
BAN CH1DO 138/CP CONG HOA xA 1101 CIJIJ NGIIIA VTT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

____ ___ Sô:.3E4c2' /QD—BCD 13 8/CP Ha N5i, ngày O tháng 5 nám 2020 
NHOM!; JBNt) L.\NGsC.I 

QUYETDINH 
A A A • A A toan va ban hanh Quy che hoit dQng To chuyen vien lien nganh 

p vic Ban Chi (1io phông, chông ti ph.m cüa ChInh phü 

TRU'O14G BAN CHI DAO PHONG, CHONG TOI PHAM CUA CHINH PHU 

Can th Quyé't djnh s6 1240/QD-TTg ngày 24 tháng 9 näm 2019 cia Thz 
twang ChInh phi v vic kiçn toàn Ban Clii dgo phông, chng tç51 phgm cüa 
ChInh phñ; 

Can c& Quylt djnh so' 165/QD-BcD138/cP ngày 10 tháng 3 nám 2020 
cia Trwó7'zg Ban Clii dgo 138/CF v viçAc  ban hành Quy ché' hogt d(5ng Ban Chi 
dgo phông, ché'ng t3iphgm cia ChInh phi; 

Xét d nghj cza dâng chI Chánh Van phông Bô COng an, Uy viên Ban Oil 
dgo 138/CP tgi TO' trInh so' 2313/VO1-P5 ngày 05 tháng 5 näm 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Kin toàn T chuyên viên lien ngành giñp vic Ban Chi dto 
phông, chng ti phtm cüa ChInh phü (vit tt là Ban Chi do 138/CP) gôm: 

1. Dng chi Phó Chánh Van phông B Cong an, Uy viên, Thu k Ban Chi 
dao 138/CP, T truông. 

2. Lãnh dao  cp vii, c11c (hoc tuclng duong) thuc các ban, b, ngành, 
doàn th thành viên Ban Chi dao  138/CP. 

(Danh sách ci th do các Co quan, don vj thành viên Ban Chi do 138/CP 
d nghj). 

Diu 2. T chuyên viên lien ngành giüp vic Ban Chi dao 138/CP co 
nhiêm viii tham muu, d xut Ban Chi dao 138/CP chi dto, trin khai, thirc hin 
các ni dung duçic quy djnh ti Diu 2, Quyt djnh s 1240/QD-TTg ngày 24 
tháng 9 näm 2019 cüa Thu tuóng ChInh phii. 

Diêu 3. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch hot d)ng cüa T 
chuyên viên lien ngành giñp vic Ban Chi dao  138/CP. 
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Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k ti'r ngày k, thay th Quyt 
djnh s 1 173/QD-BCD138/CP ngày 14 tháng 4 näm 2017 cüa Truâng Ban Chi 
dto 138/CP v vic thành 1p và ban hành Quy ch hott dng T chuyên viên 
lien ngành giüp vic Ban Chi dto. 

Diu 5. Dng chI Chánh Van phông Bô Cong an và các Thành viên T 
chuyên viên lien ngành chju trách thim thi hành Quy& djnh này./ 

Ncvi n/i (in: 
- Die Tnrmg Ban Clii dto 138/CP (dê báo cáo); 
- Die B trixâng B Côngan (de báo cáo); 
- Ban, bO,  ngành, doàn the thành viên 
Ban Chi do 138/CP (de ph/hap thrc hin); 
- UBND các tinh, thành phô (de phlhqp); 
- Thành viên Ban Chi da0138/CP  (de ph/hap ch/do); 
- Các don vj, cá nhãn t?i  Diêu 5 (dé thirc hin); 
- Liru: VT, BCDl38iCP(VO1-P5). 

KT. TRU'1NG BAN 

TRIJ'ONG BO CONG AN 
Thtrçng ttró'ng Lê Qu Vtrong 



BAN CII! DO 138/CP CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phtic 

QUY CuE 
Hot dng cüa To chuyên viên lien ngành 

gulp vic Ban CM do phông, chng ti phtm.cüa ChInh phü 
(Ban hành kern theo Quyi djnli s6 i/QD-BCD138/CP ngày 06th/mg nám 2020 

ciia Tru'óngBan Chi dgophông, cháng t5ipirn cüa ChInhph4) 

Chirong I 

QUY DINEI CfflJNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di tirqng áp dyng 

1. Quy ch nay quy djnh nguyen tc, phm vi trách nhim, ch d lam vic, 
cci ch diu hành, ch d h9p, thông tin, báo cáo và diu kin dam bào hoat dng 
cüa T chuyên viên lien ngành giüp vic Ban Clii dao  138/CP (g9i tt là T chuyên 
viên lien nganh). 

2. Quy ch nay áp ding d& vói T trithng và Chuyên viên lien ngành giip 
viêc Ban Chi dio 138/CP (vi& tt là các thành vien). 

Diu 2. Nguyen tc và ch d lam vic 

1. T chuyên vién lien ngành lam vic theo nguyen tc tp trung dan chñ, 
phát huy trI tu tp th& d cao quyn han  và trách nhim ci1a các thành viên; bào 
dam tuân thu quy djnh cüa pháp lut và quy djnh cüa Quy ch nay. 

2. Các thành viên lam vic theo ch d kiêm nhim, phi hcp chat  chê tham 
muu, d xut Ban Chi dao 1381CP chi dao, trin khai thirc hin cong tác phOng, 
chng ti phm, phông, cMng mua ban ng1xt1i theo chüc näng, nhim vii dixqc giao 
và theo sr phân cong ci9ta T tnthng. 

3. T truOng si dung con du cüa Van phông B Cong an; các thành viên si'r 
diing con du cüa cci quan dang cOng tác (nêu co). 

Chirong II 

QUY DjNH CU THE 

Diu 3. Trách nhim cüa T trtring 

1. Chju trách nhim truâc Trithng Ban Clii dao  13 8/CP v toàn b hoat dng 
cua T chuyên viên lien ngành thuc thm quyn cua mInh. 

2. Lânh dao, diu hành và phân cong nhim vi cci th cho các thành viên; 
triu tap, chü tn các cuc hçp djnh ks', dt xut cüa T chuyên vien lien ngành. 



3. Truyén dat  kin, djnh hithng chi dao  cüa Ban Chi dao  138/CP tsi các 
thành vien, tong hap, d xuât giai quyt kiên nghi, dê xut cua cac thành viên 

4 Duyêt dLx thao các tâi lieu phuc vu tham mini thuc hiên cac hoat dông cua 
Ban Chi dto 138tCP; thông qua các báo cáo, chisang trInh, k hoach hoat dng cüa 
T chuyên viên lien ngành và chi dao  trin khai thc hin. 

5. Chi dao  theo dôi, don dc cong tác ph& hap, ch d hap, thông tin, báo 
cáo cüa các thành viên. 

6. Duyt,•k báo cáo tInh hmnh, kt qua cong tác tun, tháng cña Ban CM dao 
138/CP; báo cáo vi vic, báo cáo chuyên d và báo cáo dt xut theo quy ch hoat 
dng ci'ia Ban CM dao  13 8/CP. 

Diu 4. Trách nhim cüa các Chuyên viên lien ngãnh 

1. Tham mini lnh dao  B, ngành nilnh là Uy viên Ban Clii dao  138/CP clii 
dao và báo cáo kt qua thirc hin các chi thj, ngh quyt, chuang trmnh, k hoach cüa 
B) ChInh trj, Ban BI this, Quc hi và ChInh phü v cong tác phông, chng ti 
phm, phông, cMng mua ban nguàri; theo dôi, dOn dc, tng hap tInh hmnh, kt qua 
thc hin các nhim Vi1 Cong tác theo ngành, linh virc cüa b, ngành mhih. 

2. Thirc hin các chuong trInh, k hoach hoat dng cüa T chuyén vién 
lien ngành. 

3. Phi hap viii các thành viên khác th?c hin các hoat d)ng cüa T chuyên 
viên lien ngành. 

4. Tham gia dy dü các cuc hap djnh kr, dt xut cüa T chuyên viên lien 
ngành; trong trirmg hap vng mt, phâi üy quyn cho nguii có trách nhim hçp thay. 

5. Tham gia các doàn cong tác cita Ban CM dao  138/CP, T chuyên viên lien 
ngành khi T trithng yêu cu và &rçic sir dng cüa länh dao  quãn 1 cp trên. 

6. Phi hap xây dung, gop các tài lieu phiic vi hoat dng cüa Ban Chi 
dao 138/CP, T chuyen viên lien ngành khi T trithng yêu cu, dam báo tin d, 
chit luçing. 

7. Nghien cüu, d xut T tru&ng các giái pháp thirc hin có hiu qua cong 
tác phông, chng ti phm, phông, chng mua ban nguñ, hoàn thin h thng pháp 
lust và hoat dng cüa T chuyen viên lien ngành. 

8. Chju trách nhim duyt, k báo cáo dnh k' tun, tháng cüa b5,  ngành glri 
Ca quan Thithng trxc Ban CM do 138/CP. 

9. Trithng hap không th thc hin nhirn vi cüa T chuyên vien lien ngành 
tü sáu tháng tth len hoc có thay di v nhân sir, các thành vien phâi d xut lãnh 
dao cp trén cir can bO khác tham gia T chuyên vien lien ngành theo diing quy 
djnh, có van bàn báo cáo T truOng và g1ri v Van phông B Cong an d theo dôi 
tOng hap chung. 
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Biu 5. Ch d h9p, thông tin, báo cáo 

1. T chuyên viên lien ngành duy trI h9p djnh kr 6 tháng, 01 nm và hçp dt 
xut khi T trithng yêu cu. Tnthng hçrp cn thi&, T tri.rô'ng sê triu tp các thành 
vien lien quan hçp theo tüng chuyên d, ni dung cong tác. 

2. T chuyên vién lien ngành thçrc hin ch d thông tin, báo cáo djnh kS' 
h&ng •tun, tháng, qu, 6 tháng, 01 näm theo Quy ch hot dng cita Ban CM dao 

) . A 9 1 A 138/CP, Quy dnh ye che dQ bao cao cua Ban Chi dto 138/CP va bao cao dçt xuat 
khi T tnr&ng yêu cu. 

Diu 6. Kinh phi hot dng cüa T chuyên viên lien ngành 

Kinh phI hot dng cüa T chuyên viên lien ngnh do ngãn sách nhà rnxâc bão 
darn, duçc b tn trong dir toán chi hng näm tü ngun kinh phI hott dng cüa Ban 
Chi dao  138/CP và các ngun kinh phI khác theo quy djnh cña pháp 1i4t; vic quãn 
l, si'r diing kinh phi thirc hin theo quy djnh hin hành cüa nhà nithc. 

Diu 7. TE chfrc thiyc hin 

1. Thành viên T chuyên viên lien ngành can ctr nhim vi duqc phân Gong, 
thirc hin dñng quy djnh t?i  Quy ch nay. 

2. Dnh kr hang närn t chüc dánh giá kt qua hoat dng cüa T chuyên viên 
lien ngành và các thành vién, thông báo tói các ban, b, ngành, doàn th thành viên 
cüa Ban Chi do 13 8/CP. 

3. Vic sra di, b sung Quy ch nay do T truäng d xut Ban Chi do 
138/CP xern xét, quy& djnh trén co sâ thng nht kin cita các thành viên./. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

