UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU
Số: 1524/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 11 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND huyện Yên Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 344/TTr-NV ngày
05 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ
quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Châu gồm 4
chương, 10 điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Các PCT UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NV (40 bản).
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QUY CHẾ PHỐI HỢP
Giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc
của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu
(Kèm theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên
môn, đơn vị sự nghiệp của UBND huyện Yên Châu.
2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự
nghiệp; công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại
các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của UBND huyện Yên Châu.
Điều 2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của Uỷ ban nhân
dân huyện Yên Châu
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Phòng Tài chính – Kế
hoạch, Văn phòng HĐND – UBND huyện, phòng Tư pháp, phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nội vụ, phòng
Kinh tế - Hạ tầng, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Dân tộc, phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện.
2. Các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT thuộc UBND huyện gồm các trường:
Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, trường Tiểu học – Trung học cơ sở,
trường PTDTBT Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
3. Các đơn vị sự nghiệp khác: Trung tâm Truyền thông – Văn hóa, Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dụng.
Chương II
NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP CHUNG
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp dựa trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng
quy định của pháp luật, nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả trong hoạt động
của UBND huyện.
2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị (sau đây gọi
chung là đơn vị) để thực hiện nhiệm vụ phối hợp và không làm ảnh hưởng đến
hoạt động chuyên môn của các đơn vị có liên quan.
3. Trong quá trình phối hợp thực hiện, công việc phải được thực hiện
nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng nội quy, quy chế của UBND
huyện. Chương trình, quy trình, kế hoạch phối hợp phải được cung cấp bằng văn
bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử có xác nhận của đơn vị cung cấp.
4. Việc giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ
của các đơn vị phải được thực hiện theo nguyên tắc; công việc thuộc phạm vị
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì giải quyết, các đơn vị
khác trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm
phối hợp khi có yêu cầu giải quyết theo quy chế làm việc của UBND huyện
khóa XXI.
Điều 4. Nội dung phối hợp chung
1. Phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất với Chủ tịch, Phó Chủ tịch
UBND huyện biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc,
cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND
huyện.
2. Phối hợp thực hiện các hoạt động, kế hoạch, định hướng hoạt động của
UBND huyện. Các biệt pháp, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên
môn; công tác tham mưu chỉ đạo điều hành của UBND huyện.
3. Phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải kịp
thời phản ánh, tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện để xem xét
sửa đổi, bổ sung.
Chương III
CÁC MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC
Điều 5. Quan hệ phối hợp trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện
1. Khi thực hiện nhiệm vụ cần có sự phối hợp làm việc, giải quyết của
nhiều đơn vị trực thuộc, UBND huyện phân công một đơn vị chủ trì hoặc làm
đầu mối để thực hiện.

2. Đơn vị trực thuộc UBND huyện khi được phân công chủ trì thực hiện
công việc phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc có chất lượng và đúng thời
hạn theo quy định. Hết thời hạn quy định, nếu chưa nhận được sự phối hợp thì
đơn vị chủ trì báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối
để chỉ đạo giải quyết.
3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chính về toàn bộ quá trình xử lý công
việc, có trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu liệu liên quan đến đơn vị phối hợp.
Đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia ý kiến về những nội dung công việc có
liên quan đến lĩnh vực đơn vị mình phụ trách hoặc cung cấp thông tin liên quan
để đơn vị chủ trì biết và tổ chức thực hiện. Thời gian tham gia theo đề nghị đơn
vị chủ trì.
4. Đối với những vấn đề không thuộc chức năng của đơn vị hoặc vượt quá
khả năng giải quyết thì đơn vị chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị liên
quan để báo có xin ý kiến Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UND huyện phụ trách
khối xem xét, quyết định.
Điều 6. Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan chuyên môn, Trưởng
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
1. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc UBND huyện khi giải quyết các
vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có liên quan đến chức năng, nhiệm
vụ của đơn vị khác nhất thiết phải trao đổi với đơn vị đó thông quan cuộc họp có
biên bản hoặc bằng văn bản. Trưởng đơn vị được hỏi ý kiến phải có trách nhiệm
trả lời bằng văn bản theo đề nghị của đơn vị xin ý kiến.
2. Trường hợp các đơn vị được đơn vị cùng cấp mời họp phải tham gia
hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp.
Điều 7. Quan hệ công tác giữa trưởng, phó đơn vị trực thuộc Ủy ban
nhân dân huyện với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị
1. Trong phạm vị công tác do mình phụ trách, cấp dưới phải phục tùng
cấp trên và chấp hành chỉ đạo của cấp trên. Trường hợp cấp dưới không nhất trí
với chỉ đạo của cấp trên về các công việc được giao thuộc trách nhiệm của mình
thì vẫn phải chấp hành nhưng có quyền bảo lưu ý kiến bằng văn bản báo cáo
trưởng đơn vị và không chịu trách nhiệm nếu chỉ đạo của trưởng, phó đơn vị là
không đúng.
2. Trong trường hợp nhiệm vụ được giao không đúng mảng công việc
được phân công của mình và không có khả năng thực hiện thì người được giao
nhiệm vụ phải có ý kiến phản hồi ngay với người giao nhiệm vụ để phân công
người khác.

3. Trình tự giải quyết công việc phải tuân thủ đúng các quy định về phân
công phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cấp: Cấp trên không bao biện
làm thay chức năng, nhiệm vụ cấp dưới, cấp dưới không đùn đẩy trách nhiệm
lên cấp trên. Cấp trên tôn trọng và chấp nhận các quyết định, đề xuất phù hợp,
đúng quy định của cấp dưới. Trong trường hợp cấp trên thay đổi các quyết định
hoặc bác bỏ các đề xuất của cấp dưới thì cấp trên phải chỉ rõ lí do bác bỏ hoặc
thay đổi bằng văn bản.
Điều 8. Quan hệ giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khối định kỳ hoặc đột xuất tổ chức
họp với người đứng đầu các đơn vị thuộc khối hoặc tập thể lãnh đạo từng đơn vị
phụ trách để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế
hoạch công tác thuộc khối.
2. Phó Chủ tịch phụ trách khối phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả chất lượng tham mưu của
đơn vị giao phụ trách.
3. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc UBND huyện có trách nhiệm
báo cáo kịp thời với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kết quả
thực hiện công tác, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ được phân công.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Xử lí vi phạm
Công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc có trách
nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy chế này. Các tập thể, cá nhân vi phạm quy
chế này trong mức độ sẽ bị xem xét, xử lí kỷ luật theo quy định.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Giao Chánh văn phòng UBND – HĐND huyện có trách nhiệm theo dõi,
đôn đốc việc thực hiện Quy chế.
2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, người đứng
đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện có trách nhiệm phổ biến quy
chế này đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để thực hiện.

3. Các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế, các đơn vị
báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng UBND – HĐND huyện) để xem xét, bổ
sung, điều chỉnh cho phù hợp.
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