảo việc thực hiện Chương trình 
QP - AN trên địa bàn tỉnh. 

c) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

8. Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên
a) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh, 

hướng dẫn UBND cấp huyện nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, kiểm tra quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng đảm bảo việc thực hiện tăng cường 
tiềm lực QP - AN trên địa bàn tỉnh. 

b) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.
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9. Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên
a) Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

hoạt động của Ban Chỉ đạo. 
b) Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Trưởng 

Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
c) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 

Chương trình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.
10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã - Thành viên
a) Tham mưu cho cấp ủy cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình QP - AN trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. 
b) Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình QP - AN trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021 - 2025.
c) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

các Kế hoạch tiếp tục thực hiện các Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân 
cư an toàn, cơ quan an toàn, doanh nghiệp an toàn về  an ninh - trật tự” và 
Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2021 - 2025 
tại địa phương.

d) Tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 24-KH/TU 
ngày 25/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 
31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh 
đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, 
chống tham nhũng”.

e) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả, chất lượng thực hiện 
Chương trình QP - AN trên địa bàn.

Điều 7. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo; Chế độ sử dụng con dấu; 
kinh phí hoạt động 

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử 
dụng cán bộ, công chức ở đơn vị mình để giúp theo dõi, tổng hợp kết quả công 
tác thực hiện Chương trình  QP - AN thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công. 
Các Thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình QP - AN 
của ngành và lĩnh vực theo dõi theo chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm vào trước 
ngày 20 của kỳ báo cáo và báo cáo đột xuất (nếu có) gửi về Ban Nội chính Tỉnh 
ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. 

2. Ban Chỉ đạo sắp xếp, bố trí lịch làm việc với các địa phương và các 
cơ quan tư pháp (ít nhất 06 tháng/01 lần) để nắm bắt tình hình, kết quả thực 
hiện Chương trình đảm bảo QP - AN thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công 
phụ trách.

3. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần, trường hợp cần thiết có thể 
họp đột xuất. Nội dung họp Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định và 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị. 
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Tài liệu cho các cuộc họp Ban Chỉ đạo được gửi cho các thành viên Ban 
Chỉ đạo trước ít nhất 03 ngày diễn ra cuộc họp.

4. Mỗi phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được ghi biên bản và thông báo 
kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban (khi được phân công 
chủ trì) đến các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 
và báo cáo với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những 
văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo ký.

6. Các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Trưởng ban Nội 
chính Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành được sử dụng con dấu của 
Ban Nội chính Tỉnh ủy.

7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành 
do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

tổng hợp ý kiến đề nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo, trình Trưởng ban Chỉ 
đạo xem xét, quyết định.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Cơ quan Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo; Các Ban Cán sự Đảng; 

Đảng Đoàn; Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế này.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách 
nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; tổng 
hợp ý kiến góp ý, nghiên cứu, đề xuất, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh bổ 
sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn./. 
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