
THLJNG TRU'C HDND CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VA UBND HUYN KIM SON Oc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Se,: OL/QCPH-TTHD-UBND Kim Son, ngày 11g tháng 8 nãm 2021 

QUYCHE 
Phoi hçrp cong tac gura Thirong trirc H91 dong nhan dan huyçn 

va Uy ban nhân dan huyn Kim Son khóa XX, nhim k'  2021 - 2026 

Can cá Luçt T chic chInh quyn dja phzaing ngày 19/6/20]5, Luct Sia 

dôi bá sung m5t so diêu cia Luat  Td chi'c ChInh phz và Lu2t TO chic chInh 
quyn dja phu'o'ng ngày 22/11/2019; Lu2t Hogt d3ng giám sat cüa Quc h5i và 
HDND ngày 20/11/2015; Lut ban hành van ban quy phçim pháp luçt si 
80/2015/QHJ3 ngày 22/6/2015; 

D tang cithng sir phôi hcTp cong tác nhäm thixc hin tOt nhim v1, quyên 

hn cüa mi ben do pháp lutt quy djnh, Thung trrc HDND huyn và Uy ban 
nhân dan huyn thông nht ban hành "Quy ch phôi hçip cong tác giüa Thu&ng 
trirc Hi dông nhân dan huyn và 1Jy ban nhân dan huyn khóa XX, nhim kS' 
2021-2026" nhix sau: 

Chirong I 

NHiYNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phm vi, di tu'qng diu chinh 

1. Quy chê nay quy djnh v nguyen ttc, ni dung, trách nhim, cách thi.rc 
phi hqp giãi quyt Cong vic có lien quan gifla Thumg trrc Hi dng nhân dan 
huyn Kim Scm (sau day vi& t&t là Thumg tr1rc HDND huyn) và IJy ban nhân 
dan huyn Kim Scm (sau day vit tt là UBND huyn) nhm dam bào thirc hin 
có hiu qua chirc nàng, nhim vi, quyn han  cüa mi ben theo quy dnh cüa 

Hin pháp và pháp lut. 

2. Thu&ng trrc }-IDND huyn, các Ban HDND huyn, UBND huyn, các 
cci quan chuyên mon thuc UBND huyn, Van phông HDND&UBND huyn và 
các t chüc, cá nhân có lien quan chju sir diu chinh cUa Quy ch nay. 

Diu 2. Nguyen tc phi hç'p cong tác 

Thiing trrc I-IDND huyn và UBND huyn phi hçip cong tác theo 
nguyen tic: Thông nht và ton tr9ng 1n nhau, trên ca s ch'irc näng, nhim vii, 

quyn han  do pháp Iut quy djnh, bão dam kjp thai, dng b, ch.t chë, tuân thu 

dung trinh tr, thU tic và thôi han  giài quyt cong vic theo quy djnh cUa pháp 

1ut và quy ch nay. 
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Chirong II 
NQI DUNG, TRACH NHIM VA CACH TH1J'C PHOI HP 

Muc 1 
TRONG CHUAN B!,  TO CHUC K HQP HDND HUYN 

VA TRIEN KHAI, THVC HIN NGH! QUYET CUA HOND HUYN 

Diêu 3. V dr kin ni dung, chtro'ng trInh, thôi gian t chile k' h9p 
thtrông 1 

1. To chác h3i nghj áê th6ng nhiit ni dung kj) h9p 
Ch.m nh.t là 40 ngày truYc ngày tin hành kS'  h9p ththng 1, Thu?iing trirc 

HDND huyn chü trI hi nghj vâi UBNID huyn; m1i Chü tjch UBMTTQVN 
huyn, Tru&ng, Phó các Ban cüa HDND huyn, Lãnh dio và chuyên viên tng 
hçip Van phông HDND&UBND huyn, các Co quan có lien quan (khi cn thit) 
dê bàn, thông nhât dir kiên ni dung, chuorig trInh, th&i gian t chirc kS'  h9p và 
giao nhim vi1 chuân bj cho các Co quan hIru quan. 

a) Trách nhim cza Thwông tri'c HDND huyn: 
- Chm nht là 20 ngày truâc ngày tin hành hi nghj, Thuing trlrc HDND 

huyn có van bàn d nghj UBND huyn d xut ni dung, chucmg trInh k' h9p. 
- Chm nht là 03 ngày trithc ngày din ra hi nghj, Thu&ng trirc HDND 

huyn dir kin các hi nghj chun bj cho k h9p và ni dung kS'  h9p gi.ri UBND 
huyn. 

- ChU trI hi ngh d bàn, thng nht dr kin và phân cong các Co quan hü'u 
quan chuân bj ni dung, chuong trinh, nhü'ng van dê có lien quan dn k' h9p. 

- Ththng trrc HDND huyn xây drng k hoch t chirc kS'  hçp; chm nht 
là 3 ngày lam vic sau ngày kt thüc hi nghj, Thuing tr1rc I-IDND huyn Co van 
bàn xin kin Thung trirc Huyn üy dê báo cáo, xin kin cüa Ban Thung viii 
Huyn üy v ni dung, thñ gian, t chic k' h9p. 

b) Trách nhim cUa UBND huyn 
- Gin d xut ni dung, chuong trInh kS'  h9p v ThuOrng trirc HDND huyn 

chm nh.t 5 ngày tri1c ngày tin hành hi nghj thng nhât ni dung, chucing 
trInh kS'  h9p thuOng l. 

- ChI dao  Van phOng HDND&UBND huyn, các Co quan chuyên mon trin 
khai cOng tác chun bj các ni dung lien quan den kS'  hQp (do UBND huyn 
trInh vâi HDND ti k' h9p). 

2. Diu chinh bô sung ni dung, chu'o'ng trinh k' h9p 
Tnrông hqp ctn thit diu chinh, bë sung ni dung, chuong trInh kS'  h9p, 

chm nht là 25 ngày trrnc ngày khai mc k' h9p, các co quan có thâm quyên 
gini van bàn dn Thung tr%rc HDND huyn. 

Chm nht là 5 ngày lam vic k ti1 ngày nhn dugc van bàn cUa CC co 
quan có thm quyn, Thunng trirc HDND huyn xem xét, thông nhât vài UBND 
huyn, báo cáo Thuing trrc Huyn üy v vic b sung, diêu chinh ni dung, 
chuong trInh k' h9p. 
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Diu 4. Chun bj báo cáo, d an, to' trmnh, diy thão ngh quyt ti k' 
h9p HOND huyn 

1. Trách nhim cza Thu'&ng try'c HDND huyn 
a) Phân cong các Ca quan có lien quan chun bj báo cáo, d an, t trInh, dr 

tháo nghj quyêt trInh tai  k' h9p I-IDND huyn. Phân cong các Ban cüa HDND 
huyn thâm tra các báo cáo, dê an, dir tháo nghj quy& theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

b) Theo döi, don dc vic chu.n bj các báo cáo, d an, d tháo nghj quyt 
và vic thâm tra các báo cáo, dê an, dir thão nghj quyêt, bão dam quy trInh, thii 
gian, ch.t hiçing. 

2. Trách nhim cza UBND huyn 
a) Chun bj các báo cáo, d an, di,r tháo nghj quyt, báo dam chit 11.rçing, 

dung quy trinh, th?ii gian theo quy djnh. 
b) Mi Thumg trrc HDND huyn và các Ban cüa HDND huyn (theo linh 

vixc di.ric phân cong) tham gia ngay tr qua trInh xây dimg dê an, dir thão nghj 
quyt dê tao  diu kin thun lçii và thng nhât trong qua trInh thm tra. 

c) Trao di thng nht trllâc vâi Thu&ng trrc HDND huyn v nhtrng báo 
cáo, d an xin kiên Thu&ng trirc Huyn üy hotc Ban Thung vi Huyn üy. 

d) Hoàn thin các báo cáo, d an, dr tháo nghj quy&, gui Thing tr1rc 
HDND huyn truàc ngày khai mac  k' hçp chm nhât là 15 ngày d thâm tra. 

X •• A .& •I •. .' Dieu 5. Chuan b! tra lo'i chat van, y kien, kien ngh cua cii' tn tu ky hçp 
1. Trách nhiçm cia Thu'àng tryv HDND huyn 
Ch.m nh.t là 7 ngày trnâc ngày khai mac kS' h9p, Thuäng tr11c HDNID 

huyn chuyên den UBND huyn nhung ni dung chat van (di vó'i tru'O'ng hqp 
di biêu gui tru'&c ni dung cht van), ' kiên, kiên nghj cña ci'r tn truOc 
hçp thuc trách nhim cüa UBND huyn và các cci quan chuyên mon thuc 
UBND huyn. 

2. Trách nhiçm cña UBND huyn 
a) Chun bj báo cáo trã Ru ni dung cht v.n (di vó'i ni dung chat vn 

dã gui trtróc), kin, kiên nghj cüa cr tn truâc kS'  hQp, thuc trách nhim cüa 
UBND huyn (yêu c.0 trà Ru ngn gun, trà Ru thtng vào vn d, xác djnh rö 
nguyen nhân, trách nhim), gui Thi.rng tr1rc HDND huyn chm nht 3 ngày 
trirâc ngày khai mac kS' h9p. 

b) Trirc tip hoc chi dao Ca quan chuyên mon báo cáo bang van bàn v 
vic thirc hin nhüng v.n dê dã tip thu ' kiên, kien nghj cüa cu tn và cam ket 

thirc hin ch.t van cüa dai  biu HDND huyn tai  các  kS'  hçp tnrâc, gui Thi.rng 
tr1rc HDND huyn ch.m nht 7 ngày truóc ngày khai mac kS' h9p dê chuyên den 
dai biu HDND huyn và báo cáo HDND huyn tai kS' h9p. 

Diu 6. To chü'c k3' hçp 
1. Trách nhim cia Thwô'ng trcc HDND huyn 
a) Mi UBND huyn, ThU truàng các ca quan chuyên mon thuc UBND 

huyn và các dai  biu có lien quan tham d%r các phiên hçp cUa kS'  h9p. 
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b) B trI thii gian, diu kiên d các thành viên UBND huyn, Thu tnrông 
các Ca quan chuyên mon cüa UBND huyn báo cáo truOc kS'  h9p nhüng ni 
dung thuc trách nhim cUa UBND huyn, các Co quan chuyên mon thuc 
UBND huyn, giài trInh, lam rO nhUng v.n d ma di biu, Cu tn quan tam hoc 
IJBND huyn thy can thiêt. 

c) Tü phiên trã 1&i kin, kin nghj cUa cir tn và chat vn, Thu&ng tr1rc 
HDND huyn b trI th?ii gian d 1nh dto UBND huyn, Thu tru&ng các Co 

quan chuyên mon cUa huyn trã Ri và giãi trInh các v.n d di biu I-IDND 
huyn cht vn và kin, kin nghj cüa cr tn. 

2. Trách nhim cia UBND huyn 
a) Gi'ri danh sách phân cong thành viên UBND huyn, Thu tnthng các co 

quan chuyên mOn trinh bay báo cáo, dê an, t trInh, dir thào ngh quy& ye 
Thung trirc HDND huyn trisc ngày khai mtc kS'  h9p ch.m nht 5 ngày d b 
trI chixang trinh k hçp. 

b) Phân cOng thành viên UBND huyn, Thu trung các cci quan chuyên 
mon thuc UBND huyn trã Ri kin, kin ngh cüa tn và chit vn cüa dai 
biu HDND huyn tai  hi truô'ng theo diêu hành cüa Chü t9a k' h9p. 

c) Trong tng hçp kin thão 1un, nu có nhUng vn d chua rô hoc có 
các kiên nghj, dê xuât cUa dai  biu HDND huyn thuc trách nhim cUa UBNID 
huyn thI UBND huyn lam rO và trã ki tai kS' hçp truOc khi thông qua nghj 
quyêt kS'  h9p. 

• I A S S S A I A Dieu 7. Rut kinh nghiçm ky hçp; ban hanh va to chirc trien khai thirc 
IA F I 9 A hiçn cac ngh quyet cua HOND huyçn 

1. RaE kinh ngh4m k3' hpp 
Chm nht là 10 ngày sau khi kt thuc k' hçp, Thu&ng trrc HDND huyn 

có the t chuc hçp rut kinh nghim vâi UBND huyn, các Ban cüa FIDND 
huyn và các co quan hftu quan dê dánh giá nhüng kêt qua, nhüng han  ch, thiu 
sot trong qua trInh chun bj ni dung, chuong trInh và th chuc kS'  hop; bàn bin 
pháp giài quyêt d vic chun bj ni dung, chi.rang trInh và th chüc kS'  hçp tip 
theo dat  kt qua. 

2. Ban hành và t cht0c  thrc hin các nghj quylt cüa HDND huyn 
a) Trách nhim cUa Thwàng trtc HDND huyn 
- Ngay sau khi k& thuc kS'  h9p, chi dao  Thu k k' h9p, Van phông 

HDND&UBND huyn phi hqp vâi Phông Tu pháp th chuc hoàn thin các dr 
thão nghj quyêt dã ducic HDND huyn thông qua d Chü tjch I-fDND huyn k 
chirng thirc ban hành theo quy djnh pháp lut. 

- Chm nhât là 3 ngày k tr ngày HDND huyn thông qua, Thung trrc 
HDND huyn gui các ngh quy& cüa k' h9p tâi UBND huyn và các co quan có 
lien quan d to chuc tnin khai thirc hin. 

- DOn dc, kim tra, giám sat UBND huyn, các co quan, các don vj có lien 
quan trong vic tO chüc thiic hin các nghj quy& cüa HDND huyn. Khi can 
thit có th t chuc khâo sat thrc t hoc yeu cu UBND huyn và các co quan 
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khác cüa Nhà nuc & dja phucing báo cáo trrc tip ho.c bang van bàn ye tInh 
hInh t chrc, thirc hin nghj quyt cüa HDND huyn. 

- Xem xét, quyt djnh diu chinh, b sung nhtng bin pháp cn thi& nhm 
dam báo th%rc hin nghj quyt cUa HDND huyn và báo cáo HDND huyn tai kS' 
h9p gân nhât. 

- To chi'rc, chi do vic dua tin các nghj quyt cüa HDNID huyn trên các 
phrnmg tin thông tin di chiing theo thai htn do pháp 1ut quy djnh. 

b) Trách nhim cza UBND huycn 
- Chm nhât 2 ngày sau khi kt thi'ic kS'  h9p, UBND huyn hoàn thin các 

dir thào nghj quyêt, dê an, k hoach ban hành kern theo nghj quyêt (phân UBND 
huyn trInh dã drçc HDND huyn thông qua), gri Thu&ng trgrc HDND huyn. 

- Chi do trin khai nghj quy&, don dc, kim tra các c.p, các ngành trin 
khai các nghj quyêt cüa HDND huyn kjp th&i, có hiu qua, dung quy djnh cüa 
pháp 1u.t. 

- Báo cáo v tInh hInh thirc hin các nghj quyt cüa HDND huyn khi có d 
nghj cüa Thu&ng trirc I-IDND huyn, các Ban HDND huyn. Xem xét, tiêp thu và 
th chüc thirc hin các kin nghj cüa Thu&ng trirc HDND huyn, các Ban FIDND 
huyn sau các cuc kháo sat, kiêm tra, giám sat vic thirc hin nghj quyêt. 

- Trong qua trInh trin khai, thirc hin các nghj quyt, nu có các vn d 
vi.ràng m.c, phát sinh, kjp thôi trao di vOi Thuô'ng trirc HDND huyn d bàn, 
thng nht bin pháp giãi quyk 

Diu 8. To chü'c k)' h9p chuyên d và k' hçp giãi quyt các vn d phát 
sinh dt xuãt 

Trên cci s& d nghj cüa Chü tjch HDND huyn ho.c Chü tjch UBND huyn 
hoc khi có It nht 1/3 thng s di biu HDND huyn yêu cu ye vic to chic k' 
h9p chuyên d, k hpp giài quyt các vn dê phát sinh dt xuât, Thu&ng trxc 
HDND huyn phi hcip vâi UBND huyn thng nhât dr kin ni dung, chucing 
trInh báo cáo xin kin Ban Thu&ng v11 Huyn üy và chi dto Cong tác chu.n bj, 
to chirc k5' h9p theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Mçic 2 
TIEP XUC C1 TRI VA TIEP DAN, 

GIAI QUYET KHIEU N31, TO CÁO CUA CONG DAN 

.x x . , Dieu 9. To chuc tiep xuc cir tn 
1. Trách nhim cüa Thu'&ng trrc HDND huyn 
a) Ch.m nMt 15 ngày trisOc ngày khai mac  k' hçp, can cr vào d nghj cUa 

các TO dai  biêu HDND huyn, sau khi thng rthât vâi Ban Thuô'ng trixc 
UBMTTQVN huyn, Thung trirc HDND huyn ban hành van bàn, kê hoach 
tiêp xüc ci'r tn, güi UBN1J huyn và các t chi'rc, çá nhân lien quan. Mt buôi 
(1/2 ngày) t chirc không qua 2 diem tiêp xüc Cu tn. 
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b) Chrn nht 7 ngày triióc ngày khai mac kS' h9p, Thu&ng trirc HDND 
huyn thông nhât vOi Ban Thu&ng trirc UBMTTQVN huyn thng hcip kin, 
kiên nghj cüa cü tn thuc thm quyn giái quy&, chi dao,  quán l cüa UBND 
huyn, gi'ri ye UBND huyn. 

2. Trách nhim cia UBND huyn 
a) Chm nh.t là 5 ngày truc khi tip xüc c1r tn tnrórc k' hçp, UBND 

huyn gui Thuông trrc HDND huyn tài 1iu tip xic c1r tn gm: Báo cáo tInh 
hInh kinh te - xä hi; báo cáo kêt qua giãi quyêt kiên, kiên nghj cüa cir tn tai 
kr hçp truâc; báo cáo torn tat ye các d an can lay kin (nu co). 

b) Phân cong các thành vién UBND huyn, lãnh dao  các co quan chuyên 
mOn thuc UBND huyn; chi dao  Chü tjch UBND các xã, thj trn cüng tham dir 
tiêp xüc ci:r tn vOi các To dai  biu và có trách nhim trà läi ci:r tn nhthig vn d 
có lien quan thuc trách nhim, thm quyn, theo d nghj cOa T dai  biu. 

c) Khi nhn duçic bàn tng hqp kin, kin nghj cüa cir tn tmc kS'  h9p do 
Thuing trirc HDND huyn chuyn dn, UBND huyn chi dao  và yêu câu các Co 

quan chirc nãng xem xét, giài quyêt. Di vâi nhu'ng van dê brc xüc, nhU'ng kin 
nghj hqp pháp, chinh dáng cUa c& tn ma có diêu kin xem xét giãi quyt ngay 
thI UBND huyn chi dao  giãi quy& ngay và báo cáo tai kS' h9p. 

Diu 10. Tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo cüa cong dan 
1. Trách nhim cüa Thztô'ng trzrc HDND huyn 
a) Chü trl tip Cong dan tai Tr s Tip cong dan cüa huyn theo Quy ch 

tip cong dan cüa tinh, cUa huyn, ljch tip cOng dan theo van bàn thông báo cüa 
Chü tjch UBND huyn. 

b) Tham dr ho.c phân cong dai  din lânh dao  các Ban cüa HDND huyn 
tham dr các hi nghj giãi quy& don khiêu nai,  tO cáo cUa cOng dan do UBND 
huyn t chirc myi. 

c) Tip nhn, chuyn don cüa cong dan và don dc, kim tra các co quan, 
t chi'rc, cá nhân có thm quyn xem xét, giài quyt khiêu nai,  tO cáo, dê nghj 
cüa cong dan. 

2. Trách nhirn cüa UBND huyçn 
a) Môi Thuing tr1rc HDND huyn tham dir các hi nghj giãi quyt don 

khiu nai,  t cáo cUa cOng dan do UBND huyn t chirc. 
b) Xem xét, giái quy& ho.c chi dao giãi quyt theo thm quyn các khiêu 

nai, t cáo, d nghj cüa cOng dan do Thung trrc HDND huyn chuyen den yà 
thông báo kt qua giài quy& ye Thtthng tri1c HDND huyn theo thai han  do 
pháp Iut quy djnh. 

c) Chi dao  B phn Thu&ng trirc tip cOng dan gui báo cáo tip cOng dan 
djnh k' hang tun v Thithng trVc  HDND huyn. Gui két qua giài quyêt don 
thuc thm quyn cüa UBND huyn ye Thithng trirc I-IDND huyn de phôi hçrp 
thirc hin nhim vii tiêp cOng dan yà giãi quyêt khiêu to cáo cüa cong dan. 
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Miic 3 
HOT BONG GIAM SAT, KHAO SAT, GIAL QUYET VAN BE PHAT SINH 

GItJ'A HAl K HQP HBND HUYN VA QUYET B!NH DV TOAN, PHAN BO, 
oiEu HANH, CHAP HANH NGAN SACH NHA NIfOC 

Biu 11. Cong tác giám sat, khão sat 
1. Trách nhim cüa Thu'&ng trc HDND huyn 
a) Chm nht là 20 ngày, tru9c ngày t chüc thrc hin cuc giám sat hoc 

khâo sat theo nghj quyêt ye Chiiang trInh giám sat ciia HDND huyn, Thung 
trirc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn ban hành k hoch giám sat, khão 
sat gui UBND huyn và các ca quan có lien quan. 

b) Thy theo n)i dung và phm vi giám sat, Thuing trirc HDND huyn, các Ban 
HDND huyn môi UBND huyn và các ca quan, dcm vj thuc UBND huyn tham 
gia các Doàn giám sat, khão sat. Sau mi cuc giám sat, khão sat, Thu?mg trirc 
HDND huyn và các Ban HDND huyn có thông báo k& 1un giám sat (hoc kt 
qua khào sat, kiêm tra) gi'ri UBND huyn và các ca quan, dan vj có lien quan. 

c) Tong hqp kt qua giám sat cüa Thithng trirc HDND huyn, các Ban 
I-IDND huyn báo cáo ti k9 h9p. 

2. Trách nhim cza UBND huyçn 
a) UBND huyn và các co quan, dan vj thuc UBND huyn là di tuçYng 

giám sat có trách nhim chun bj báo cáo và gui ye Doàn giám sat, khão sat, ci:ia 
Thuô'ng trrc HDND huyn, các Ban HDND huyn chm nht 7 ngày trtthc khi 
t chirc giám sat, khão sat. 

UBND huyn chi dto thirc hin các kin nghj, d nghj dã nêu trong thông 
báo kt lun giám sat (hoc thông báo kt qua khão sat, cüa Thu&ng trirc HDND 
huyn, các Ban HDND huyn và Co 9 kin ye nh&ng vn dê chua thông nhât; 
thng hgp và báo cáo kt qua thirc hin các 9 kin, kin nghj dã neu ti k9 h9p. 

b) Don dc, kim tra các co quan chuyên mon cUa UBND huyn, UBND 
các xâ, thj trn, các doanh nghip thrc hin kt lun sau giám sat, khão sat; tong 
hçip báo cáo Thu&ng trirc HDND huyn theo quy djnh. 

c) MYi Thu?mg trirc HDND huyn, các Ban l-IDND huyn cO lien quan tham 
d? các cuc thanh tra, kim tra, khão sat vic trien khai, to chuc thrc hin các nghj 
quyêt cüa HDND huyn. Két 1u.n cac cuc thanh tra, kiêm tra, khão sat trên dixçic 
gui ti Thi.thng trrc FTDND huyn và các Ban HDND huyn có lien quan. 

Biu 12. Giãi quyt các vn d phát sinh giui'a hai k)' h9p HBND huyn 
Trong thai gian giva 2 k9 h9p, Thuing trirc HDND huyn phi hçip vói 

UBND huyn giãi quyt nhng vAn d thuc thâm quyên cUa ThuO'ng trrc 
HDND huyn, UBND huyn; tng hçip, báo cáo két qua giái quyêt vâi FJBND 
huyn ti k' hçp gân nhât. 

1. Trách nhim cUa Thwô'ng tr1rc HDND huyn 
a) Chtm nhAt là 02 ngày k tir ngày nh.n duçic dAy dü h sa trInh cüa 

UBND huyn, can cü ni dung, tinh chat cOng vic, Thung trirc HDND huyn 
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Co van bàn giao Ban cüa HDND huyn thm tra. Tri.räng hçip phãi b sung tài 
1iu phic v1i thâm tra, th?ji gian dugc tinh ti'r ngày có van bàn bô sung lan cui. 

Trong th&i hn 03 ngày k tü ngày nhn dirçc van bàn cüa Thithng trrc 
HDND huyn, Ban cUa HDND huyn tin hành thm tra và báo cáo k& qua v 
Thising tr\rc HDND huyn. Dôi vi nhU'ng cong vic mang tInh chit phirc ttp, 
lien quan den nhiêu linh virc, nhiu cap, nhiu ngành, thi hn trên duçic tang 
them d co dü th?ii gian nghiên cihi, khão sat, thm tra nhixng không qua 7 ngày. 

Trong thôi hn 2 ngày k tiir ngày nhtn duçc báo cáo thm tra cüa các Ban 
HDND huyn, Thix?ing trirc HDND huyn thông nhât, cO van bàn trã Rn UBND 
huyn và báo cáo HDND huyn tii hçp gn nh.t. 

b) Di vi nhUng vic dt xut, cp bach, sau khi UBND huyn trinh, Thurng 
trirc HIDND huyn xem xét, trao dôi vi lanh dio các Ban có lien quan d thng 
nht giài quyt kjp th&i và có van bàn trà 1&i UBND huyn t chüc thirc hin. 

2. Trách nhiçm cia UBND huyçn 

a) Trong thyi gian gila 2 k' h9p, nu CO nhtmg vn d phát sinh dt xut, 
cap bach, that can thiêt phãi giãi quy& thuc thãm quyn quyêt djnh cüa Thu&ng 
tr1rc I-IDND huyn thI UBND huyn có tO trInh kern h so, tài 1iu có lien quan 
gui Thung trrc HDND huyn. 

b) H so trInh Th.rng trrc I-IDND huyn gm: 
- T trInh cüa UBND huyn nêu rO: 
+ Các can cü pháp 1', cci sâ thrc tin, tInh cp bach, tInh cn thit cüa ni 

dung cn giãi quyt. 
+ Ni dung cOng vic (Dii v&i d xud't, diu chin/i, bô' sung dt toán ngán sách 

huyn, thtc hin các ché dç5, chInh sách mang tinh quy phçim pháp lut can nêu rö 
di twçing, phgm vi diu chinh và dy kiê'n các nguón 4cc, diêu /dn dam báo,). 

+ Thai gian có hiu 1irc thirc hin. 
- Các van ban pháp lut duqc áp diing lam can cu pháp l" kern theo. 

- Các van bàn chi dao  cUa Thu&ng trçrc Huyn üy, Ban Thtthng vi Huyn üy 

c) Sau khi có kiên thng nht cüa Thung trirc HDND huyn, UBND 
huyn t chi'rc thirc hin và báo cáo kt qua ye Thuè'ng trirc HDND huyn. 

Di vâi nhüng ni dung thuc thm quyn cüa I-IDND huyn, UBND huyn 
tng hçip, báo cáo và xây dijng t?Y trInh, dê an, dir thão nghj quyêt gi:ri Thi.thng trrc 
FIDND huyn d trinh HDND huyn xem xét, quyêt djnh ti kS'  h9p gãn nhât. 

Diu 13. Cong tác Ip, quyt d1nh dir toán, phãn ho ngân sách và diu 

hành, chp hành ngãn sách huyn 
1. Trách nhim cUa Thwô'ng tritc HDND huyçn 

a) Trrc tip và phân cong cho Ban Kinh t - xã hi HDND huyn xem xét, 
cho kin di vOi các báo cáo cUa UBND huyn: Báo cáo tInh hmnh thirc hin 
ngân sách dja phuong näm hin hành; Báo cáo dr toán ngân sách dja phucmg 
näm sau; Báo cáo quyt toán ngân sách dja phiiong näm tru&c; Báo cáo tInh 
hInh sü dung ngun dr phOng ngân sách; Báo cáo tInh hInh thu, chi các qu5 theo 
quy djnh cüa pháp 1u.t khi trInh HDND huyn xem xét, quyet djnh. 
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b) Xem xét cho kin théng nht v phixng an sir dung sé, tang thu và tit 
kim chi so vi dr toán &rcYc giao dé UBND huyn to chác thc hin. 

2. Trách nhim cia UBND huyn 
a) Hang näm, UBND huyn 1p dr toán thu, chi ngân sách näm sau giri 

Thumg trrc HDND huyn, trInh HDND huyn thông qua ti kS'  h9p cuôi nãm. 

b) Hang näm, UBND huyn gCri báo cáo quyt toán ngân sách nba nithc 
näm truóc ye Thix&ng trrc HDND huyn dê duqc xem xét, thm djnh, trmnh 
HDND huyn tai  k' h9p giia näm phê chun. 

c) Ltp phucmg an si'r di1ng s tang thu và tit kim chi so véd dir toán &rcic 
giao, thông nhât kiên vâi Thing trirc HDND huyn truâc khi thrc hin. 

Muc 4 

CHE DQ HQI NGH! VA CUNG CAP THÔNG TIN 

Diu 14. Tham diy các hi ngh 
1. Trách nhiçm cüa Thu'&ng try'c HDND huyn 

a) Mi di din länh do UBND huyn, Van phông HDND&UBND huyn, 
Thu tnr&ng the co quan chuyên mon thuc UBND huyn tham di,r các hi nghj 
giao ban djnh k5' và các cuc h9p khác bàn ye nhüng vn dé lien quan do 
Thiing trirc HDND huyn t chirc khi xét thy cn thi&. 

b) Thu&ng trJrc HDND huyn, các Ban cUa HDND huyn có trách nhim 
tham dir các hi ngh giao ban djnh kS', các hi nghj có lien quan do UBND 
huyn to chüc khi disçic mñ. 

2. Trách nhim cña UBND huyçn 

a) Mi Thuing trrc HDND huyn (hoc các Ban cüa HDND huyn khi xét 
thy cn thit) tham dr các hi nghj giao ban hang tháng, hang qu và các hi 
nghj bàn v các van dê có lien quan do UBND huyn to chüc. 

b) Lãnh do UBND huyn, Van phông HDND&UBND huyn, Thu trung 
các co quan chuyên mon thuc UBND huyn có trách nhim tham dr day du 
các hi nghj có lien quan do Thithng trirc HDND huyn to chüc khi duqc mdi. 

Dieu 15. Che d9 cung cap thong tin 

1. Trách nhim cüa Thu'ô'ng trtc HDND huyn 

a) Giri báo cáo cong tác 6 tháng và Ca näm; kt 1un giám sat, khão sat, 
kim tra cüa Thu&ng trrc I-IDND huyn, các Ban cüa HDNID huyn tói UBND 
huyn dê bit, phôi hçip cong tác, t chirc thirc hin. 

b) Chi dto Van phông HE)ND&UBND huyn gui nghj quy& và các van ban khác 
cüa HDND huyn dn UBND huyn, các co quan có lien quan trong thôi hn quy djnh. 

2. Trách nhim cüa UBND huyn 
a) UBNID huyn có trách nhim gui quyt djnh ma mInh d ban hành den 

Thithng trirc HDND huyn, Ban cüa HDNID huyn có lien quan chm nhât là 03 
ngày k tir ngày k) van bàn theo Quy djnh ti Diu 7 Lut Giám sat cua Quôc 
hi và HDND näm 2015; cung c.p cho Ththng trrc HDND cap duOi trirc tiêp 
van bàn quy phm pháp lut do mInh ban hành; cung cap cho Thithng trirc 
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1-IDND huyn báo cáo cong tác tháng, qu và các van ban hành chInh khác lien 

quan dn vic chi dao  diu hành th chüc thrc hin pháp 1ut nhà nuóc. 

b) Gi:ri báo cáo kt qua thirc hin nhim vi phát trin kinh t - xä hi, an 
ninh, quocphông hang tháng, hang qu, 6 tháng, Ca näm và báo cáo chuyên dê, 
dt xuât ye Thumg trrc HDND huyn; cung cap các tài 1iu lien quan khi có 
yêu câu cüa HDND huyn, Thithng trrc HDND huyn, Ban cüa HDND huyn. 

c) Chi dao Van phông HDND&TJBND huyn xây dung chuang trInh cOng 
tác cüa Thu&ng trirc HDND và UBND huyn, tao si1 thông nhât trong tham dr 

hi nghj gi1ta các ben. 

Chtwng III 
TO CHU'C THU'C HIN 

Diu 16. Hiu hrc thi hành 

Quy ch nay có hiu hrc k tr ngày k ban hành và thirc hin trong nhim 
kS' 202 1-2026, HDND huyn khóa XX. 

Diu 17. Trách nhim thirc hin 
1. Thi.rông trirc HDND huyn và UBND huyn theo chi'rc näng, nhirn vi, 

quyên han do pháp lut quy djnh, có trách nhim phô biên, chi dao, don dôc tO 
chrc triên khai, thirc hin Quy chê nay. 

2. Giao Chánh Van phông HDND&UBND huyn chju trách nhim theo 

dOi, tOng hçip kêt qua thirc hin, báo cáo Thumg tr%rc HDND huyn và UBND 
huyn. Djnh kS' tai hi nghj rut kinh nghim kS' hçp, Thuing trrc HDND huyn 
và UBND huyn rut kinh nghim vic to chüc thirc hin quy chê. 

Trong qua trInh thirc hin, neu có ni dung can si1a dôi, bô sung thI Thithng 
trirc 1-IDND huyn và UBND huyn cüng trao dôi, thông nhât diêu chinh.I. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TCH 

Binh Vit Dung 

Noi ,z1ziii: 
- TT HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- Thixàng trirc Huyn üy; 
- TFHDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các dai biéu HDND huyn khóa XX; 
- VP HDND&UBND huyn; 
- TT HDND, UBND các xa, thi trân; 
- Các cci quan, ban, ngành ca huyn; 

- Ltru VT.j, . 
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