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ddi bd sung mç5t s diê'u cza LuçU Td chi'c ChInh phü và Lut T ch&c chInh 

quyn diaphirong ngày 22/11/2019; 
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Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy ch lam vic cUa This&ng 

triic HDND huyn Kim Scm khoá XX, nhim kS'  202 1-2026. 
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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SCN Bc 1p - Tii do - Hinh phüc 

QUY CHE LAM VItC 
CUA THI1NG TRIXC HBND HUYN KIM S€N 

KHOA XX, NHIIM KY 2021-2026 

(Ban hành kern theo Nghj quylt sd.L/NQ-HDND ngày IQ9/2O21 
cüa Thzthng trirc I-Ji dng nhán dan huyçn Kim Son) 

Chro'ng I 
NHiYNG QUY B!NH  CHUNG 

Biu 1. Phm vi, di tu'çYng diu chinh 
1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tc, trách nhim, quyn han,  ch d 

lam vic, trInh tir giãi quyt cong vic và quan h cong tác cüa Thu?mg trirc 
I-IDND huyn. 

2. Các thành viên Thuô'ng trirc HDND huyn, các Ban HDND huyn, các 
t di biu HDND huyn, các dai  biu HDND huyn, Van phông HDND 
&UBND huyn, các t chrc, cá nhan có lien quan có trách nhim thirc hin Quy 
ch nay. 

A Bieu 2. Nguyen tac lam vice 
1. Thi.thng trirc HDND huyn là co quan thumg trirc cüa HDND huyn, 

thirc hin nhüng nhim vi, quyn han  theo quy djnh cüa pháp lut, chju trách 
nhim và báo cáo cOng tác truc FIDND huyn v kt qua hoat dng tai  các  kS' 
h9p thuäng 1 hang nàm. 

2. Thii&ng trrc HDND huyn boat dng theo nguyen tc tp trung dan 
chU; báo dam sir lânh dao  cüa Ban Chap hành Dãng b huyn, Ban Thr&ng vi 
Huyn üy, Thuing trirc Huyn Uy; sr giám sat cüa HDND huyn trong vic 

thirc hin nhim v11, quyn han  duqc giao. 
3. Các thãnh viên Thing trirc HDND huyn chju trách nhim tp th v vic 

thrc hin nhim vi, quyn han  cüa Thuing trrc HDND huyn truóc J-IDND huyn, 
chju trách nhim cá nhri trtxic Thung trçrc HDND huyn, HDND huyn v thim 
vii, quyn han  duçic Thu&ng trirc HDND huyn phân cong. 

4. Khi Chü tjch HDND huyn vng mt thI Phó Chü tjch HDND huyn 
thirc hin nhim v1i, quyn han  cüa ChU tjch HDND huyn theo üy quyn hoc 
phân cong cüa Chü tjch HDND huyn. 
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Chrong II 
NHIM Vt.J, QUYEN HJN CUA THU'NG TRIJ'C HDND HUYIN 

Diu 3. Nhim vi1, quyn h.n cüa Thuong tnyc HDND huyn trong 
vic chun bj, triu tip, ti chfrc k' h9p HDND huyn 

1. Trong vic chun bj và triu t.p k9 hp F]DND huyn 
a) Chü trI, ph& hçip vâi UBND huyn, Ban Thii&ng trirc UBMTTQVN 

huyn dr kin chiio'ng trInh, ni dung kS'  h9p. 
b) Quyt djnh triu tp kS'  h9p HDND huyn, cong b dir kin chuang 

trmnh, ni dung kS'  hçp. 
c) Bâo dam vic chun bj các dir thão nghj quyt cüa HDND huyn. 
d) ChU trI, phi hçip vâi Uy ban MTTQVN huyn, các t di biu HDND 

huyn tng hqp 9 kin, kin nghj cüa cr tn trong huyn d báo cáo tai  k9 hçp. 
e) Tng hp 9 kin cht v.n cüa di biu HDND huyn, cüa các Ban, t 

di biu HDND huyn vâ yêu cu các ci quan, cá nhân có lien quan trâ 1i chit 
vn. 

f) Chi do các Co quan, t chüc có lien quan giri tài 1iu k9 h9p diing thai 
h.n quy djnh. 

2. Khi chü t9a k9 h9p HDND huyn 
(Chi tQa lg) hQp gm Chz tjch và Phó Chi tjch HDND huyn) 
a) Diu hành các phién hçp theo chuong trInh dã dugc HDND huyn 

thông qua; trong tru&ng hqp cn thit d nghj HDND huyn quyt djnh sira 
bi sung chuo'ng trinh k9 h9p dâ di.rccc thông qua. 

b) Dir kin các vn d dua ra thão 1un tai  phiên hçp cUa HDND huyn 
hoc cuc hçp T dii biu HDND huyn. 

c) Bão dam tháo 1un dan chü, tto diu kin d các di biu dóng gop 9 
kin; chi dto tng hçip 9 kin thão 1un cüa dti biu tti phién hçp 1-IDNID huyn 
và ti cuc hçp T di biu HDND huyn. 

d) Diu hành chat vn và trá iOn ch.t vn tai  k9 h9p. 
e) Chi dao  vic tip thu 9 kin cUa dai  biu và chinh 19 dr thâo nghj 

quyt, d an. Diu hành vic biu quyt thông qua nghj quyt, báo cáo, dê an. 
Diu 4. Nhim vii, quyn hn cüa Thu'ô'ng triyc HDND huyn trong 

hoit dng don dc, kiêm tra và giám sat 
1. ThuOnng trirc HDND huyn th?c hin quyn giám sat hoat  dng cüa 

UBND huyn và các Co quan thuc UBND huyn, hoat dng cüa TOa an nhân 
dan huyn, Vin Kim sat nhân dan huyn, HDND các xä, thj tr.n trong huyn, 
Chi cic thi hành an dan sir huyn; dOn dc, kim tra và giám sat các Co quan 
Nhà nisOnc, t chirc kinh t& t chi'rc xã hi, don vj vu trang nhân dan và cong dan 
On dja phuong trong vic thi hành Hin pháp, 1ut, van ban quy phm pháp 1utt 
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cUa ccy quan Nhà nuâc cp trên và các nghj quy& cUa HDND huyn; giüp 
HDND huyn thirc hin quyn giám sat theo sr phân cong cüa HDND huyn. 

2. Thuing trirc FIDND huyn giám sat thông qua các hoat dng sau day: 
a) Xem xét quyt djnh cüa UBND huyn và nghj quyt cüa HDND các xà, 

thj trn có du hiu trái vói Hin pháp, 1u.t, van ban quy phm pháp 1u.t cüa c 
quan Nhà nucc c.p trên, nghj quyt cüa HDND huyn. 

b) Xem xét vic trâ lèii chit vn cüa nhüng nguàri bj cht vn (Chü tjch 
UBND huyn, thành viên khác cüa UBND huyn, Chánh an Tóa an nhân dan 
huyn, Vin tru&ng Vin kim sat nhân dan huyn, Thu tnr&ng Co quan thuc 
UBND huyn và các Co quan khác) trong thñ gian gitra hai k' h9p FIDND 
huyn. 

c) To chi'rc giám sat chuyên d. 
d) T chirc hot dng giãi trInh ti phiên h9p Thuô'ng trrc HDND huyn. 
e) Giám sat vic giâi quy& khiu nti, t cáo cüa cong dan. 
f) Giám sat vic giái quyt kin nghj cüa ci:r tn. 
g) Xem xét kt qua giám sat cüa các Ban cüa HDND huyn; tng hqp kt 

qua giám sat trInh HDND huyn. 
3. Thi.thng trirc HDND huyn có trách nhim theo dôi, don dc các Co 

quan, th chi'rc, cá nhân chju sir giám sat thirc hin các kt 1u.n, kin nghj cüa 
HDND, Thung trirc HDND, các Ban cUa HDND huyn sau các cuc giám sat 
và các cam kt sau trã 1i cht vn 

Diu 5. Nhim vii, quyn hn cüa Thuông tr'c HDND huyn trong 
vic Iy phiu tIn nhirn, bO phiu tin nhim di vói nhüng ngirbi giü' chu'c 
vtidoHDNDhuyçn bau 

1. TrInh HDND huyn 1y phiu tin nhim d6i vci ngiiii gitr chirc v11 do 
HDND bu theo quy djnh tai Diu 88 Lut T chüc chInh quyn dja phuong 
näm 2015 vá các van ban hu&ng dn khác cüa cp trên. 

2. TrInh HDND huyn bô phiu tin nhim di viii ngiRii gitr chüc vi do 
HDND huyn bAu theo kin nghj cüa Ur ban MTTQVN huyn hoc cüa it nht 
1/3 tng s dai biu HDND huyn hoc nguii dugc 1.y phiu tin nhim có ttr 
2/3 tng s dti biu HDND huyn trâ len dánh giá tin nhim thp. 

Biu 6. Nhirn vti, quyn hin cüa Thirong trirc HJJND huyn trong 
viçc chi dio, dieu hoa, phoi hqp hoit d9ng cac Ban cua HDND huyçn 

1. Phê chun danh sách Uy viên cüa các Ban cUa HDND huyn trong s6 
di biu HBND huyn và vic cho thôi lam Uy viên các Ban cUa HDND huyn 
theo d nghj cUa Trixôrng ban HDND huyn. 

2. Chi do, diu hoà, pMi hçTp chuong trInh hoat dung cüa các Ban cüa 
HDND huyn và don dc các Ban hot dng. Phân cong các Ban cüa HDND 
huyn tham gia hott dng kim tra, giám sat vic thrc hin nghj quyt cüa 
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HDND huyn; thirc hin mt s ni dung thuc chuang trInh giám sat cüa 
HDND huyn và Thu&ng trrc HDND huyn. 

3. Phân cong các Ban th%rc hin thm tra dr tháo nghj quyt, báo cáo, d 
an trInh HDND huyn. Giao cho các Ban cüa HDND huyn thm tra các vn d 
phát sinh giüa hai k' hçp HDND huyn do UBND huyn và các Co quan có lien 

quan d nghj. 
4. Tham dir cuc hçp cüa các Ban. 
5. T chüc tp hu.n, trao dM kinh nghim hott dng cüa HDND, các Ban 

I-LDND d nâng cao hiu qua hott dng cüa HDND huyn. 
A A 

Eheu 7. Nhiçm viii, quyen hin cua Thuong trtyc HDND huyen trong 
vic gifr mi lien h vói d,i biu HOND huyn, T di biu HOND huyn 

1. Don d& các Th di biu và dai  biu HDND huyn th11c hin nhim vt1 

ngu&i dai  biu Nhân dan vâ thirc hin chuong trInh cong tác cüa HDND huyn. 
Tng hçip kt qua giám sat và kin chat vn cüa d.i biu d báo cáo HDND 
huyn. 

2. Chi dto th chirc d di biu HDND huyn tip xüc cfr tn, thu thp 
kin, nguyen v9ng cüa cU tn. Phi hçip vâi Ban thrnmg trirc UBMTTQ Vit 
Nam huyn theo döi, tng hcip kin, kin nghj cUa c1r tn do di biu HDND, 
T dii biu HDND chuyn dn d chuyn tOi các car quan Nba nuâc, t chüc 
hiru quan nghiên ci'ru giái quyt và theo dOi, don ct,c vic giãi quyt, báo cáo k& 
qua truâc HDND huyn. 

3. Quy& djnh vic disa ra HDND huyn ho.c dua ra ci:r tn bãi nhim dti 
biu HDND huyn. 

4. T chüc d dii biu HDND huyn nghiên ciru, quán trit các quy djnh 
cUa pháp lu,t v t chrc và hoat dng cUa HDND và UBND, các van bàn quy 
ph.m pháp 1ut khác, chü truong, chInh sách cüa Dãng và N1ià nuc. T chirc 
cho các dai  biu HDND huyn tham gia h9c tap,  trao di kinh nghim hot 
dng, phi hqp vth các car quan có lien quan t chirc bi duOng k5 näng hot 
dng cho các di biu HDND huyn. 

5. Theo dOi, don dc vic thirc hin ch d, chInh sách di vi di biu 
HDND huyn. 

Diu 8. Nhim vl.i, quyn hin cüa Thtrrng triuc HDND huyn trong 
vic thirc hin cong tác thông tin, tip cong dn 

1. Thuing trirc HDND huyn chi dao  vic th chirc thông tin, tuyên truyên 
v các hott dng cüa HDND huyn, Thutmg tnirc HDND huyn, các Ban cüa 
HDND huyn, các T di biu và các d.i biu I-IDND huyn; tuyên truyn, phô 
bin các nghj quyt cüa HDND huyn, các van bàn pháp lust lien quan dn t 
chrc và hot dng cUa HDND và các thông tin khác phc vi hot dung ci.'ia 
HIDND theo quy djnh pháp lust. 
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2. T chirc d di biu HDND huyn tip cong dan, xây dirng các quy 
djnh, thu tic v tip cong dan dam bão dung pháp 1ut và phü hcip vi tinh hmnh 
cüa dja phucmg; s&p xp ljch tip cong dan cüa di biu HDND huyn. 

3. T chirc d di biu HDND huyn tiêp cong dan tai nth tiêp cong dan & 
xã, thj trn di biu mg cü. 

4. Thu?mg trirc HDND huyn tham gia tip cong dan ti Tri s& Tiêp cong 
dan cüa huyn theo quy djnh cüa Lut Tip cong dan, Quy ch tip cong dan 
trên dia bàn tinh Ninh BInh. 

5. Thu&ng trrc HDND huyn tip nhn nhüng kiên kiên ngh, dê nghj, don 
khiu nti, t cáo cüa cOng dan, phãn loai, xi~ 1 chuyn dn các co quan, t chüc, cá 
nhân có thm quyn giãi quyt, dng th&i don d&, xern xét vic giãi quyt. Trong 
th&i hn 7 ngày, k tr ngày ra quyt djnh giãi quyt, co quan, t chüc, cá nhãn có 
trách thim giãi quyt phãi gi'ri thông báo k& qua giài quyt b.ng van ban t&i 
Thu&ng trirc HDND huyn. 

6. Ban Pháp ch ci:r di din lanh do Ban tham gia tip cOng d cUng 
Thu&ng trirc I-IDND huyn tip dan djnh k' ti Trçi sâ Tip cong dan cüa huyn. 

Diu 9. Nhim vi.i, quyn han cüa Thu*ng trirc HDND huyn trong 
vic giãi quyt vn phát sinh gifra hai k)' h9p HDND huyn 

1. Phéi hçip v&i UBND huyn giài quyt nhüng vn d phát sinh khi thiic 
hin nghj quyt cüa HDND huyn trong thai gian gifla 2 k hçp I-IDND huyn 
v nhim vi kinh t - xã hi, ngân sách dja phuong; xem xét quyt djnh diu 
chinh, b sung nhng bin pháp nhm bão dam thirc hin nghj quyt cUa HDND 
huyn theo d nghj cUa UBND huyn, các Ban cüa HDNID huyn và báo cáo 
HDND huyn ti kS'  h9p gân nhât. 

2. Khi nhn di.rçc d nghj cüa UBND huyn và các ngành ye các vn d thuc 
thm quyn, Thu&ng trçrc HDND huyn giao các Ban cüa HDND huyn thãm tra, 
trên co s& do xem xét, thng nht vài UBND huyn và các ngành thçrc hin. 

3. Thuäng trrc HDND huyn thng nht üy quyn cho Chü tjch, Phó Chü 
tich xem xét, giãi quyt các ni dung (can thit, c.p bach) phát sinh giQa hai k' 
h9p HBND huyn, phiên h9p Thu&ng trrc HDND huyn, báo cáo Thu&ng trirc 
HDND huyn và HDND huyn ti phiên h9p, kS  hçp gân nhât. 

Chuo'ng III 
NHIM VIJ, QUYEN H3N CUA CHU T!CH,  PHO CHU T!CH  VA 

CAC UY VIEN CUA THU CfNG TRçC HDND HUYN 
Diu 10. Nhim vii, quyn h.n cüa Chü tich  HDND huyn 
Länh do hot dng cUa Thu&ng trirc HDND huyn, thay mt Thithng 

trxc HDND huyn gi1t mi lien h v&i UBND, các co quan Nba nuóc, Ban 
thu&ng trrc Uy ban Mt t4n T quc Vit Nam huyn, các t chirc thành viên 
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cüa Mat  trn huyn, các t chüc xâ hi khác và cong dan. 
Chü tjch HDND huyn có trách nhim phân cong nhim vii cho Phó Chü 

tjch, các Uy viên cüa Thuô'ng trVc  HDND huyn d dam bâo cho hoat dng 
thithng xuyên cüa Thtr?mg trirc HDND huyn. 

Diu 11. Nhim vIii, quyn hin cüa Phó Chü tich  HDND huyn 
Giüp ChU tjch HDND huyn thirc hin nhim vv, quyn han  theo sr phân 

cong cüa Chü tjch HDND huyn. 
Diu 12. Nhim vi1, quyn hin cüa các Uy viên ella Thtro'ng triyc 

HOND huyn 
Chju trách nhim chi dao  thixc hin chrc nàng, nhim vi cüa Ban theo 

quy djnh cüa Lut T chüc chmnh quyn dja phung, Lut giám sat cüa Qu& hi 
va HDND va các van bàn lu.t khác có lien quan. Tham gia quyêt djnh nhüng 
vn d thuc nhim v1t, quyn han  cüa Thu&ng trrc HDND huyn. 

ChirngIV 
CHEDQ LAM VIC vA QUAN H CONG TAC 

Did 13. Che dç hp 
1. Thz&ng trirc HDND huyn hp thu&ng k' mi tháng mt 1n d tháo 

lun va quyt djnh nhftng vn d& thuc nhim v1i, quyn han  cüa mInh theo quy 
djnh cUa pháp lut. Kim dim vic thirc hin nhim vv, nghj quyt cUa FIDND 
huyn, nghj quy&, quyt djnh cüa Thu&ng tr1rc HDND huyn và d ra nhim vi 
cong tác tháng sau. Phiên hp cüa Thu&ng trirc HDND phãi có It nht 2/3 tng 
s thành viên Thung tr%rc HDND tham dir. 

Thành viên Thu&ng tr1rc HDND huyn có trách nhim tham gia dy dU 
các phiên hçp, nu vi l do dac  bit không th tham gia thI phài báo cáo Chü 
tjch HDND huyn xem xét quyt djnh. 

Dai din lânh dao  UBND, Ban Thu&ng trrc UBMTTQVN huyn, thu 
tnrâng cci quan chuyên mon thuc UBND huyn, dai  din doàn th nhân dan 
dixçic m?yi tham dir cuc hop cüa Thung trVc  HDND huyn khi bàn ye van dê 
có lien quan. 

2. Chü tjch HDND huyn chü trI các cuc hçp cUa Thuóng trirc HDND 
huyn; khi Chü tjch HDND huyn vng mat  thI Phó Chü tjch HDND huyn chU 
trI. 

3. Chm nht là 40 ngày truc ngày tin hành k hp HDND thu?mg 1, 
Thuôrng trrc HDND huyn chü trI hp vth Lânh dao  UBND huyn, Ban Thuing 
true UBMTTQVN huyn, Tru&ng ban, Phó TrLr&ng ban các Ban cüa HDND 
huyn, Chánh an Tôa an nhân dan huyn, Vin tru&ng Vin kim sat nhân dan 
huyn d du kin ni dung, chucing trmnh kS'  hop, nhng vn d khác có lien 
quan dn k' hçp. 



7 

4. Sau khi xin kin Ban Thuông vii Huyn üy v chuong trInh kS'  hçp, 
Thumg trrc HDND huyn th chi'rc hi nghj trin khai k hotch t chi'rc kS'  hçp 
thixng 1 cüa HDND huyn tâi UBND huyn, UBMTTQVN huyn, các Ca 
quan, ban, ngành có lien quan và các dai  biu HDND huyn. 

Diu 14. Mi quan h vói các co quan Trung tro'ng, tinh, Huyn u5' 

1. Thu&ng tr1rc HDND huyn giU mi lien h thuing xuyên vâi các co 
quan & Trung irang, Co quan & tinh có lion quan. Thir&ng trrc HDND huyn báo 
cáo Thu&ng trirc HDND tinh vã UBND tinh hang qu, 6 tháng và Ca näm ye 

hoat dng cüa HDND huyn. 
2. Thu&ng trirc HDND huyn hoat dng duOi sir länh dio cUa Huyn Uy, 

Ban Thu&ng vi Huyn üy, Thithng trirc Huyn üy; th ch hóa và to chirc thirc 
hin các chi thj, nghj quyt cüa Huyn Uy, Ban Thu&ng vii Huyn üy ye các m.t 
cong tác thuc trách nhim cüa Thu&ng trirc HDND huyn. 

Thu&ng trrc HDND huyn báo cáo, xin kin chi clao cüa Huyn üy, Ban 
Thu&ng v Huyn üy v nhUng djnh h'ir&ng, chü truong quan trçng trong 
chuong trInh hoat dng, chucmg trInh các k' h9p cüa HDND huyn; và nht1ng 
quyt djnh quan tr9ng cüa HDND huyn v kinh t - xã hi, ngân sách, quôc 
phông, an ninh, nhUng vn d quan tr9ng khác & huyn ma Thu&ng trirc HDND 
huyn trInh ... trilâc khi trInh HDND huyn quy& djnh. 

.' A ,. A Dieu 15. Moi quan hç vol UBND huyçn 
Thu&ng trirc HDND huyn và UBND huyn phM hçip cac mitt cOng tác 

nhm thc hin nhim vi, quyn han  cUa mInh theo quy djnh cüa Hin pháp vâ 
pháp 1ut, dam báo thirc hin có hiu qua các hoat dng quãn 1 Nhà nuâc theo 
thm quyn tai  dja phuong theo Quy ch phi hcTp hoat dng gifla Thu&ng trrc 
HDND huyn và UBND huyn. 

A fl A Dieu 16. Moi quan hç voi Ban Thuo'ng trirc UBMTTQVN huyçn 
Thu&ng trirc HDND huyn phi hcip vói Ban Thu&ng trirc UBMTTQVN 

huyn thirc hin nhim vi, quyn han  cüa mInh theo quy djnh cüa pháp lut và 
Quy ch phôi hçip cong tác gifla Thu&ng tr1rc HDND huyn v&i Ban Thix&ng 
trirc UBMTTQVN huyn. 

Diu 17. Mi quan h vol ThirOng trkrc  HDND các xã, thl trn 
1. Thu&ng trrc HDND các xã, thj trn có trách nhim tao  diOu kin cho 

các doàn cOng tác, giám sat cüa Thu&ng trirc HDND huyn, các Ban cüa HDND 
huyn khi v dla  phi.rang cong tác. 

2. Thu&ng trrc FIDND các xä, thj trn tOng hqp, báo cáo Thu&ng trrc 
HDND huyn tInh hInh hoat dng cüa HDND xã, thj tr.n hang qu, sáu tháng 
vàcánàm. 
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A F• A Dieu 18. Moi quan hç vol Van phong HJJND & UBND huyçn 

Van phông HDND & UBND huyn là cci quan tham mixu tng hqp cho 
hott dtng cüa HDND, t chüc phic vii các hot dng cüa HDND, Thung trrc 
HDND, các Ban cüa HDND và di biu HDND huyn, cung cp thông tin ph%ic 
vii quân l và hott dng cüa HDND, dam bâo co s& 4t chat, k thut cho hoat 
dng cüa HDND huyn. 

Chiro'ng V 
TO CHU'C THVC HI1N 

• A •A Dieu 19. Trach nhiçm to chtrc, kiem tra vlçc thirc hiçn quy che 
1. Các thành viên cüa Thuôrng trrc HDND huyn, các Ban cia HDND 

huyn, Van phông HDND & UBND huyn, các t chirc và cá nhân có lien quan 
có trách nhim thirc hin quy ch nay. 

2. Dai  biu HDND huyn thtrmg xuyên giám sat Thu&ng trirc I-IDND 
huyn trong vic thirc hin quy ch nay. 

Biu 20. Viêc sfra di, bô sung quy ch 
Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có nhUng ni dung, quy djnh 

không phü hqp hoc cn b sung, sra di thI dai  biu HDND huyn, các co 
quan, dan vj báo cáo b&ng van bàn d Thung trirc HDND huyn xem xét, quyt 
djnh./. 

TM. THU'NG TRIC HO! BONG NHAN D N 
CHU T!CH 

Binh Vit Dung 
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