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Tví nh gửi: Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, T hành ủy,
\ 7 1 »1,

Đảng ủy Khối các

CO’ quan

tỉnh

hiện ý kiến thống nhất tại các phiên làm việc giữa Bí thư Ban cán sự
đảng VKSND tỉnh với Ban Thường vụ Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủỵ, Đang ủy
Khối về xây dựng, ký kết Quy chế phối họp. Ban cán sự đảng Viện kiêm sát nhân
dân tỉnh đã xây dựng xong Quy chế phối họp và lấy ý kiến thống nhất của các
thành viên trong Ban cán sự đảng.
Căn cứ Ke hoạch số 34-KH/BCSĐ ngày 04/4/2018 về “Tổ chức, thực hiện
ký kết quy chế phối họp”, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh gửi bản dự thảo lân 1
Quv chế phối họp...đến Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy
Khối đế tham gia ý kiến.
Vậy, đề nghị Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy
Khối có ý kiến tham gia và gửi về lại cho Ban cán sự đảng Viện kiêm sát nhân
dân tỉnh Quảng Trị trong tuần đầu thảng 5/2018 để Ban cán sự đảng VKSND tinh
chỉnh sửa, bổ sung kịp thời theo kê hoạch.
'
(ũ lã kem dự thao ỉan 1 Quy chê ; >
hỏi hợp...)
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tháng
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Số:
-QCLT
(Dự thảo lần 1)
QUY CHÉ PHỐI HỢP
Giữa Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
vói Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng về công tác tổ chức cán bộ,
công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ, việc xảy ra tại địa bàn huyện
-Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
-Căn cứ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy của Ban cán sự
đảng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện;
-Căn cứ quy định của Đảng, của Ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính
trị nội bộ; về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo VKSND cấp
huyện; về nhận xét, đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức; về công tác
đào tạo, quy hoạch cán bộ; về giải quyết các vụ, việc có tính chất phức tạp, trọng
điểm.
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Thường vụ
Huyện ủy Hải Lăng thống nhất cùng nhau ký kết quy chế phối họp với các điều
khoản như sau:
Điều 1: Phạm vi phối hợp
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Thường
vụ, Thường trực Huyện ủy Hải Lăng phối họp thực hiện công tác bảo vệ chính trị
nội bộ; công tác đào tạo, quy hoạch, bố nhiệm, điều động, luân chuyến cán bộ
lãnh đạo VKSND huyện; công tác nhận xét, đánh giá hàng năm đối với đảng viên,
công chức thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý, to chức cơ sở Đảng;
công tác phối họp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án theo Chỉ thị số 15CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị và các vụ, việc có tính chất nghiêm
trọng, phức tạp, trọng điếm xảy ra trên địa bàn huyện.
Điều 2: Nguyên tắc phối hợp
-Việc phối họp căn cứ vào các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của
Đảng, của Ngành Kiểm sát nhân dấn; bảo đảm đúng các nguyên tắc tp chức và
hoạt động của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự
lãnh đạo thống nhất tập trung của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và
của Tỉnh ủy.

-Việc phối họp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của mỗi cơ quan; các cơ quan chủ động trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản, cử
cán bộ phối họp thực hiện nhiệm vụ.
-Thực hiện đúng chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
-Tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hổ trợ
nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Nội dung phối hợp
1.Xác minh, kết luận khi có yêu cầu cần làm rõ về lịch sử chính trị của cán
bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân;
2.
Hiệp y về việc điều động, luân chuyến, bo nhiệm, bo nhiệm lại chức vụ
lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện;
3. Nhận xét, đánh giá cán bộ công chức hàng năm theo quy định;
4.
Tạo điều kiện trong công tác đào tạo trình độ lý luận chính trị đối với cán
bộ công chức và công tác quy hoạch -chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát
nhân dân huyện;
5.
Tham gia chỉ đạo và cho chủ trương, quan điếm giải quyết các vụ án có
tính chật phức tạp, trọng điểm xảy ra. trên địa bàn.
Điều 4: Trách nhiệm phối họp
1.Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị:
1.1 Chủ trì các hoạt động phối họp và đề nghị với Ban Thường vụ Huyện
.ủy phối hợp giải quyết các nội dung công tác liên quan như nêu trên;
1.2.
Khi tiến hành công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với
Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách
về công tác tổ chức cán bộ và công tác giải quyết các vụ án lớn, phức tạp xảy ra
trên địa bàn thuộc trường hợp báo cáo, xỉn chủ trương, đường lối, định hướng xử
lý của cấp ủy thì gửi văn bản đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp thực
hiện.
1.3.
Phối họp giải quyết công việc liên quan khi Ban Thường vụ Huyện ủy
Hải Lăng có văn bản yêu cầu.
1.4.
Thông báo với Ban Thường vụ Huyện ủy biết kết quả nhận xét, đánh
giá, xếp loại hàng năm đối với đơn vị và công phức VKSND huyện trước ngày 15
tháng 12.
2.Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng:
2.1.Cho chủ trương xác minh, làm rõ và kết luận kịp thời về lịch sử chính
trị đối với cán bộ công chức ngành Kiếm sát khi có văn bản yêu cầu;
2

2.2.
Kịp thời có ý kiến bằng văn bản hiệp y về việc điều động, luân chuyển,
.bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện khi có
văn bản của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
2.3.
Tạo điều kiện cử công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện được tham
gia học các lóp lý luận chính trị khi có chưcmg trình mở lớp của Trường Chính trị
Lê Duẩn và Học viện Chính trị khu vực 2;
2.4.
Hiệp y về việc quy hoạch chức vụ lãnh đạo Viện kiếm sát nhân dân
huyện khi có văn bản đề nghị của Ban cán sự đảng Viện kiếm sát nhân dân tỉnh.
2.5.
Thông báo với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh biết kết quả
nhận xét, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tố .chức cơ, sở Đảng và đảng viên
VKSND huyện trước ngày tháng
Điều 5: Phương pháp phối hợp
1.
Khi có yêu cầu cử cán bộ phối họp, cơ quan đề nghị chủ động gửi văn
bản cho cơ quan được đề nghị cử người tham gia thực hiện, cơ quan được đề nghị
cần cử người tham gia phối họp;
Khi cần lấy ý kiến tham gia, cơ quan đề nghị gửi văn bản cho cơ quan được
đề nghị (kèm tài liệu cần thiết). Trong thời gian 7 ngày làm việc kế từ ngày nhận
được văn bản, cơ quan được đề nghị phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan đề
nghị biết, nếu cần thêm thời gian thì cơ quan được đề nghị phải thông báo cho cơ
quan đề nghị biết.
2.
Khi có yêu cầu về một nội dung cụ thể cần phải có ý kiến của cơ quan
phối hợp thì cơ quan có yêu cầu gửi văn bản đề nghị cơ quan phối hợp thực hiện;
cơ quan được đề nghị phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan đề nghị trong thời
gian 07 ngày làm việc hoặc thời gian theo quy định của Đảng và của pháp luật.
3.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình
hoặc thực hiện nhiệm vụ do cấp có thấm quyền giao, hai cơ quan trao đổi, cung
cấp cho nhau những thông tin, tài liệu đã được thấm tra, xác minh, kết luận về
những vấn đề có liên quan.
4.
Những vấn đề quan trọng, cần phải họp để trao đổi, thống nhất thì cơ
quan nêu vấn đề chủ trì tổ chức cuộc họp trước khi quyết định theo thấm quyền
của mỗi cơ quan hoặc trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết
định.
Điều 6: Tổ chức thưc
• hiên
•
l.Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát rlhân dân tỉnh, đồng chí
Bí thư Huyện ủy chỉ đạo trực tiếp việc phối họp và tổ chức triến khai thực hiện
quy chế này.
Giao cho Trưởng phòng Tố chức cán bộ Viện kiếm sát nhân dân tỉnh và
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chịu trách nhiệm làm cầu nối giữa hai cơ quan

phối hợp, theo dõi việc phối hợp và báo cáo kết quả phối hợp với lãnh đạo hai cơ
quan.
2.
Hàng năm khi thấy cần thiết, hai cơ quan thống nhất tổ chức hội nghị sơ
kết, rút kinh nghiệm, bàn kế hoạch, biện pháp thực hiện Quy chê trong thời gian
tiếp theo.
3.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn
đề phát sinh mới Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối họp với Ban
Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời.
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