
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Hnh phuic  

Kim Son, ngày ótháng 8 näm 2021 

QUY CHE 
PhIi h9p cong tác giüa Thuô'ng trtrc HBND huyn 

và Ban Thirong tryc Uy ban Mt trn To quc Vit Nam 
huyn Kim Son nhim kr 2021-2026 

C'án cz Lu2t i'd cht'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; Luát Sza 
dó'i bd sung mç5t Sd diu cüa Luçt i'd chic ChInh phi và Luçt Td chic chInh 
quyn dja phuv'ng ngày 22/11/2019; 

Can ct Lu2t Mgt tr2n Td qudc Vit Nam ngày 9/6/2015, 

Thizng trirc }{DND huyn và Ban Thii&ng trirc T.Jy ban Mt trn T 
quc Vit Nam huyn thông nhât ban hành "Quy chê phôi hcxp cong tác giüa 
Thii&ng trçrc HDND huyn và Ban Thi.rng trirc Uy ban M.t trn T qu& Vit 
Nam huyn Kim Scm, thim k' 202 1-2026" nhix sau: 

Chirong I 

NHUNG QUY B!NH CHUNG 
Diu 1. Phm vi, c1i tuqng diu chinh 
1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tic, ni dung, trách nhim, each thirc 

phi hçp giãi quyt cong vic có lien quan gifla Thuô'ng trirc Hi dng nhân dan 
huyn Kim Scm (Thu?mg tri1c HDND huyn) và Ban Thi.r&ng trirc Uy ban Mitt 
trn T quc Vit Nam huyn Kim Scm (Ban Thtthng trirc UBMTTQVN huyn) 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Thu&ng trrc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn, Van phông 
HDND & UBND huyn, Ban Thi.r&ng trirc UBMTTQ\TN huyn, các th chirc 
thành viên cüa UBMTTQVN huyn, các to chCrc, cá nhân có lien quan chju six 
diu chinh cüa Quy ch nay. 

Biu 2. Nguyen tc phôi hQ'p 

Thithng trirc HDND huyn và Ban Thithng trire UBMTTQVN huyn 
phi hçip cOng tác theo nguyen tic: BInh dàng, tOn tr9ng 1n nhau, dam bâo phôi 
hçip kp thai, chat ch, xây dirng mi doàn k& gn bó, tao  diu kin cho mi ben 
hoàn thành t& chc nãng, nhim vI, quyn han do pháp 1ut quy djnh. 

Chircing II 
NQI DUNG, TRACH NHIM VA CACH THUC PHOI HQP 
Biu 3. T chfrc hi nghj tip xüc cü' tn ella di biu HDND huyn. 

1. Trong xây dmg k hoach tip xllc cfr tn 
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Thii&ng trrc I-IDND huyn chü trI, phi hqp vOi Ban Thir&ng trrc 
UBMTTQVN huyn xây drng ké ho?ch th chirc hi nghj tiêp xüc cü tn cüa dai 
biéu HDND huyn. Trong do, thông nht dja dim, thành phn hi nghj, chun 
bj các diu kin ctn thit d phiic vii hi nghj tip xüc c1r tn. 

2. Trong to chüc tiêp xüc cir tn 

2.1 Trách nhim cüa Thu&ng trrc HDND huyn 

- HuOng dn ThiRing tr1rc HDNID, UBND các xâ, thj trn phi hcTp vâi 
UBMTTQVN cüng cap bô tn dja dim, trang trI, các diêu kin can thit d phiic 
vii hi nghj tip xi1c c1r tn cüa dti biu HDND huyn. 

- Chi do Van phông HDND & UBND huyn chun bj nOi  dung, tài 1iu 
phiic vii dai  biu HDND huyn tip xüc cir tn. 

- Don dc các T di biu HDND huyn trong vic các dai  biu HDNID 
huyn thirc hin tiêp xüc ctr tn, thu thp kin, nguyen vçng cüa Cu tn; theo döi 
hot dng tiêp xüc cir tn cüa các T dii biu và dii biu HDND huyn. 

2.2 Trách nhim cüa Ban Thu&ng trirc UBMTTQ\TN huyn 

- Hi.ring dn Ban Thu&ng trrc UBMTTQVN các xà, thj trn phi hçip 
vâi ThuO'ng trrc HDND, UBND cüng cap và To tru&ng th di biêu HDNID 
huyn thông nh.t môi thành phn tham dr, than gian, dja dim t chüc hi nghj 
tiêp xOc cir tn cüa di biêu HDND huyn, các diêu kin phiic vi hi nghj. 

- Chi do Ban Thuing trrc UBMTTQVN các xâ, thj trn chU tn hi nghj 
tiêp xüc cü tn cüa dai  biêu HDND huyn (tuyên bO 1 do, giani thiu thành phAn 
di biêu, chinng trInh, ni dung hi nghj, cir thu k ghi biên bàn hi nghj và 
diu hành hi nghj). 

- Chii trI diu hành hi nghj tip xüc ci'r tn chuyên d, chuyên ngành v9i 
các di tixçing có lien quan. 

3. Trong vic tng hcTp 2 kin, kin nghj cüa cr tn 

3.1 Trách nhim cüa Thi.r&ng trirc I-IDND huyn 

- Don dc các T dai  biu HDNID huyn tng hçip kin, kin ngh cOa 
cfr tn thuc thâm quyn; gri báo cáo k& qua tip xOc tn v Thu&ng tnirc 
HDND huyn và Ban Thu&ng tnrc UBMTTQVN huyn (tnong thani h?n  2 ngày 
sau hi nghj tip xuic c1r tn). 

- Tng hcip ' kin, kin nghj cOa cu tn; gui lAy ' kin cüa Ban Thung 
tnrc UBMTTQVN huyn v báo cáo tng hçip 2 kiên, kiên nghj cüa cü tn. 

- Hoàn chinh báo cáo tng hçip kin, kin nghj cüa cu tn sau khi có 
kiên thông nhât cüa Ban Thir&ng tnirc UBMTTQVN huyn tnInh ti k h9p và dé 
ngh cci quan có thAm quyn xem xét, giãi quyt theo quy djnh. 

3.2 Tnách nhim cüa Ban Thu&ng tnrc UBMTTQVN huyn 

- Chi dao  Ban Thix&ng trirc UBMTTQVN các xà, thj trAn phi hqp vâi 
các TO di biu HDNID huyn tnên dja bàn, tng hp day dii, tnung thirc các ' 
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kin, kin nghi cüa cr tn thuôc thm quyn giái quyt cüa cp huyn, tinh, trung 
ucmg glri Thi.ring trirc HDND huyn và Ban Thu&ng tr1rc UBMTTQVN huyn. 

- PhM hçp vOi Thuing trirc HDND huyn trong vic tong hçp cac 
kin, kin nghj cüa cCr tn. 

- Trong th?ñ hn 02 ngày lam vic khi nhn diiçic dir thào báo cáo tng 
hçp kin, kin nghj cUa c1r tn do Thii&ng trrc HDND huyn chuyên den, Ban 
Thi.r&ng trirc UBMYI'Q\TN huyn tham gia kiên và gi'ri ye Thumg trirc 
HDND huyn d thng nht. 

Diu 4. Thrc hin các ni dung có lien quan trong vic t chfrc hi 
nghj tip xüc cfr tn cüa ati biu HDND tinh, Doàn dii biu Quc hi tinh 
Ninh BInh. 

1. Can ci'r vào tInh hInh thirc t ti dja phuong, Ban Thuông trrc 
UBMTTQVN huyn phôi hçip vâi Thuô'ng trirc HDND huyn thông nhât dja 
diem, th?yi gian, trang trI khánh tiêt, thành ph.n hi nghj cüa hi nghj tip xüc 
tn vâi Doàn d.i biu Quc hi tinh Ninh BInh, To dai  biu HDND tinh ti 
huyn Kim Son. 

2. Ban Thithng trirc UBMTTQVN huyn chü trI hi nghj tip xi1c cr tn 
vâi dai  biu Quôc hi và dai  biu HDND tinh. (Ni dung, tài lieu phiic vii vic 
tip xüc ci.'r tn theo k hoach  cüa Doàn dti biu Quôc hi tinh, HDNID tinh) 

Diu 5. Cong tác chun bj ky h9p HDND huyn 
1. Chm nh.t là 20 ngày truóc ngày tin hành hi nghj thng nhAt ni 

dung chuung trInh kS'  h9p thi.thng l, Thu?mg trirc HDND huyn có van bàn de 
nghj Ban Thuing trirc UBMTTQ\TN huyn tham gia kin dé xu.t ni dung kS' 
hçp. 

2. Ch.m nht là 40 ngày truc ngày tin hành k' hçp I-IDND huyn 
thu&ng l, Thu&ng trirc HDND huyn chü tn t chixc hi nghj v&i Lanh dao 
IJBND huyn, Trix&ng ban, Phó Truàng ban các Ban cüa HDND huyn, các co 
quan có lien quan, mi Ban Thi.thng tnirc UBMTTQVN huyn dir hi nghj de 
th6ng nhât ni dung, chuong trInh k' hçp, nhthig vn d khác có lien quan dn 
kS'hcp. 

3. Ban Thuè'ng tn1rc UBMTTQ\TN huyn gui Thông báo cong tác tham 
gia xây dirng chInh quyen cUa UBMTTQ\TN huyn ye Thuông trirc HDND 
huyn theo ke hoach cUa Thuing trirc HDND huyn dé giri tOi dti bieu dir kS' 
hçp HDND huyn. 

JJiu 6. Tuyên truyn và ph bin pháp 1ut, các nghj quyt cüa 
HOND huyn 

1. Sau mi k' h9p, Thithng tr?c HDND huyn cung cp dy dü, kjp thii 
thông tin và các van bàn, nghj quyt cüa HDND huyn dn Ban Thuing tnirc 
UBMTTQVN huyn. 
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2. Ban Thu&ng tnrc UBMTTQ\TN huyn có trách nhim tuyên truyên, 
triên khai, 4n dng các tang 1rp Nhân dan tIch circ thirc hin các van ban, nghj 
quyêt cüa HDND huyn và các nOi  dung có lien quan. 

Diu 7. V phi hçrp thiic hin ho,t dng giám sat. 
1. Ban Thix&ng trirc UBMTTQVN huyn có trách nhim giám sat vic 

thuc hin nhiêm vu cüa dai  biêu, To di biêu HDND, các Ban cüa HDND, 
Thu&ng trçrc HDND huyn; thi.r&ng xuyôn trao dôi vi Thi.thng trirc HDND 
huyên su tin nhiêm hoàc nhüng hiên tinng vi pham phâm chat, tiêu chuân dai 
biéu cüa dai  biêu I-IDND huyn; dê nghj I-IDND huyn bô phiêu tin nhim dôi 
vi ngui gii chüc vçi do HDND huyn bâu, dê nghj bài nhim di biêu HDND 
huyn không con thng dáng vâi sr tin nhim cUa Nhân dan theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

2. Tru?mg hqp di biu HDND huyn chuyn t sinh hot; duçrc cho thôi 
lam nhim vidi biêu; bj bài nhim dai  biêu, chm nhât sau 3 ngày ké t1r ngày 
ban hành quyêt djnh hoc nghj quyêt, Thuing tr1rc HDND huyn thông báo cho 
Ban thuO'ng trirc UBMTTQ huyn biêt. 

3. Ban Thu&ng tnrc UBMTTQVN huyn c1r dai  din tham gia doàn giám 
sat do Thithng trirc HDND huyn to chüc khi duqc myi. ThuOng trirc HDND 
huyn cir di din tham gia hoat  dng giám sat do Ban Thi.thng tr?c 
UBMTTQVN huyn to chüc khi duçc mii. 

Diu 8. Trong vic thirc hin cong tác bu cü' di biu HDND huyn 
Thu&ng trirc HDND huyn, Ban Thung trirc UBMTTQVN huynphi 

hçip thirc hin cong tác bâu ci'r di biêu HDND huyn; thông nhât dr kiên sO 
hrqng, co câu, thành phân nguii giâi thiu irng cr di biêu HDND huyn, xay 
dirng ké hoch bâu cir, gRii thiu ngu?iii ing cr theo quy trInh pháp 1ut quy 
djnh; tuyên truyên vn dng bâu cü; giám sat, kiêm tra cong tác bâu c1r các cap. 

Diu 9. Ch d thông tin, phi hçvp lam vic 
1. Thu&ng trVc  HDND huyn mi di din Ban Thu&ng trrc 

UBMTTQ\TN huyn tham dir các kS'  h9p thu&ng l cUa HDND huyn, các hi 
nghj do Thung trrc HDND huyn tO chi'xc khi ban nhmg van dé Co lien quan. 
Ban Thu?ng trirc UBMTTQVN huyn mi Thi.thngtrirc HDND huyn tham dir 
các hi nghj cüa UBMTTQVN huyn bàn các van dé lien quan. 

2. Djnh k' 6 tháng, hang nàm, ti các kS'  hp HDND huyn, Thu&ng trrc 
HDND huyn thông báo den UBMTTQ Vit Nam huyn ye tInh hInh to chirc vâ 
hot dng cüa HDND huyn, Ban Thung trirc UBMTQVN huyn thông báo ye 
hoat dng cUa Mt tr.n To quôc Vit Nam huyn tham gia xay drng chInh 
quyên 

3. Thuxng trirc HDND huyn và Ban Thtthng trirc UBMTTQ\TN huyn 
hp djnh k' mi nàm mt lan dê kiêm diem vic thirc hin quy chê, bàn nhim 
vJi phôi hçp cong tác cüa näm sau; khi can thiet Th.thng trirc FIDND huyn và 
Ban Thithng trirc UBMTTQVN huyn h9p Ye nhUng ni dung phôi hqp cong 
tác hoc xir 1 dê xuât, kiên nghj cüa môi ben. 
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Churong III: TO CHUC THTXC HhIN 
Diu 10. Hiêu liyc, trách nhiêm thi hành 

1. Quy ch nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k và thirc hin trong 
nhim kS'  2021-2026. Thuông trirc I-IDND huyn và Ban Thng trrc 
UBMTTQ\TN huyn theo chüc nàng, nhiêm vi, quyn han  có trách nhim phô 
bin, chi dao,  hiicng dan, kim tra, t chüc trin khai, thirc hin quy ch. 

2. Giao Van phông HDND & UBND huyn, Uy viên Thung trirc 
UBMTTQVN huyn theo dôi, tng hçrp kt qua thrc hin, báo cáo Thi.rmg trilc 
HDND huyn và Ban Thing tr?c UBMTTQ\TN huyn. 

3. Trong qua trInh thrc hin, nu có ni dung c&n sra di, b sung thI 
Thumg trrc HDND huyn và Ban Thng tr?c UBMTTQVN huyn cüng trao 
di, thông nht diu chinh cho phü hçp./. 

TM. THIJ1NG TRU'C HDND 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

TM. BAN THU'YNG TRTC 
UY BAN MTTQVN HUYN 

CHU TICH 

Do Th: Nga Nguyen Minh Trir?rng 

NoinI,ân: 
- U HDND tinh; 
- UBMTFQVN tinh; 
- Thtr&ng trirc Huyn üy; 
- UHDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- VP HDND&UBND huyn; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN các xâ, thj trãn; 
- Các cci quan, ban, nganh cta huyn; 
- Luu VT. 
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