
SO LAO DONG  THUNG BINH & XA HOI  CONG HOA XA HQI CHO NGH!A VIT NAM 
BAN PHTJC VJ LE TANG HA NO! Dc Ip — Tr do — Hnh phñc 

S& 307 /QD-BPVLT Ha N31, ngày 20 tháng 7 nám 2020 

QUYET DJNH 
Ban hành Quy ch lam vic 

cüa Ban Phyc vi 1 tang [là Ni 

TRUONG BAN PHVC YJ LE TANG HA NQI 

Can cü Quyt djnh so 4981/QD-TC ngáy 17/11/1987 cüa UBND thành 
ph6 Ha NOi  thành ip Ban Phc vii 1 tang; 

Can cü Quyt djnh s 7736/QD-UB ngày 16/11/2004 cüa UBND thành 
pM Ha Ni v vic xác djnh Ii mô hInh t chcrc cCia Ban Phiic vii 1 tang; 

Can ct'r Quyt djnh s 2768/QD-UBND ngây 25/12/2008 cüa UBND 
thành pM Ha Ni v vic thành 1p 1?i  cac &Yn vi sij nghip tWc  thuc Sâ Lao 
dng Th.rnig binh và Xâ hci Ha Ni; 

Xét d nghj cüa Phàng T chirc Hành chInh, 

QUYET D4NH: 

Di&i 1. Ban hãnh kern theo Quy& djnh nay là QUy ch lam vic cüa Ban 
Phic vij i tang Ha Ni. 

Diu 2. Quyét djnh nay có hiu 1irc thi hânh k tr ngày k và thay th 
Quyt djnh s 163/QD-BPVLT ngày 27/3/2013. 

Diu 3. Các phông, dOi  Cong tác trirc thuc và CBCNV Ban Phic vii 
tang Ha NOi  chu trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nit tin: 
- Lãnh dao Ban; 
-NhtrDieu3; 
• Liru: VT. 



SO LAO DONO  THUONO BINH & XA HO! CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
BAN PH'LJC 'IV LE TANG HA NQI Dc 1p - T do - Hnh phóc 

I-là 1'J(51, ngày 20 tháng 7 nàtn 2020 

QUY CHE LAM VIC 
CUA BAN PHVC VJ LE TANG HA NO! 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh s 307/QD-BP VL.Tngay 20 tháng 7 nãrn 2020) 

Nàm 1987 U' Ban Nhân dan thành ph Ha Ni ra Quyt djnh s 
498 l/QD-UB ngày 17/11/1987 v/v Thành 1p Ban Phc viii I tang Thãnh ph6 
Ha Ni trrc thuOc So Lao dng Thuang binh va Xâ hi. 

N.m 2004 U Ban Nhân dan thành ph Ha Ni ra Quyt dnh so 
773 6/QD-UB ngày 16/11/2004 v/v xác djnh 1i rnô hInh th chi'rc cüa Ban Phc 
vi 1 tang Ha Ni thuc SO Lao dng Thtrcrng binh và XA hi Ha Ni. 

Nm 2008 U' Ban Nhân dan thãnh ph Ha Ni ra Quyt djnh s 
2768/QD-UBND ngày 25/12/2008 v/v Thành 1p 1?i các dan vj sij nghip trrc 
thuOc SO Lao dng Thuang binh và Xà hQi thành ph6 Ha Ni. 

Trong tfrng giai don, chOc nang nhim vi cOa Ban Phic vi I tang Ha 
NOi dMi ducic quy djnh, b sung kjp thñ dáp Ong vOi nhu cu cüa xä hi v 
cong tác tang lé. 

DuOi sir chi do cüa UBND Tbành ph& tn1c tip là SO Lao dng Thinmg 
binh và X hi Ha NOi,  Ban Phiic vi 1 tang Ha Ni luOn thirc hin t& chOc 
nàng nhim vi duqe cp trén giao, t chOc bt may cüa Ban duqe xây dirng ngày 
càng hoàn thin,hot dng mang tInh dan chU và Co hiu qua. 

CHU€%NC I. 
QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Phm vi và di tu'çrng diu chinh: 
1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tic, trách nhirn, quan h cOng tác, 

each thüc và trInh tir giái quyt cong vic cüa Ban Phic viii l tang Ha Ni. 
2. Quy eh nay áp dung di vOi toàn the can b, Cong nhãn viên trong 

toàn Ban, các phOng, di cong tác thuc sir quân l cUa Ban Phic vi 1 tang Ha 
Ni. 

Biu 2. Nguyen tc lam vic: 
1. TruOng Ban diu hành hot dng cüa Ban theo nguyen te tp trung, 

dan ehü, phát huy sirc mnh tp the gn vOi trách nhim cá nhân. M9i hot dng 
cUa Ban phãi tuân thu quy djnh cüa pháp lut và Quy ch lam vic cüa Ban can 



b, Cong than viên trong Ban phái xi.r I và giài quyt Cong vic theo dung phm 
vi trách nhim và th.m quyn di.rcic giao. 

2. Xác djnh c th chrc näng, nhim vit cüa các phông, dOi  chuyên rnôn, 
nghip vti, nâng cao tInh tir giác, tir chju trách nhiêrn cCia can b, cOng nhân viên 
trong qua trinh thrc hin chüc nãng nhim vi. 

3. Bão dam phát buy näng lirc, sà trtthng cCia can b, cong nhãn viên; d 
cao trách nhim trong ph& hqp cong tác, trao di thông tin khi thc hin nhim 
vi và tri&i khai các hot dng theo chtrc nàng nhim vii duve giao. 

4. Xây drng m& quan h cong tac, lam vic trn co sâ doàn kt ni b, 
ph& hçip, h tro' 1n nhau nhm hoàn thành t& nhim vi chuyên mon cüa Ban. 

5. Bão dam dan chü, cong khai, rô rang, rninh bach dAy manh  câi cách 
hành chmnh và chAt hrcing, hiu qua trong mi hoat dng. 

CHUONG II 
CO S VT CHAT, CO CAU TO CHUC 

vA CH15C NANG NHIM VJ CUA CAC PHONG, DQI 
CHUYEN MON NGHIV VIJ THUQC BAN PHVC VJ LE TANG HA NQI 

Diu 3. C s& 4t chAt cüa Ban Phyc vy i tang Ha Ni:
/ 1. Tr s.â lam vic: Tai  sO nhã 125 ph Phüng Ht.rng, qun Hoàn Kim, Ha 

Ni. 
2. Nhà diu hành Ban Phiic vii l tang Ha NOi:  ph6 TrAn V, phucmg Mai 

Djch, qun CAu giAy, thành ph Ha Ni. 
3. H thng Nba tang l: Hin cO 04 Nba tang l: 
- Nhà tang 1 Thành ph (125 ph Phüng Hrng, qun Hoàn Kim). 
- Nba tang l Thanh Tn nay là Nba tang i Thành ph (nm trong khuOn 

viên nghia trang VAn Din, Tarn Hip, Thanh Tn, H Ni). 
- Nhà tang l Dông Anh (xA Uy N, huyn Dông Anh, Ha Ni). 
- Nhà tang l CAu GiAy (ph6 TrAn V5, phLr&ng Mai Djch, qun CAu Giây) 
Thrc hin chüc nAng nhim vil: To chtrc tang 1, l tin bit và iuu gii 

tm thi hài phic vi t chirc tang 1, ! tin bit. 
4. Dài Hóa than Hoàn Vu (trong khuOn  viên nghia trang VAn Din) hin 

nay có 14 là hOa tang, trong do có 12 16 gas và 02 là din. 
Thirc hin chrc näng nhiêm vu: T chuc 1 tin bit, HoA tang thi hài, 

Quãn 1' bInh tro cho các di tuçing mAt là ngixèl dan trên dja bàn Ha Ni vã các 
tinh ian can, 

5. NghTa trang: Bao gm 07 nghTa trang 
- NghTa trang VAn Diên (Huyn Thanh TrI) CO din tich 179,133 m2: Thirc 

hin nhim vi Cat tang, Cãi tang, quân 1 rn, trOng nom, b quàn bInh tro, tiêu 
c&. T chüc tang 1, 1 tin bit cho ng.thi dan Thành ph& 



- NghTa trang Yen K' (Huyn Ba VI) có din tIch 359,902 m2: Thrc hin 
nhim vi chôn ct tiu c& và quãn 1 trông nom m. 

- Nghia trang Mai Djch (Qun CAu Giy) có din tIch 59,799 m2: Quãn 1 
các phân mO liêt s5, mai tang, phic vii dam tang 1 các dng ehI can b cao 
cüa Dãng và Nba nuâc. 

- Nghia trang Thanh Tiróc (Huyn Me Linh) có din tIch 77,753 m2: Chôn 
ct tiéu c&, trong norn, bào quãn các phn m cUa khu rn can b trung cao cp 
vâ. khu ni nhân dan. 

- NghTa trang Sài Dng (Qun Long Biên) Co din tIch 5,619 m2  : Trông 
nom bâo quãn 49 phn m 1it s ngt.thi Thing Qu&. 

- Nghia trang LS Nhn (Huyn Tir Liêm) cO din tIch 22,907 m2: Báo 
quãn, chôn cAt hài c& cüa các 1it s5 theo các quy djnh cüa Trung umg, thành 
ph& S& chO quàn. 

- Nghta trang LS Ngçc Hi (Huyn Thanh Tn) Co din tIch 9,189 m2: Bào 
quãn, chôn cAt hài ct cOa các 1it s theo các quy djnh cüa Trung wing, Thành 
ph& Sâ chü quãn. 

- NghTa trang Vinh Hang (Phn dAt cüa Thành ph) có din tich 49,975 
m2: Hung tang 3 nAm, cat tang và an tang chôn vTnh vin mOt IAn. 

6. Phwing tin vn chuyn: Hin cO gAn 100 dâu xe hoit dung 4n chuyên 
phic vi tang 1 dtrcic b6 trI d ti các dim: 

- Ngô 15 phô Phü Don, qun Hoàn Kim. 
- S 259 ph6 Minh Khai, qun Hai Ba Tn.mg. 
- NghTa trang Mai Djch, qun CAn GiAy. 
- NghTa trang Ng9c Hi, huyn Thanh Tn, 
- NghTa trang Sâi Dng, qun Long Biên. 
Thrc hin ehirc nAng nhim vv: T chrc di chuyên mô ma phic vii cong 

tác giãi phóng mt bAng trên dja bàn Thành ph& chuyên ch& thi hài, hài cOt 
bAng ô tO tang chuyên diing và than nhãn ngu&i chit bAng các loai xe Otô di kern 
theo xc tang. 

Dieu 4: C cau to cure: 
1. Lãnh do Ban Phtic v 1 tang: 
-01 Dng ôhi Tnr&ng Ban. 
-03 Dng chi Phó TruOng Ban giiip vic. 
2 Các phông nghip vii chuyên mOn: 
- Phông T chüc Hành chInh 
- PhOng Tài chInh K toán 
- PhOng Flcip dng phiic vii tang 1 
- PhOng K hoch Vt til hang hoá 
- PhOng Quân 1 nghia trang 
- PhOng K hoch Xây dimg cci bàn 
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3. Cácdi c6ng tác: 
- DOi  Phiic vi Nhà tang 1 125 Phüng Flung 
- Di Quàn 1 cong tác nghia trang Van Din 
- Di Quãn 1 cOng tác Hoâ tang 
- Di Xe. 
Diu 5: Phm vi, trách nhim và cách thuc giãi quyt cong vic cüa 

Trir&ng Ban - Ban Phyc 1 tang Ha Ni: 
- Là ngui dung du Co quan, chju trách nhim truôc pháp 1ut và S Lao 

dng Throng binh và XA hi v thirc hin nhirn v11, t chüc b may, biên ch 
và tài chInh cüa Ban Phjc vii 1 tang Ha Ni. 

- Chi dao, phân cOng, huâng dn theo döi, dOn d&, kirn tra t chüc thrc 
hin nhim vv theo vj trI chüc nàng duqc giao. 

• Xem xét, xCr 1 cong vic trên cci sâ h so, tài 1iu, phiu xir 1' cOng van. 
Trong trumg hp cn thit, Trithng Ban yêu cu länh dao phii trách các don vj 
thuc Ban báo cáo tiVc tip ni dung cOng vic; 

- Quãn 1 hãnh chinh d& vai can b viên chrc, lao dng hqp dng; tài san 
dcinvj. 

- Chü tài khoàn cüa don vj. Quãn 1' tài chInh, thanh quyt toán tài chInh 
hang nAm. 

- Thrc bin cOng tác Dàng Va chi dao hoat dng cüa các t chüc chInh tn 
- xa hOi  trong don vj. 

- Tharn d1r các cuc hçp thu?ng xuyen, dQt xut do 1th dao  Sâ tniu tip. 
- Triu tp và thu tn các cuc h9p d phân cOng nhim vii vâi turng 

phông, ban, th vâ. diu hành boat dQng cUa don vj. 
- Thrc hin các nhim vi khác do lath dao  S& Lao dng - Throng binh 

và Xã hi giao. 
- Hang tháng, Truâng Ban chü trI h9p giao ban vài các Phó trurng Ban; 

LAnh dao phi trách các don vj trong Ban d nghe các báo cáo tInh hInh trin 
khai cong vic theo lTnh virc, cong tác duqc giao, nhn xét, kim dim cOng tác 
chuyên mOn và xét duyt thi dua trong tháng, trin khai phuong huàng nhim vi 
cOng tác thing cho tháng mâi. 

Diu 6: Phrn vi, trách nhim và cách thfrc giãi quyt cOng vic cüa 
Phó TrLr&ng Ban - Ban Phyc vy 1 tang Ha Ni: 

- Giip Trtrông Ban ph trách các lTnh virc cong tác theo S%T phân Cong cüa 
Truâng Ban, thay mt Trung Ban giãi quyt c the mi vic duqc phân cOng. 

- Lãnh dao, chi  dao,  phân cong. huóng dan, theo dOi don doe, kiêm tra tO 
chüc thc hin nhim vii thea vj tn chirc nãng ducic Tnr&ng Ban giao. 

- Tham dir các cuc hçp thung xuyên, dt xut do Truâng Ban phân 
cOng. 
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- Triu tp và chü tn các cuc hçp d phân cong nhim vi, diu hành hoat 
dng täi timg phông, d,i dixçic giao phu trách. 

- Thrc hin các nhim vi khác do lânh d.o Sä Lao dng Th.rong binh và 
Xä hi giao. 

Diu 7: Phm vi, trách nhim vã each thfrc giãi quyt cong vic cüa 
K toán trir&ng Ban Phiic vij 1 tang Ha Ni: 

- Tham miiu cho Tru&ng Ban v& mt tài ehInh - k toán chung trong Ban 
Phiic viii lé tang. Gi(ip Truâng Ban quán 1, sü ding the ngun kinh phi, ngun 
thu - chi dung quy djnh. 

- PI trách chung các mt cong tác, hoat dng tài chInh - k toán. T chi'rc 
bO may ké toán trong Ban Phiic vii 1 tang, dng th&i là nguôi phân cong cong 
vic cho can b nhân viên trong phông Tài chInh - k toán. 

- ChU trI eác euc h9p cUa Phông; dánli giá vic thijc hin cong vic cüa 
CBNV trong Phông. 

- T cht'rc thrc hin cong tác k toán cUa &m vj theo quy djnh. 
- Tham muu xây drng Quy ch chi tiêu nGi bO, Quy ch quân 1 tài san 

cOng và các van bàn btrâng dn trin khai thirc hin các ch d chinh sách. 
- K duyt các ehimg tr k toán: phiu thu - chi, các chirng tr thanh toán. 
- Tng hqp báo cáo djnh k hoc dt xuAt theo yeu cAu. 
Diu 8: Phim vi, trách nhim và each thuc giãi quyt cOng vic cüa 

Lãnh dio các Phông, Di ti Ban Phtic vi 1 tang Ha Ni: 
1. TrtrOng Phông: 
- Là ngtr&i dung d&u dcrn vj Phông, quán 1 cci sO 4t chit, tài san, 4t tix, 

trang thit bj phie vi eho Cong tác. Diu hành hot dng eUa Phàng theo chüc 
náng nhirn vii du'c phân cOng. 

- Lnh dao, chi  dao,  phân cOng, huOng dan, theo dôi, dOn d6c kim tra 
chirc thrc hin nhim vi1 chung cUa phông. 

- Lp k hoch trin khai cong vic cUa phàng theo tuân, tháng, qu', närn. 
- Triu tp và chU tnI các cutC hQp cUa phông dánh giá vic thrc hin 

cOng vic cüa nhân viên trong phàng. 
- Tham :mllu iânh dao  d sua cha, mua sm cáe trang thiêt bj, phiic vi 

cong tác chuyên mon cUa phông. 
- Tham di các cuc h9p thuOng xuyen, dt xuât do Trtr&ng Ban phãn 

cong. 
- Thrc hin các nhim vi khác do Tnr&ng Ban phân cong. 
- Tng hçip các báo cáo djnh kS'  hoc dt xut theo yêu cu cüa TnirOng 

Ban. 
- Phân cOng nhim vij cho nhân viên và kim tra don d6c vic thrc hin; 

phân cOng ljch tnrc CBCNV trong phông. 
2 Phó TrtrOng phông: 



- Là ngtr1i trirc tip phii trách mOt s6 mâng cong tác theo sr phân cOng 
cüa Trtrông phông. Thay mt Trithng phông giâi quyt các cOng vic ducic 
Tru&ng phông u quyn và diu hành cong vic khi Tnrâng phông vng rnt. 

- Chi dao, phãn cOng, hrâng dan, theo dOi, dOn d&, kim tra, t chüc 
thuc hin nhim vi duçic giao vâ các nhim v%1 chung cUa phông. 

- Lp kê hoch triên khai cong vic cüa Phông theo tun, tháng, qu nAm; 
- Thani muu lAnh do Phông d sra chCra, mua sm các trang thi& bj, 

phc vi cong tác chuyên mon cüa Phông. 
- Tong hqp báo cáo djnh kS'  hoäc  dOt  xut theo yêu c&u, nhim vii dtrçic 

giao. 
3. Di tnrOng: 
- Là nglr1i drng du DOi  cOng tác, quãn 1 ca so 4t chit, tài san, vt tir, 

trang thit bj phic vi cho cOng tác. Diu hành ho?t dng cüa DOi  theo chüc 
nãng nhim vt ducic phân cOng. 

- Chi dao, phán công, huOng d1n, theo dOi, dOn d6c, kirn tra, t6 chcrc 
thirc hin nhim vi chung cüa DOi. 

- Lp k hoach trin khai cong vic cüa DOi  theo tu.n, tháng, qu, nAm. 
- ChU trI các cuOc  hçp cüa DOi;  dánh giá vic thrc hin cong vic cüa 

than vièn trong DOi. 
- Tham muu länh do d sCra chcta, mua s.m các trang thi& bj, phic vi 

cOng tác chuyèn mOn càa Dôi. 
- Tng hçvp báo cáo djnh k' hoc dOt  xuAt theo yêu cu. 
- Phân cOng nhim vi cho nhân vién và kim tra dOn d& vic thic hin; 

phân cong ljch trirc cho nhân vién trong DOi. 
4. Di Phó: 
- Trirc tip ph%I trách mOt  s rnâng cOng tác theo s11 phân cOng cüa DOi 

thrOng. Thay mt DOi trtr&ng giái quyt các cong vic &rccc DOi  truOng u' 
quyn và diu hành cong vic khi DOi  tri.rOng vng mat. 

- Chi dao,  phân công, huOng dan, theo dOi, don d&, kim tra t chfrc thrc 
hin nhim vi &rçic giao và các nhini vit chung cüa DOi.  Chju trách nhim 
truOc Unh dao Ban khi DOi  trl.r&ng vng mat. 

- Lp k hoach trin khai cong vic cüa DOi  theo tuân, qu, tháng, nàm. 
- Tharn miru iânh do DOi d sCra chüa, mua sam các trang thiêt bj, phic 

vi cong tác chuyên mOn cüa DOi. 
- Tng hcip báo cáo djnh k' hoc dOt  xuãt theo yêu câu, nhim vi dixcrc 

giao. 
Diu 9: Chuc nng, nhini vu cüa các Phbng, Oi: 
1. PhOng To chfrc Hành chmnh: 
- Tham mi.ru Lânh dao  Ban xây dtrng phucing an v quy hoach dOi  ngü 

can bO,  d xut vic b, nhim, min nhim, dào tao,  bi dt.rOng can bO.  Thrc 
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hin, giài quyt các thu t,ic v hqp dng lao dng, tuyn dvng,  dik dng, b6 
nhim, min nhim, cho thôi vic di vãi can b cong nhân viên. 

- Tham miiu Lãnh do Ban, phi hçip vi các phèng, dOi  son tháo các ni 
quy, quy ch v t chüc lao dng trong ni b Ban. 

- Theo dôi v th chüc, biên ch; tng hçip s6 lucing, chx luccng cong chirc, 
viên chirc, nguii lao dng hçp dng. Nghiên cthi, d xut các phucing an cãi tin 
to chüc quãn 1, sp xêp can b, cong nhân cho phü hcip vOi tInh hIph phat trin 
cüadanvj. 

- Thc hin các ch d, chInh sách di v&i can b, viên chüc, lao dng 
hçTp dng, g6m: Nâng bc luong, chuyn xp ngch h.rcing, tin lucing, tin cOng; 
nghi huu, thôi vic, khen thixâng, k luât, m dau, thai san, mt sirc, ttr tut... và 
các ch d, chInh sách khác d& vâi can b, cOng chirc, viên chCrc, ngu&i lao 
dng theo quy djnh cUa Nhà nuàc. 

- Xây dirng chuong trinh cong tác thanh tra, ki&n tra ni bO,  theo dOi, xü 
l các don khiu ni, t cáo. 

- Giái quyEt các thu tVc  ch d chInh sách khi ccx ngu&i di h9c, dào t?o, 
bi dueing kMn thirc. 

- Luu tr1t, bào quãn h so, quán 1 h so' can b, cOng nhân vién dang 
cOng tác theo quy dinh. 

- Thi.thng tr%rc HOi  dng thi dua, khen thuâng, k' lust: thc hin cong tác 
thi dua, khen thu&ng, k' lut. 

- Tham mixu cho Lnh dao  Ban trong vic giái quyt chInh sách, chê d 
d6i vd ngu&i Lao dng theo quy djnh cüa B lu,t Lao dng (cac ché d chinh 
sách v& bào hi&m xä hi, bâo him y th, bâo him that nghip, tai nn lao dng, 
huu tn, chê do nghi viêc do suy giam kha náng lao dông, cac ché do chrnh sach 
khác cO lien quan dn quyn lçii, nghia v,i cüa can b cOng nhan viên). 

- Tip nhn thông tin, báo cáo cüa các don vj, tng hcip báo cáo lânh do 
Ban. 

- Theo dôi, tng hcip dü 1iu chm cong b&ng van tay cOa CBCNV. 
- Theo dOi cOng tác thi dua hang tháng, 6 tháng du nAm, cui nàm, Ca 

näm và cOng tác xét nâng l'iwng cho CBCNV hang nàm. 
- Xir i các v&n d phát sinh lien quan dn may móc thit bj, h thng may 

tInh, thuông trirc bão v an ninh mng d& vi h thng mng trang website: 
http:/fbanphucvuletanghanoi.vn và http :/fbanphucvuletanghanoi.gov  .vn, hp thu 

cong vi maiLhanoi.gov.vn; 
- T chtrc khám sue khóe djnh k' hang näm, mua bão him y t cho can 

bO cong nhân viOn. 
- Theo dOi, nhp cOng hang ngây; tng hçp bang cOng, di bin dng hang  

tháng. S hóa van ban phát hành, son tháo các vAn ban, chuyn phát vAn b 
dn noi nhn. So?nthâo cOng vAn, lam báo cáo tháng, qu, nArn... 
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- Quàn 1 con du, dóng du, quãn 1 van ban di, dn theo quy djnh hin 
hanh. 

- Quãn 1 cci s& vt chit, trang thit bj lam vic, 1p k hoch mua s&m 
trang thiêt bj kh& van phông. Ph6i hçp thrc hin Cong tác kim tra, kim kê tài 
sari, các trang thit bj lam vic djnh kS'  hang nàm theo quy djnh. 

- Chun bj c sâ vt chat va t chrc khánh tit các ngày 1, di hOi, hOi 
nghj, cuchçp. Mua sam van phOng phm phiic vi cho cong tác cUa van phông. 

- Diêu phOi xe 0 to phiic vi can bO di cong tác. 
- Theo dOi cong tác dan quail tr v, cong tác nghTa v quân sir, cong tác 

v sinh nOi  vii ca quan. 
- Lái xe báo quãn, chãm soc Xe, thi.x&ng xuyên kim tra an toàri k thut, 

v sinh, bâo du0ng xc theo djnh k' dam bão xe hoit dng an toàn. 
- ThirOng trrc, chju trách nhim bão v tài san, an ninh trt t%r tai khu vlrc 

Van PhOng, Nhà tang l 24/24h. Hithng dn khách dn lien h cOng tác, gp g& 
Lh dao  Ban và các PhOng nghip vi1 chu dáo, lich sir, phM hçip vâi cbInh 
quy&n và cOng an dja phung trong cong tác bão v an ninh trt tin, an toàn xã 
hi. Dam bâo h thong din thoi, lien lc, cp din, cp nuóc phc yin! khu vine 
van phông. 

2. Phông Tài chInh K toán: 
- Thain muu, giup viêc trong linh vtrc quan ly, giam sat moi hoat dông 

kinh th, tài chInh cüa Ban Phinic yin! l tang Ha Ni, dng thi cung cp thông tin 
phic vini cOng tác th chüc, quãn l' diu hành cüa lãnh dao  Ban trong lTnh vinrc 
kinh t, tài chinh. 

- Thu thp, x 1 thông tin, s Iiu k toãn theo di tuçing Va ni dung 
cOng vic k toán, theo chun minrc  và ch d k toán. 

- Kim tra, giám sat các hot dng thu chi tâi chinh; kim tra vic quãn 1', 
sr ding tài san và ngun hInh thành tài san; phát hin và ngän ngra các hành vi 
vi phm pháp lut v tài chInh; 

- Phân tIch thông tin, s iiu k toán, xay drng giá tang lé, tham muu dé 
xut vri lnh dao  các giãi pháp phc vp yeu cu quân trj và quyêt djnh kinh tê, 
tài chInh cüa dcin vj. 

- Hirâng dn các don vj, cá nhân trong vic quân l tài chInh; thanh quyét 
toán các ngun v6n; thm djnh các hçip dng kinh t& chimg tr, tài Iiu, ho so 
quyt toán kinh phi; tbeo dôi, hch toán các ngun kinh phi dam bâo cht chê, 
dung quy djnh cUa pháp lust; thinrc hin thanh loan clii luong. va các khoãn theo 
kwng cho can b và ngu?ii lao dung. 

- Xây thrng d toan, dlnh  mirc chi tiêu, Quy che chi tieu ni b, hithng 
dn thc hin eh d chInh sách cO lien quan dn can b, nhân viên. 

- Chü trI, phôi hçip vài các phèng xây drng và tong hçip dinr  toán thu - chi 

hang nam theo quy djnh. 
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- Thrc hin cong tác quân 1, luu trU các tài 1iu có lien quan den 11th vijc 
duqc giao. 

- Ph6i hçip tham gia cong tác quân trj van phông. 
- CMp hãnh Lut K toán và các quy dinh  quàn 1 tâi chmnh hin hành. 
- Th&n djnh chirng tü k toán, hach toán k toán, Ip báo cáo tài chInh và 

báo cáo quy& toán thus theo quy djnh; T6ng hçip và 1p báo cáo k& qua các hot 
dng tâi chInh; hru giü chüng tir và s k toán theo quy djnh. 

- Xây dtrng giá hang boa, djch vii tang 1. 
- T chüc thrc hin cOng tác k toán theo phãn cOng nhim vii: theo döi cong 

nçi, theo dOi các hcrp dng kinh t, dich vii; Theo dOi vt tu, v3t iiu, nhiên lieu; 
th&n djnh chüng tr, h si thanh quyt toán trtxvc khi trInh lath dto phOng. 

- KMm tra, giám sat các hot dng dch vii, tài chInk 
- Tham rnuu xây drng Quy ch chi tiêu ni b, các quy trinh thanh quyt man. 
- Tang hcip các báo cáo djnh kS',  dt xut lien quan dn li'nh virc tai chmnh - ké 

toán kip  thEM, chInh xác. 
- Quãn 1, theo döi, 1p báo cáo thus thu nhp ca than, thus thu nhp 

doath nghip. Tng hqp báo cáo co quan thud theo quy djnh. 
- Thanh toán các ho?t dng chi cüa Co quan, chi trã Iuong và các ch d cho 

CBCNV, nguri lao dng. 
- Quân l tài san, ki&n kê tài san hang nàrn. 
- Quãn 1 thu, chi tin mt phiic vi hot dng cüa co quan theo quy djnh 

pháp 1ut; 1p báo cáo thu - chi, tn qu. 
- Theo döi tam  0ng tin cUa cá nhân, t chirc. Don dc hoàn 1mg dOng 

t&iihan. 
- Thrc hin vic kim ké qu5' djnh kS'  và dt xuât theo yêu câu cia lãnh 

dao. 
- Th%rc hin dOng quy djnh v trách thim quãn 1 qu5'. 
- Thrc hin nhim vi dt xut phát sinh khác. 
3. Phông Hçrp dng phic vti tang I: 
- PhOng Hqp dtng phic vi tang l cO chlrc näng k kt các hqp dng 

phic vi tang 1, cung cAp các djch vv v tang 1, chu sij chi dao chuyên môn, 
nghip viii, t chlrc bO may, ch d lam vic Va nhUng quy djnh, quy ch cOa 
Ban. 

- Tham muu Lãnh dao  Ban các vn d lien quan dn cOng tác ph'vc vi 
Djch vi cOng mt cira và hoat dng cUa PhOng Hcip dng ph'vc vi tang l. 

- Thc hin dCing quy trinh ISO 900i:2008, ap c1iing 1mg diing cOng ngh 
thông tin hin dai boa, cO thai d phuc vi Ijch sir, bOa nba dOng mirc, lang nghe 

kin, nguyen v9ng cüa nhãn dan, không gay khó khãn cho nhân dan. 
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- Nêu cao tinh thin doàn kit, xay dijng tp th vtlng manh,  trách nhim 
vâi ca quan, dao dCrc ngh nghip, nâng cao chit lucing phac vi uy tin, chuyên 
nghip, tn tInh, chu dáo. 

- Thay rnt co quan tu van, giãi dáp, k các hqp dng phic vçi tang 1, trâ 
lôi, &ng xir trrc tip hoc qua din thoai các vn d lien quan dn hoat dng 
phàng mmnh, phông di khác hoc lien quan dn cong tác phic vi tang 1 cüa 
Ban. 

- K kt các hqp dMg phiic vii tang i gm: 
+ Hcip dOng Báo quân thi hài; Khâm Iim thi hài; T chüc tang 1; 
± Hcip dông Hôa tang thi hal; Thanh toán bü tth h trq HOa tang  thi hài; 
+ Hçip dông Mai tang thi hal; Cãi tang (b& m hung tang; cat tang); 
+ Hçip dOng Cat tang h.ru gui tro, c6t (ti các nhà d tro, cM; hài C& dithi 

mt dat) 
+ Hcp dng Djch v' vn chuyn; T chirc ban ye xe ôtO phi,ic vi nhãn 

dan thärn ving rn. 
+ K kM các 1oi hçip dng djch vi,i tang 1 khác. 
- Quãn 1, viM hoá &n tài chInh, trirc tip thu tM các hcip dMg djch vi 

tang l cña tang m chü, 1p bang ké, báo cáo boa don tài chinh và np tin hang 
ngày cho thu qu cüa Ban. 

- Ph& hçrp vài các phOng, di cOng tác, cac t6 chtrc, cá nhãn d thirc hin 
cac hçip dng. Ghi chép dy dü, chinh xác các hcrp d6ng váo s theo quy djnh và 
trén phn rnm quãn 1? h so cong vic, h?n  ch nhm 1n sai sot. Báo cáo th6ng 
kê hang ngãy, dnh k' tháng, qu, näm v kM qua ho?t dng thirc hin cci ch 
mt cira theo quy djnh. 

- Nhp dy dU các chüng 1°ai  hang hóa d phiic vii, chju trách nhim tu 
van, ban hang hóa phic viii tang 1. 

- Th%rc hin nghiem tOc quy ch lam vic cüa PhOng, cUa Ban và các van 
ban cüa các cp lAth do d thc hin chirc nAng k hqp dng ph%ic viii tang lé. 

4. Phông k hoich Vt tir hang hoá: 
- Tham mtru v&i LAnh do Ban v cOng tác hang hóa phic vii tang 1. Là 

dcin vj thirc hin và chju trách nhim v cOng tác hang hóa (Bao gOm: Hang hóa 
mai tang, hOa tang, cài tang, vt tu xe may, nhiên 1iu hôa tang, nhiên 1iu xe 
phic vii). 

- Thrc hin cOng tác khào sat, thm djnh tieu chuân, quy chuãn ye hang 
hOa, vt tu nhiên lieu n&m trong danh mic hang phic vii tang 1. 

- Hang näm l.p  k hoch, cung rng hang hóa dy dU trng danh mic phU 
hçi'p ti các kho trong toàn Ban. 

- Theo dôi giám sat, kim tra mi hoat dng ye cOng tác h7ng hóa, vt tu 
nhién lieu, phii tang lien quan vic quãn l hang hóa. 
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- D6i chiu mô s theo döi hang hóa nhp xuAt hang ngày, phãi n.m bt 
so luqng, ch& luqng hang hóa, cu6i k' tng hçip báo cáo cüa các dim k' Hqp 
dng phiic vit tang 1. 

- Tharn mmi d xu& LAnh do Ban v cong tác quàn 1 4t W nhiên 1iu, 
phi thng ô to, nhp xuât hang hóa cho phü hcip vâi tirng th&i diem. Dánh giá ci 
the ye tmnh hInh cOng tác hang hóa phic v tang 1, vet, ttr, nhiên 1iu cüng nhu 
cOng vic gia cong co khf. 

5. Phông K hoich Xãy drng co ban: 
- Lp quy hoach và k hoach  du tu phát trin các dir an xây dirng co ban 

b&ig các ngun vn khác nhau, trInh Lânh do Ban xem xét, quyt djnh; 
- Tham miiu cho Länh dao Ban v Ca ch chInh sách trong lTnh vijc cung 

Crng thi& bj và dAu tu xây drng Cong trmnh. 
- Quãn 1 du tu, phát trin ca s& vt chAt cta Ban trong lTnh vrc xây 

drng co ban; quân 1 quy hoch xay dirng tng mt b&ng các nghia trang cüa 
Ban tuân thU theo quy djnh cUa pháp Iut. 

- Tic tip trin khai các Cong vic chuAn bj dAu tu, thrc hin dAu tu và 
kEt thUc dAu tu các dir an dAu tu xây dgng, cung ng thit bj bAng các ngun vn 
ngân sách, ngun qu5 cCia Ban và ngun vn khác theo quy dlnh  cUa pháp 1ut 
v dAu ttr xây dijng. 

- Thit k 1p dir toán các cong vic süa chC3a nhU cCia Ban Pbiic v11 lê tang 
HaNOi. 

- Theo dOi giárn sat thi cong. D nghj sra cha khAc phic sai sot. Kiên 
nghj, t chrc diu chinh thit k6 cho phU hqp thrc t, dam bào chAt hrcmg cong 
trInh. 

- Viát nht k cOng trnh. T chüc nghim thu cong vic. 
- Ph& hqp vâi các don vj ttx vAn, các phông Ban lam thanh quyét toán 

cOng trInh. 
- Ph6i hcrp vài phông Tài chInh k toán giai don quyêt toán các d1r an dä 

hoàn thành d Phông Tài chInh K toán trInh phê duyt quyt toán. 
- Hoàn thành dUng tin dO,  dUng lut dnh, dt chat iuçmg các cong vic 

do phông phán cOng. 
- Thirc hin ch dO báo cáo theo quy djnh cUa phông, Ban. 
6. Phông Quãn I NghTa trang: 
- Theo dOi quãn l h so mQ ti các nghia trang cUa Ban Phiic vi lê tang 

Ha NOi.  Ltru gi các h so v mO trên may và trên s sách dam bâo chInh xác, 
khoah9c. 

- Tu vAn, hithng dan, tip nhân, thAm dinh giãi quyêt hO so mO cho can bO 
trung cao cAp, các d& tixqng nguôi có cOng và nhân dan. 

- Thuc hin. các hcip dng cUa Ban dä k, khOng k thay hçip ctông cho 
tang mO chU, phiic vt chu dáo các dam t6 chirc tang 1 theo dUng quy trInh. 
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- Kim tra h si nhp m theo dUng quy djnh, ttng hcp di biEn dng nh.p 
xut tro c6t, hài cat tai  các nghTa trang. 

- Tip nhn nhp xuAt m, bInh tro, tiu cot, xây m, tu st'ra mO tai các 
nghia trang kjp thai, theo dUng quy djnh (v chat lucing, quy each, kIch thuàc, 
vj tn rn, bia m) nhp tiu c& vô danh v.ng chU cüa các dr an, cong truang 
giài phóng mt bang trén dja bàn thành ph Ha Ni. 

- Bào quàn Va chãrn soc các phn rn, bâo v ci s& vt chat, các cong 
trmnb xây drng, v sinh khu m, chãrn soc vi.thn hoa chu cânh, khäc phic kjp 
th&i các sx co v th&i tit lam ãnh huàng dn cánh quan, khu m trong cac nghTa 
trang. 

- Ta chirc thi1rc hin cOng tác báo v, dam báo an ninh trat tir cho khách 
vào thAm viéng m, phôi hcip v&i chInh quyn dja ph.rcmg và cong an dam báo 
ANTF. 

- Ph6i hqp vâi các Phàng, Di cong tác giài quyt các thU tic ha sa Va 

nhU'ng cong vic trong phm vi Phông quán i. Tuyên truyn thrc hin vic tang 
van minh, tik b và quy ch quán I, sU ding nghTa trang bang nhiu hinh thUc 
nhu: phát trên ba truyn thanh ti các nghTa trang, dira len trang website, niêrn 
y& cong khai ti các nghia trang và các dim k hcip dang. 

- Thirc hin nghiOm tUc Quy t&c Ung xir cUa can b, cong chüc, viên chuxc, 
nguai lao dng trong cci quan, chip hành thai gian lam vic, dang phic bin 
hiu. 

- Neu cao tinh thAn trách nhim v&i cci quan, doàn k& xây dirng tp the 
vitng mnh, có thai d phtc vv ljch si.r, hOa nhâ dUng mirc, khOng gay phin ha, 
khó khän cho nhãn dan, phiic vy chuyên nghip, tn tInh, chu dáo nãng cao chat 
hxcing phiic vti do düc nh nghip. 

- Thic hin ch d báo cáo theo quy djnh cUa phOng, Ban. 
7. Di Phic viii tang I 125 PhUng Htrng: 
- Tham mru vói Länh do Ban trong vic cãi tiên quy trInh phic V11 tang 

1 phU hqp theo yêu cAu thi,rc t. 
- Ta chic tang l theo quy trIth cUa Ban d ra. 
- Bão quãn và hiu giCt thi hài. 
- Khâm lim tai Nhà tang l và tii nba dan. 
- Vn chuyan thi hài ttr nhâ (tr bnh vin) ye nhà lanh  cUa Ban. Ttr nhà 

1nh di các nhà tang 1 khác theo yeu c&u cCia tang chU (phOng k' hçip dOng dä 
kg). 

- Khênh hoa chuyn ciru tai  nhá dan (ti Nhà tang l khác). 
- Ba tiu, bôc mO ngoài (djch vu). 
- Ta chUc tang l vã 1 tin bit ti Nba tang l DOng Anh. 
- phi hçip vói cOng an, trt tir phuang dam bão ANTT khu vrc nba tang 

le. 
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- Duy trI cong tác v sinh trong và ngoài Nhà tang 1. 
- Bào quãn, 4n hành các v3t ding, trang thit bj ccia dn vj. 
- Sn sang thrc hin các nhim vi, câng vic dt xut Ban giao. 
- Huàng dn tang chU lam các thCi uric theo phong tc truyn tMng &in 

giãn, juan chuyên yang hoa cho các cá than, th chüc dua vào hOi  tnring theo 
doãn ving. 

- Chap hành th?i gian phiic v darn dung theo hçip dAng dã k. 
- V sinh hi tru&ng, bàn gh, luôn dam bâo bàn gh ngay ngAn, m chén 

sach s dáp üng dü nuâc ung phc v khách. V sinh sich s toàn b khuôn 
viên Nhà tang l (san trong ngoài, bäi d xe), cu6i ngày cc r1ra, khCr tthng b&ng 
Clorarnin B toàn b phông 1im 

- Thuông xuyén kim tra, v sinh, bào duô'ng các thi& bj din, nuàc. Phic 
vi din nuàc lien ti1c cho kMi van phông va Nhà tang IL Vn hành thung 
xuyén may phát din, khc phiic kjp th&i sir c m.t din. Darn bão ANTI va 
pccC. 

- Thirc hin nghiêm tue Quy tc rng xr cüa can b, cong chi'rc, viên cht'ic, 
ng.thi lao dng trong Co quan, chap hânh thñ gian lam vic, dng phiic biên 
hiu. 

- Nêu cao tinh thn trách thim vài co quan, doàn kt xây drng tp th 
v€ng ninh, Co thai d phite vi lch sir, hOa nhã dung mirc, khOng gay phin ha, 
khó khan cho tang chü, nâng cao chit lucng phiic vii pbic vi chuyên nghip, tn 
tInh, chu dáo, d cao dao  dirc ngh nghip. 

- Sn sang thrc hin các nhim vii, cong vic dQt xut LAnh do Ban giao. 
8. Di Quãn I cong tác nghia trang Van Din: 
- Thijc hin cOng tác quãn l m can b trung cao cp, khu m giâ son, 

các. nhà km giü tro, c& Kim tra, theo dôi, di chiu s sách vói thrc tê cp 
nht s lieu chInh xác. 

- Thiic hin các hqp dng Ban dã k, tip nhn thi hài, t chuc tang I, l 
tin bit ti Nhà tang l Thành ph& to chrc tang l ti nba. 

- Phi hqp chat chê v&i các b ph.n lien quan dê th?c hin tOt nhim vii 
chung cua don vj. Tuyên truyn thirc hin vic tang van minh, tiên b và quy 
ch quãn 1', sir dirng nghTa trang bAng nhiu hinh thre nhu: phát trên ba truyên 
thanh ti các nghTa trang, dua len trang website, niêm yet cong khai ti các nghTa 
trang và các dim k hqp dng. 

- Quãn i trông giQ binh tro, xut nh.p bmnh tro theo hccp dOng. Xây, sra 
m trung cao cap, cOng trInh vüa và nhO ti các don vj, Op gän bia hoàn thin 
m nhp khu già son, gAn chuyn ô tro tiu cM ngoài tr?xi, rCit tia chân hixang, v 
sinh 8 kinh d tro dam bào ye sinh. 

- Bâo quãn và cbäm soc các phAn m, báo v co s& Vtt chat, các cOng 
trinh xây dirng, v sinh khu m, chàm sOc, Lro'm trng vu&n hoa cay cânh, khac 

13 



phic kjp thM các sr c v thyi tit lam ãnh huông dn cânh quan, khu m trong 
các nghTa trang. 

- Tip nhn thi hài gri nhà 1nh, xut blnh tro, tiu c& và xu.t nhp ao 
quan vào ban dérn. 

- Huâng dn than nhân gia dInh vào np phi trông nom bâo quãri các ô 
giri tro c& dà ht hen. 

- Tu vn 1p dt lang m trong va ngoài dan vi, b& m cong trtthng, giài 
phóng mt bAng theo hcip ding. 

• Dam báo cãnh quan mOi truâng nghia trang xanh sch dçp, phiic vi 
nhu cAn thAm ving cüa ngu&i dan. 

- Trông giU, bào v tài san cüa dan vj ngày và dêm, bâo v an ninh trt tirt, 
ph6i k& hqp vài an ninh dja phisang tun tra, kim soát thung xuyên khu vrc 
nh.m dam bão ANTT và PCCC (Liiu ': khu virrc  hAm là, h th&ig din, gas). 

- Thu&ng xuyên kim tra, v sinh, bâo drOng các thit bj din, nuâc. Vn 
hành thung xuyen may phát din, khAc phic kjp thri sirr  c6 mAt din. Khai 
thông mwmg máng dam bâo thoát nuOc khi có rnisa lan. 

- T chirc thirc hin cong tác bão v, dam báo an ninh trt tir cho khách 
vào thAm ving m, ph6i hcip vai chInh quy&n dja phucing và cong an dam báo 
ANTT 

- Thirc hin nghiêm tue Quy tAc üng xir cüa can b, cOng chirc, viên chirc, 
ngu&i lao dtng trong ca quan, chAp hành thai gian lam vic, dng phiic bin 
hiu. 

- Néu cao tinh thAn trách nhim vài ca quan, doãn k& xây dung tp thE 
vttng mnh, có thai &) phic vti ljch sirr,  hôa nhâ &ing mirrc,  không gay phiEn ha, 
khó khàn cho rthân dan, phc vi chuyên nghip, tn tinh, chu dáo nãng cao chAt 
hrqng ph'ic vi,i do di.'rc nghE nghip, 

- Sn sang thi,rc hin các nhim vi, cong vic dt xuât Lath do Ban giao. 
9. Di Quãn i cong tác Hoã tang: 
- T chuc iE tiEn bit, hOa tang thi hài, hOa tang cot, quãn I trông gi' 

binhtro. 
- XuAt nhp hang hóa áo quan, bInh tro, liEu quách theo hçp dOng. 
- Vào s theo dOi ghi nht ks', tng hçp báo cáo so lieu Ka hOa tang, Ka 

hóa c6t, xuAt nhp hang boa, gas tiêu thii, dua danh sách hOa tang trên man hInh 
tivi và trên ba truyn thanh. 

- TAng ctr&ng cOng tác kiEm tra, giám sat các ca hOa tang dáp üngvê th&i 
gian ca d6t, lAy xixong to xEp ct dçp, cOng tác v sinh môi trix&ng, kiêm soát 
khói biii. 

- Kiêm tra chInh xác hqp ctng dung ten ngui chêt, nàrn sinh, dja chi 
trlxàc khi bàn giao bInh tro hài c6t cho gia dInh 
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- Ph& hcip eht ehê vfii các b phn lien quan dé thire hin t6t nhim vv 
chung cüa &Yn vj. 

- Thu&ng xuyên kim tra, bão dung trang thit b là, Cong ei, ding ci,i 
phic vi cOng vic dm bão an toân v sinh là hOa tang, giám sat hot dng. là, 
diêu chinh nhit d, áp sut theo dung chi s k5 thu.t nh6 dam bâo .KTAT va 
Pccc. 

- Vn chuyn binh tro và than nhân dn ncii gi:ri b&ng xe din. 
- D9n dp v sinh hOi  tnthng tang l, khu virc ban than linh, rut tia chãn 

hucmg, iau chüi ô kInh d tro vâ khu vrc trong ngoâi dn vj. 
- Thirc hin dung quy trmnh ISO 900 1:2008, áp 4ng rng diing cong ngh 

thông tin hin 4i boa, cO thu d phic vit ljch sr, hàa nba dung mirc, lang nghe 
' kMn, nguyen v 9 ng cüa nhãn dan, không gay khó khAn ôho nhân dan. 

- Luôn thirc hin t& quy tc crng xir, k5' nàng giao tip, 40 due ngh 
nghip. Nêu cao tinh thAn trách nhim vOi c quan, doàn kt xây dmg tp th 
vUng mnh, là dja chi tin cy cüa than dan v chAt luçrng phiic v,i chuyên 
nghip, tn tInh, chu dáo. 

- S.n sang thirc hin các nhirn vv, cong vic dt xuAt Länh 4o Ban giao. 
10. Di 
- Tharn mixu Lânh 4o Ban v cOng tác quãn l', cOng tác nghip v11 

chuyen rnOn, báo cáo kjp th&i v mci su vic ci:ia dcm vj. 
- Quan ly diêu barth moi hoat dong cua phuong tiên van chuyên phuc vu 

tang l bao gm: xc tang, xe châ khách, xe châ hoa, xe rithc ânh pht, xe dxa 
don thi hài. 

- PhM hp vâi phOng Hcip dng phc Vii tang 1 th%rc hin các hqp dng 
dä k. Quãn 1, diAn hành, diki vn hçp l chng lang phi, tit kim, dam bão 
tInh hiu qua cao, không ngtrng nâng cao chuyên mon nghip vii. 

- Thrc hin nghiêm tue ni dung cong vic duçic phân cOng hang ngày, lái 
xe v.n minh ljch sr, không chm giä thi dam. Nghiêm cAm mci hành vi nhUng 
nhi&i gay phiAn ha vói khách hang. 

- Thrc hin t& các quy djnh, quy ch và ni quy lao dung  (di lam dung 
gi, dng phc bi&i hiu, lái xe an toãn, chAp hành dung lust giao thông dung 

be...). 
- Nêu cao tinh thAn doàn kit, xay di.rng tp the vng m?nh,  là dja chi tin 

c3y cüa nhân dan v chAt hrng phttc vii chuyên nghip, tn tInh, chu dáo. 
- Kim tra nh&c nh& CBCNV nâng cao chAt hrcing phiic tinh than trách 

nhirn vôi ccc quan, 4o di'rc ngh nghip, có thai d phic vil ljch sr, van minh, 
hàa nhâ dung rnrc, lAng nghe kin, nguyen vQng cüa nhân dan, khOng gay 
phin ha, khO khAn cho nhân dan. 
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I 
- Quán 1 tài san, 4t tu phii tüng ô to vâ các cOng ci, ding cii phic vi 

cho cong tác sCra cha xe và gia cong co khI trong phm vi Ban giao cho doTi vi 
quân 1. 

- Quân 1, trông nom bão quãn ph&n m ng1xri nuâc ngoài, k hqp dng 
tang 1 di&m s6 11 ti nghta trang Sài dng. 

- Sua ch1ta xe theo kê hoach, si.ra kham dinh ky, sua chüa dot xuât cac 
phumg tin vn tái, sra cha nhO co s?i vt chit phic vv cong tác trong toàn 
Ban. 

- Tham muu, d xut v vic thay th 4t tu ph%i tCing xe 0 to. 
- Mo s6  theo dOi xe vao sCra chta, ghi rO nhrrng 4t tu phii tüng thay th& 

yu câu lái xe k vào s các giy tO lien quan. 
• ThuOng xuyên kim tra các trang thit bj PCCC dirçc trang bj, d dung 

ncri quy djnh, sO ding thành tho các trang thi& bj PCCC. 
- Sn sàngthrc hin cac nhim vi, cong vic dt xut Lãnh dto Ban giao. 

CHU'ONG III 
CHE 09 LAM VIEC 

Ban Phiic vi i tang Ha Ni lam vic theo ch d thO truOng, TruOng Ban 
chju trách nhirn v toàn b hot dng cüa Ban truOc SO Lao dng Thuccng binh 
và Xä hi Ha Ni. Là nguOi có quyn quyt djnh cao nht v tht ca các vn d 
thuc thm quyM giãi quy& ctia Ban. 

1. Trách nhim và quyn hn cüa Tru'&ng Ban: 
- Lam vic theo ch d thu tn.rOng, ton tr9ng ch(rc nang tham muu, quãn 

1 cüa các phó Ban, các truOng phông, di cOng tác trirc thuc. 
- Nhting nhim vii chInh cüa Ban trong rnt qu, sáu tháng, cã nm ducic 

bàn bac trong tp th lânh do Ban và truOng các phông, di tlVc thuc. 
- Khi can n.m tInh hInh cii th cüa Phông, DOi  trrc thuc, TruOng Ban 

yêu cau Phó trithng Ban ph trách khM báo cáo hoc yêu cu Tri.rOng Phông, 
DOi hoc các can b gi1ip vic 0 phan vic do báo cáo trrc tip vOi Trix&ng Ban. 

- Khi TruOng Ban di v.ng s u5' quyan cho mit Phó TruOng Ban chi dao, 
diu hành cOng vic Co quan, tnr&ng hçip duçic cO di cong tác hoc giài quyt 
cOng vic, khi v co quan, Phó Ban duçic u' quyn phãi báo cáo 1i vic di&u 
hành vá thrc hin nhim vi duqc u' quyn vOi TruOng Ban. 

2. Trách nhim và quyn hn cüa PhO Trirông Ban: 
Giüp vic cho TruOng Ban và duçic Tru&ng Ban u' quyn chi do thirc 

hin mt s6 phan vic cüa Ban. Phó Ban chu trách nhim trlsOc Tnr&ng Ban ye 
phan vic ducic phãn cOng phi trách; Phó Ban thng hcp các nOi  dung, chU 
trucing cOng tác lan trong tOng kS'  ma TruOng Ban dA djnh huOng d chi do 
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khi Cong tác duqe phân công, Phó Tnràng Ban xin kin Tnthng Ban d giãi 
quyk nhtng vn d nay sinh hoc ngoãi ni dung Cong viie duqc u' quyn. 

3. Trách nhim cüa Tru*ng các Phông, Di: 
- Trueing Phông, Dti cong tác trirc thuc giUp lânh do Ban nm tInh 

hInh, nghiên cihi d xut, t chüc thrc hin các mt cong tác dã ducic Iänh dao 
Ban djnh huàng trong don vj Phóng, Di mInh phy trách. 

- Truông Phông, Di cong tác khi di v&ng hoc di co s tr 2 giä trâ ten 
phái báo cáo xin kin TruOng Ban hoc Phó Trixâng Ban phii trách bit d 
diêu hành cong vic và phài phân cong mt Phó phông hoc Di phó trirc, dam 
nhn cong vic cüa mInh. 

4. Tráeh nh.im cüa Phó Phông, Di: 
- La ngucn giup vlêc va cung Truang phong, Dôi truong chi dao chung 

các m.t cong tác ci1a phông, di. Duçic Tru&ng phàng, Di phãn cong dam nhn 
mOt s6 cong vic cu th6, chju si,r chi do, ki&ni tra trirc tip cüa Tri.rông Phông, 
DOi. Thay mt Phông, Di giái quyt cOng vic khi Trixâng phOng, DOi tru&ng 
di vng. 

- Trixàng, Phó các don vj và các can b quàn 1 phâi có k hoch, chuong 
trInh cong tác hang tun nh&m trin khai thrc hin t6t các ni dung cong tác 
hang tháng cüa Ban. 

5. C1I d ban bành van ban: 
- Ban Phc vi 1 tang duçic ban hành các hInh thic van bàn nhtr: Quyt 

djnh, thông báo, cong van, ti trinh.. . .sir d1ing ni b hoc quan h cOng tá.c vâi 
CáC co quan hu quan. 

- Ththng các Phông, Di cong tác thrçc phép dir thào van bàn, cOng vAn 
.thuc phm vi quãn 1' cüa mmnh. Các ni dung do phâi dixcic Trix&ng Ban, Phó 

Throng Ban phu trach duyêt ban thao trlxoc khi in an, danh may va phat hanh 
Phông T6 chrc Hành chInh chju trách nhim truâc Trueing Ban v vic th6ng 
nht quãn 1 hành chinh các vAn bàn phát hành. Các van bàn dA duqc lAnh d.o 
Ban phé duyt phãi ducic phát hành chain nht sau 2 ngày. 

6. Ch d k các vAn ban: 
- Các vAn bàn, cong vAn d nghj Sâ, Thành ph6 và các co quan h&u quan 

khác do Tru&ng Ban k, tnthng hçvp di vng hoc tuS'  müc d quan trçng cüa 
vn bàn Twang Ban có th u' quyn cho Phó TnrOng Ban phi trách cOng vic 
dók'thay. * 

- Các Phó Truang Ban khi duçic u quyên k vAn bàn giâi quyét các phân 
vic thuc lTnh vrc mInh phii trách phái chju trách nhim truâc Tru&ng Ban ye 
ni dung vAn bàn, n6u các van bàn có lien quan dn Phó Truâng Ban khác can 
CO sr nMt trI cüa PhO Truâng Ban do. 

- Tm&ng PhOng T6 chirc Hành chInh duvc thira 1nh Tru&ng Ban k giây 
di du&ng, giy giài thiu khám bnh, giói thiu quan h cong tác cho CBCNV 

17 



ca quan, k xác nhn chir k và k sao hic các van bàn theo ' kin chi dao cüa 
Tru&ng san. 

- Các van bàn, quy djnh, thông báo nOi b khi dir thào dã có kin phê 
duyt cüa Lnh do Ban thI Truâng các Phàng, Di ducic phép k thüa lnh và 
dóng du cc quan các van bàn do. 

CHUOG IV 
MOI QUAN .H. CONG TAC - CHE DQ HQI HQP 

CHE DQ THONG TIN BAO CÁO 

- Di vói các co' quan cp trên: Ban Phjc vi 1 tang Ha Ni là co quan 
chuyôn trách phiic vv tang l cho nhân dan Thành ph& chu sr chi do tlVc tiêp 
cüa S& Lao dng Thucing binh và Xã hi Ha Ni. 

- Di vó'i co' quan ngang cap, cüng trurc thuc SO': Ban Phiic vii 1 tang 
Ha Ni cO mi quan h chat chê trên c so hçp tác và giüp dO nhau hoàn thãnh 
thirn vi. 

- Quan h gifra các Phông, Di trrc thuc Ban: Quan h bInh dàng, 
ph6i hçip nhjp nhàng và tOn trng chüc nàng nhim vii cüa nhau d cüng hoàn 
thânh nhirn vii LAnh do Ban giao phó. Trong qua trInh giâi quyEt ni dung 
cong vic nào do cO lien quan dn nhiu PhOng, Di thI TnxO'ng các Phông, Di 
cong tác chO dng ph& hctp trên tinh thin cong  dng trách nhim d ciing nhau 
hoãn thành nhirn viii. TruOng hcip không thng nht kin thi trinh Lanh do 
Ban quyt djnh. 

- Quan h gifra Trtr&ng Ban Phic vi 1 tang - Cp uy Däng - BCH 
Cong doàn: 

+ Theo djnh kS'  sinh hott Dâng b, Ban chap hành Cong doàn, TruOng 
Ban báo cáo v tInh hInh chi dao  cong tác và phucmg huOng trong th?xi gian tOi 
d Dàng b, Cong doàn dOng gop ' kin, dtc bit trong các mt cong tác v giáo 
dic tu tuOng chInh tn, cãi thin chãrn 10 dOi sang, vic lam vã rut kinh nghim 
sr phi hqp chi dao .giüa ChInh quyn vOi Dáng, Cong doân. 

+ Nhhig v.n d iOn trong qua trInh chi d?o  nhu: quy hoch can b, dé 
bat, khen thuOng, k iut Trithng Ban dim ra tháo 1un, thng nh&t vOi cp üy 
Dãng, tharn khão kin ctia Ban thuOng vi BCH Cong doàn trithc khi quyêt 
djnh. 

- Quy djnh giãi quyt cong vic: 
+ Các Phông, Di cong tác trirc thuc khi báo cáo, xin kiên, dê xuât giâi 

quyk.. các vn d thuc linh virc mInh phi trách du phãi báo cáo vài dng chI 
Lânh do Ban ph trách, ch kin giái quyt. Các Phó TruOng Ban khi nhn 

kin kh&i trung giâi quyt hoc báo cáo ThrOng Ban dé bàn bac huó'ng 
giái quyt tránh ách tc cong vic. Nu các ni dung báo cáo không dugc các 
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Phó Truäng Ban phi trách trà Ii ngay (sau 2 ngày), Tnr&ng các Phông, Di 
dt19c phép phàn ánh và xin kin trrc tip ca Trung Ban. 

+ Trong qua trInh giài quyt cong vic ma ni dung lien quan dn nhiu 
bô phân, phong, dOi cong tac thi nhãt thiêt phai co SiX chung kiên hoäc ch ky 
dai din cUa các b phn do. 

+ Cáo ni dung cong vic lien quan dn k thut, s1ra chia, thay th phii 
tüng xe may nht thit phãi có kin cüa b phn k5 thut xe. 

+ Các d& nghj thanh toán cO tinh chat djnh kS':  Vt ré mau hông, bào ht 
lao dng, chi phi mua sm trang thit bj hành chInh, t chirc hi hçp. .. .du phãi 
thc hin theo huàng dn cUa phOng Tài chInh k toán, cO xác nhn cüa Tnrâng 
các PhOng, Di cong tác. 

+ Các d nghj thanh toán v trang thi& bj, v xây dmg co ban, sira 
cha... .du phâi thrc hin theo hu&ng dn cüa PhOng Tài chInh K toán và phâi 
co y kiên cua don vi su dung xac nhân chat lixing k5 thuât, m9 thuât cOng trrnh 

A A* -Che4Qh9Ih9p; 
+ Tru&ng Ban và các Phó Truàng Ban có the giao ban tun mt lAn hotc 

dOt xut trong tu&n d th6ng nht giái quyt khi co cOng vic dOt  xut. 
+ Hang tháng Ban tin hành h9p giao ban mOt  lAn v&i cáo can bO  chü 

cht, tru&ng hcip có cáo nOi  dung cong tác dOt  xut cAn ph bin CO th triu tp 
bt thtring giiia hai kS'  giao ban. Các phiên giao ban tháng tin hành chm nht 
là ngày 10 tháng sau, trtr1ng hqp cO nOi  dung xern xét khen thung dOt  xut, k' 
1ut CBCNV co th triu tp them các thành phAn theo quy djnh. 

+ NOi  dung cáo bu& giao ban: 
+ Kirn dim tmnh hInh thirc hin cOng tác tháng truâc Va phucing hu&ng 

nhim vii cong tác tháng tài. 
+ Gi&i quyt cáo d nghj kin nghj cüa các PhOng, DOi. 
+ Xét kk qua thi dua khen thi.râng tháng, xét k' lut CBCNV (nki co). 
- Ch dO thông tin báo cáo: 
+ Tru&ng phông T chirc Hãnh chInh giilp Tru&ng Ban to chi'xc tOt vic 

thông tin hai chiu trong nOi bO gifla Ban và các don vj trrc thuOc. 
+ Tru&ng cáo PhOng, DOi  cong tao thirc hin ding ché dO báo cáo gia 

don vj mInh vói Truông Ban và Phó Truàng Ban phii trách kMi (chm nhât là 
ngày 3 tháng sau). 

- 06i vói CBCNV trong don vj: 
+ LuOn thirc hin t& Quy tc rng xir cUa cái bO,  cong chirc, viên chüc và 

ngu&i lao dng trong cáo cci quan thuc thành phO Ha NOi. 
+ Tuyt di chip hânh vic khOng nhn phong bI cam on cüa gia dInh 

tang thu vâ các dun vj dn lien h cOng tác. 
+ Co tinh thAn trách nhim, doàn kt ni bO,  hoàn thành tot m9i nhim v11 

duçic giao, giOp do! ian nhau trong cong tác. 
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+ Trong khi thi hành nhim vii, phãi phc tüng sçr chi do Va huâng d.n 
cUa cap trén. 

+ Co quyn trInh bay kin, d xut vic giâi quyt nhctng vn d thuc 
phim vi trách nhim cüa mInh, nhtrng v.n phái chp hành sr chi do cüa ngu?ii 
ph trách trrc tip, ding th&i co quyn bão luu hiu kin và báo cáo len cp 
trèn. 

- Di vol Lânh do Ban: 
+ Ban Lânh do luôn thng nht trong phrong hrâng chi do chung, dam 

bão nguyôn tãc "Tap th lânh do - Ca nhân phii trách". Thix&ng xuyen trao 
bàn bc và ki&n diôm tInh hinh chi dao cüa ttrng cá nhân trong ban Iãnh dao a 
trng mitt  cong tác. 

+ Lngnghe kin phân ãnh, phé bInh cüa CBCNV, Ce trách rthirn b6 tn 
gp g& và trao di khi CBCNV d& ngh các vn d co lien quan. 

+ Thii tnrông ccr quan co tráeh nhirn dánh giá cong tác cüa pci quan, ra 
bin pháp pbát huy quyn lam chü cüa CBCNV, khc phic s1r quan lieu, cCra 
quyn, tham nhing và nhüng tn ti, yu kern trong vic thirc hin chU trt.rcing 
chlnh sách cüaDâng, pháp luitt  cUa Nhà nuàc. 

Diu 10. Khen thtrOiig k tut 
- Nh&ng CBCNV thrc hin tt quy ch lam vic cüa Ban sê duqc biéu 

duang khen thir&ng theo quy djnh. 
- Nhüng CBCNV vi phtm quy ch lam vic tüy theo mac d së bj xü l 

k 1ut theo quy djnh. 
Diu 11. iiu ic thi hành 
Bàn quy ch nay eó giá trj thtrc hin k tr ngày k' ban hành. Trong qua 

trInh thrc hin n&i cn sfra d& b sung, Truâng Ban Ban Phiic vii I tang Ha 
Ni s diu chinh cho phü hcip yéu cu cong tác. 

Diu 12. To chfrc thirc hin 
Các Phông, DOi  Cong tác trên cci so quy ch nay cit th hóa chic nAng, 

nhiêm vu cua km vi minh bang quy chC hoat dông dê traên khai thuc haên I 

20 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21



