
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYIN KIM StJN Bc 1p - Tir do - Hinh phác 

S6: /QD-HDND Kim So'n, ngày Otháng 8 nãm 2021 

QUYET B!NH 
V/v phãn cong nhim vii cüa Thirô'ng trirc HBND 

huyn Kim Sorn khoá XX, nhim k)' 2021-2026 

THU'ONG TRIfC HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON 
KHOA XX, NHhIM KV 2021-2026 

Can th Lut Ti chic chInh quyn dja phu'crng ngày 19/6/2015, Luct Sia 
di bd sung m5t s diu cia Lut Td ch'rc ChInh phz Va Luçit Ta chz'c chInh 
quyn djaphwcing ngày 22/11/2019; 

Can ci Lut Hogt dç3ng giám sat cüa Quc h5i và HDND ngày 20/11/2015, 
Can c Nghj quye't s6 .3 /NQ-HDND ngày p5/8/2021 cia Thu'&ng tryc 

HDND huyn v vic ban hành Quy ché' lam vic cza Thwô'ng tr'c HDND huycn 
Kim Scm khóa X.V, nhim k)) 202 1-2026, 

Can ci'j kié'n thong nMt cza các thành viên Thu'&ng trcc HDND huyn. 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Phân cong nhim v11 cho các thành viên Thumg trrc HDND 

huyn khóa XX, nhim kS'  202 1-2026, nhu sau: 

1. Ong Binh Vit Dung, Uy viên Ban Thtr?rng viii Tinh üy Ninh BInh, 

BI thir Huyn üy Kim So'n, Chü tich  HOND huyn Kim So'n. 
Phi,i trách chung, chi dao  toàn din các 1mb virc boat dng cüa Thix&ng 

trrc HTND huyn và HDND huyn, tri1c tip chi dao,  phii trách linh vrc: 
- Cong tác di ngoi, cong tác t chüc can b thuc thm quyn cüa 

Thithng tr%rc HDND huyn. 
- Chi do ni dung, chucing trInh, t chrc các k' h9p HDND huyn, k 

chirng thirc các nghj quy& cüa HDND huyn. 
- Triu tap,  chü trI các phiên h9p Thurng trirc HDND huyn; k các van 

bàn trInh c quan cp trên (trirô'ng hop cdn thié't, zy quyn cho dcng chI Phó 

Clu tjch HDND huyn). 
- Chi dao  giài quyt nhüng v.n d phát sinh giUa hai kS'  h9p. 

- Chi dao  xây dirng và thirc hin chuo'ng trInh cong tác hang 11am cüa 
HDND huyn, Thung trrc HDND, the ban cüa HDND huyn. 

- Tiêp cOng dan theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 
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2. Ba D Thj Nga, Uy viên Ban Thtro'ng vkl  Huyn üy, Phó Chü tjch 
HDND huyn. 

Chi do, giái quyt cong vic thuâng xuyên cüa Thumg trirc HDND 
huyn, thay mt Chü tjch HDND huyn giãi quy& các cong vic cUa ChU tjch 
khi Chü tjch HDND huyn v&ng ho.c üy quyn. Phân cong phii trách các linh 
vrc cOng tác sau: 

- Chi do vic tham mi.ru, chun bj ni dung phiên h9p cüa Thu?mg trrc 
HDND huyn, chuo'ng trInh Cong tác và các báo cáo hoat dng, cong tác cüa 
Thung trrc HDND huyn. 

- Chü tn chi dao  vic tham mi.ru, chun bj ni dung, chixmg trInh kS'  h9p; 
kim tra, don dc các Co quan don vj chun bj các nOi  dung cüa kS'  hçp thuc 
linh vrc phii trách; chi do hoàn chinh các nghj quyt dã ducc HDND huyn 
thông qua d Chü tjch k ban hành; chi dao  rat kinh nghim vic t chirc cac ki 
hpp. 

- Xây dirng chuong trInh giám sat cUa HDND huyn, Thuing trirc HDND 
huyn, chü trI các cuc khão sat, giám sat cüa HDNI) huyn, Thi.thng trirc 
HDND huyn theo sr phân cOng cüa Chü tjch HDND huyn. 

- Theo dôi, don d6c, kim tra vic thirc hin các Nghj quyêt HDND 
huyn, các kin nghj giám sat, theo dôi, don dé,c các co quan, t chüc có lien 
quan giâi quy& kin kin nghj cña cà tn và thirc hin các cam kt chat vn ti 
các kS'  h9p HIDND huyn. Chi dao  cong tác giám sat giái quyt các kin kin 
nghj cüa cft tn, khiu nai  t cáo cüa cong dan d báo cáo FIDND huyn. 

- Chi dto cOng tác xir l, theo döi vic giãi quyt don khiu ni, t cáo, d 
nghj cüa t chüc, cong dan gi.'ri dn Thu&ng trirc HDND huyn; 

- Tham gia chü tça, diu hành các k' h9p cüa HDND huyn, phién h9p 
cüa Thi.rông trirc HDND huyn, dir cuc hçp cüa các Ban I-JDND huyn theo sir 
phân cong cüa Chü tjch HUND huyn. 

- Trrc tip chi dto, phân cOng, phi hçip hoat dng cUa các Ban HDND 
huyn, theo döi tInh hInh, kt qua hot dng cUa các T di biu HDND huyn, 
cOng tác bM duOng, tp hun, cung cp thông tin, nâng cao nàng 1ixc hot dng 
cUa di biu HDND huyn 

- Gift mi lien h cOng tác cüa Thu&ng trirc HDND huyn Thumg trirc 
HDND các xã, thj trn, các Co quan, don vj Nhà nuâc trên dja bàn 

- Chi dao  chung cOng tác van phông nh.m dam bão các diu kin cho hot 
dng thung xuyên cüa Thu&ng trirc HEND huyn, các Ban cUa HDND huyn 
và HDND huyn. 

- Tip cOng dan djnh k' tai  tri sâ tip cOng dan cüa huyn theo sir phân 
cOng cüa ChU tjch HDND huyn. 

- K các báo cáo hot dng djnh k' cüa Thung tnirc HDND huyn và các 
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van bàn khác thuc 1mb vrc phii trách. K' nhng van bàn thuc th.m quy&n cüa 
Chü tjch HDND huyn khi Chà tjch HDND huyn üy quyn. 

- Thirc hin các nhim vii khác theo sir phân cong cUa Chü tjch HDND 
huyn. 

- Phân cong theo dôi dja bàn các xã Tiu khu I, IV. 
3. Ong Vu Van Chin, Uy viên Ban Thtrô'ng v Huyn üy, Chü nhim 

Uy ban Kim tra Huyn üy, Tru'&ng ban Pháp ch HDND huyn - Uy viên 
cüa Thrnrng trirc HDND huyn 

- Chju trách nhim v vic thirc hin chi.'rc nang, thim vii cüa Ban Pháp 
ch HDND huyn theo quy djnh cüa Lut T chirc chInh quyn dja phi.wng, 
Lut Hot dng giám sat cüa Quc hi và HDND và các van bàn 1ut khác có 
lien quan. 

+ Tham gia chun bj ni dung kS'  hçp cüa HDND lien quan den linh virc 
pháp ch 

+ Thm tra dir thão nghj quyt, báo cáo, d an lien quan dn linh virc pháp 
ch do HDND, Thu&ng tnrc HDND phân cOng 

+ Giüp HDND huyn giám sat hoat  dng cüa Tôa an nhân dan, Vin kim 
sat nhân dan huyn, giám sat hot dng cüa UBNID huyn và các ca quan 
chuyên mon cUa UBND huyn d61 vth linh vçrc thi hành Hin pháp và pháp lust, 
qu& phóng, an ninh, trtt tir an toàn xã hi, xây dmg chInh quyn và quán l dja 
giri hành chInh i huyn. 

+ T chirc kháo sat tInh hInh thirc hin các quy djnh cüa pháp lut v lTnh 
virc pháp ch do HDND hotc Thu?ing trrc HDND phân cong. 

+ Báo cáo k& qua hoat  dng giám sat, kt qua cong tác cüa Ban vôi 
HDND, Thuing tr1rc HDND huyn. 

- Tip cong dan djnh k' tii trii sâ tip cOng dan cüa huyn theo sir phân 
cOng cüa Chü tjch HDND huyn. 

- Thirc hin các thim vii khác khi dugc Thi.thng trirc HDND huyn giao. 
- Phân cOng theo dOi dja bàn các xã, thj trn Tiêu khu III, V. 
4. Ong Nguyn Minh Truô'ng, Uy viên Ban Thirong vii Huyn üy, 

Chü tjch UBMTTQVN huyn, Trtr&ng ban Kinh t - xà hi HDND huyn - 
Uy viên cüa Thithng trrc HJJND huyn 

- Chu trách thim v vic thrc hin chrc nang, nhim vv cüa Ban Kinh 
t - xä hi HDND huyn theo quy djnh cUa Lut T chi'ic chInh quyn dja 
phumg, Lut Hoat dng giám sat cüa Quc hi và HDND và các van bàn lut 
khác có lien quan. 

+ Tham gia chun bj ni dung k' h9p cüa HDND lien quan dn iinh virc 
kinh t - x hôi 

+ Thm tra d thão nghj quy&, báo cáo, d an lien quan dn iinh virc kinh 
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t - xã hi do HDND, Thi.thng trirc HDND phân cong 
+ Giüp HDND huyn giám sat hot dng cüa Tôa an nhân dan, Vin kim 

sat nhân dan huyn, giám sat hot dng cüa UBND huyn và các co quan 
chuyên mon cüa UBND huyn di vói linh virc kinh t, ngân sách, do thj, giao 
thông, xây drng, giáo diic, y t, van boa, xà hi, thông tin, th diic, th thao, 
khoa hçc, Cong ngh, tài nguyen và mOi tnr?mg, ton giáo. 

+ T chirc khão sat tInh hInh th1rc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v lirih 
virc kinh t - xã hi do HDND hoc Thung trirc HDND phân cOng. 

+ Báo cáo k& qua hott dng giám sat, kt qua cong tác cüa Ban vOi 
HDND, Thuing trirc HDND huyn. 

- Tip cOng dan djnh kS'  ti trii s& tip cOng dan cüa huyn theo sir phân 
Cong cUa Chü tjch J-IDND huyn. 

- Th%rc hin các nhim vii khác khi duçic Thi.r&ng trirc HDND huyn giao. 
- Phân cong theo dOi dja bàn các xâ Tiu khu II. 
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k. 
Diu 3. Các thành viên Thrng tr%rc HDND huyn, Chánh Van phOng 

HDND & UBNID huyn, các t chüc và cá nhân có lien quan chju trách nhim 
thi hành Quy& dn1i nay.!. 

No'i nhin: 
- Thing trirc HDND tinh; 
- Thithngtrirc Huyn ui'; 
-NhuDiéu3; 
- UBND huyn; 
- UBMTTQVN huyn; 
- Cac di bieu HDND huycn; 
- PVP, CVTH VP HDND & UBND huyn; 
- Thuxng trtrc HDND các x, thj trân; 
-Li.ruVT 

Dinh Vit Dung 
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