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QUYET B!NH 
• A • •A 9 . A - 

V/v ban hanh Quy che lam viçc cua Ban Kinh te - xa hQl 
A X A A A r A , 1191 dong nhan dan huyçn khoa XX, nhiçm ky 2021-2026 

BAN KINH TE - xA HQI HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON 

Can cü' Lu2t T chic chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; Lut Sa 
ddi bd sung mç5t s ä'iêu cza Lut T chj'c ChInh phi và Lu2t Td chic chInh 

quyên djaphu'ong ngày 22/11/2019; 
Can ct Luit Hoçit dç5ng giám sat cüa Quc h3i và Hi5i dng nhán dan ngày 

20/11/2015, 

Can cii' Quy chl lam vic cüa Thithiig trrc HDND huyçn Kim San khóa 

XX nhiçm /cj) 202 1-2026 ban hành kern theo Nghj quye't so' 23/NQ-HDND ngày 

05/8/202 1 cia T/ut&ng tryc HDND huyçn; 

Trên ccr sà thing nhá't cüa các thành viên Ban Kinh ti - xã hi HDND huycn. 

QUYET BNH: 

Biêu 1. Ban hnh kern theo Quy& djnh nay Quy chê lam vic cüa Ban Kinh tê 

- xã hi Hi dng nhân dan huyn Kim Scm khoá XX, nhim k' 202 1-2026. 

Biu 2. Các thành viên cüa Ban Kinh t - xã hi Hi dng nhân dan huyn 

và các t chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay. 

Biu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k ti ngày k./. 

No'i nhân: 
- Nhu Diêu 2; 
- TTHDND,UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Ban Pháp ché HDND huyn; 
- Van phOng HDND & UBND huyn; 
- TT HDND các xâ, thj trân; 
- Luu: VT. 
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HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

QUY CHE LAM VIC 
CUA BAN KINH TE - XA HQI HQI BONG NHAN DAN 
HUYN KIM SUN KHOA XX, NHIM KY 2021-2026 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s57—/QfJ-HDND ngày A /8/2021 
cza Ban Kinh té' - xâ hi HDND huyçn Kim Scm) 

Chu'o'ng I 

NHNG QUY BNH CHUNG 

Biu 1. Phm vi, dôi tu'qng diu chinh 

1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tc, nhirn vii, quyn han,  ch d lam 
vic, trInh tr giãi quyt cong vic và quan h cong tác cUa Ban Kinh t - xã hi 
HDND huyn khóa XX, nhim kS'  202 1-2026 (sau day gc1 tat là Ban,). 

2. Các thàn.h viên Ban và các t chirc, cá nhân có lien quan chju sr diu 
chinh cüa Quy chê nay. 

Biu 2. Nguyen tic hoyt dng 

1. Ban hoat dng theo nguyen tc t.p trung dan chü, biu quyt theo da s& 
chju trách nhim và báo cáo cong tác trtrâc HDND, Thuông trirc HDND huyn 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Giãi quyt cOng vic dung pham vi trách nhim, thm quyn; báo dam 
sir chi dao,  diêu hOa, phi hçip hoat dng ccia Thuông trirc HDND huyn. 

3. Các thành viên Ban chju trách nhim ttp th v vic thrc hin nhim 
vi, quyn han  cüa Ban truc HDND huyn; chju trách nhim cá nhân trtthc Ban 
v nhim vii, quyn han  drc Ban phân cong. 

4. D cao sr phi hgp cong tác, trao di thông tin trong giài quy& cong 
vic, bão dam dan chü, cOng khai, minh bach  trong mci hoat dng theo chirc 
nàng, nhim vii, quyên han  thrqc pháp lut quy djnh. 

Churong II 

NHItM VIJ, QUYEN HLN, 

QUY TRINH GIAI QUYET CONG VIC 

Biêu 3. Trong vic tham gia chun b ni dung k' hçp cüa HDND huyn 

1. D xu.t di,r kin ni dung, chtrcing trInh kS'  hçp. 
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2. Chü trI, phi hqp vói Ban Pháp ch HDND huyn xây dirng các báo cáo, 
dê an, dr tháo nghj quyt duçic phãn cong. 

3. Tham gia tháo 1un ti kS'  h9p HDNID huyn, dê xut vOi HDND huyn 
ye các vAn d dirçic xem xét ti k' h9p. 

4. Thrc hin các nhim vii khác do Thumg trijc HDND huyn phân cong. 

Diu 4. Trong hoit dng thAm tra 

1. Ban thAm tra các báo cao, d an, dir thào nghj quy& trmnh ti kS'  hçp 
HDND và các van dê phát sinh gitra 2 kS'  hçp lien quan den linh virc phii trách do 
HDND hoc Thi.thng trrc HDND huyn phân cong. 

2. D chuAn bj cho vic thâm tra, can cir vào ni dung, phm vi, thai gian 
thAm tra và tInh hInh thirc tê, Ban C: thành viên tham gia nghiên cüu báo ao, d 
an, dir tháo nghj quyt; yêu ctu ci quan soin thão và các co quan hUu quan cung 
cap tài 1iu va trInh bay ye van d thAm tra; to chi'rc h9p lay ' kiên càa nhng 
ngi.r?i am hiu ye vAn dê do nu cAn thi&; khào sat tInh hInh thirc t ti dja 
phuang ye nhüng ni dung lien quan. 

3. Sau khi k& thCic thArn tra, Ban báo cáo k& qua vâi HDND, Thumg tlVc 
HDND huyn theo quy djnh. 

Diu 5. Trong giám sat van ban quy phm pháp 1ut 

1. Ban theo dôi vic ban hành quyt djnh cáa UBND huyn và nghj quyt 
cUa HDND các xâ, thj trAn trên dja bàn huyn lien quan den lTnh vrc phii trách. 

2. Trithng hçxp phát hin van bàn quy phm pháp lut cüa UBNID huyn và 
nghj quy& cUa HDND các xä, thj trAn trên dja bàn huyn ducic quy djnh tai  khoán 
1 Diu nay có dAu hiu trái vOi Hin pháp, lut, van bàn quy phm pháp 1ut cüa 
cci quan Nhà nix&c cap trên, nghj quyt cüa 1-IDND huyn thI Ban yêu câu cci 
quan dà ban hành van bàn do xem xét, sira d6i, bô sung, dInh chi vic thi hành 
hoc bài bO mt phân hoc toàn b van bàn do. 

3. Trong thai han  30 ngày k tr ngày nhn &rqc yeu cAu, co quan dà ban 
hành van bàn phâi thông báo cho Ban bit vic giãi quyêt; qua thai han  tren Ban 
không nhtn dixçic van bàn trà lôi hoc vic giái quyt cUa co' quan do không dáp 
rng yeu cAu thI Ban kin nghj vai Thuang trrc HDND huyn xem xét, quyêt 

djnh. 

Diu 6. Trong giám sat chuyên d 

1. Can cir vào chizcing trInh giám sat cüa Ban hotc qua giám sat vic giài 
quyêt khiu nai,  th cáo cUa cong dan, qua phuong tin thông tin dai  chüng, 
kin, kin nghj cüa ctr tn phát hin có dâu hiu vi pham pháp lut hoc dixqc 
HDND, Thu?ng trirc I-IDND huyn giao thI Ban t chrc Doàn giám sat d thrc 
hin giám sat chuyen dé. 

2. Doàn giám sat có nhim v1i, quyn han  sau day: 
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a) Xây dirng d cuang báo cáo dt c quan, t chrc, cá nhân chju sir giám sat 
báo cáo; 

b) Thông báo ni dung, k hoach, d cuong báo cáo cho cci quan, tè chüc, cá 
nhân chju sr giám sat chm nht là 15 ngày ké tr ngày ra quyt djnh thành 1p 
Doàn giám sat; thông báo chi.ning trInh và thành phân Doàn giám sat ch.m nht 
là 10 ngày truOc ngày Doàn giám sat lam vic vâi ca quan, t chrc, Ca nhân chu 
sir giám sat; 

c) Thiic hin dung ni dung, k hoach giám sat; 

d) Yêu cu ca quan, t chüc, cá nhân chju sr giám sat báo cáo bang van bàn, 
cung cap thông tin, tài 1iu có lien quan dn ni dung giám sat, giãi trInh vn d 
ma Doàn giám sat quan tam; 

d) Xem xét, xác minh, mji chuyên gia tu vn v vn d ma Doàn giám sat 
xét thây cn thiêt; 

e) Khi phát hin có hành vi vi phm pháp 1ut, gay thit hti dn lçii Ich cüa 
Nhà nuc, quyên và lçii Ich hcrp pháp cüa to chirc, cá nhân thI Doàn giám sat có 
quyn yêu cu cci quan, t ch'Crc, cá nhân hQu quan áp diing các bin pháp cn 
thiêt dé kp thai châm drt hành vi vi pham pháp lut và khôi phc lçii Ich cUa Nhà 
nuOc, quyn và lçii Ich hçip pháp cüa t chuc, cá nhân bj vi phm; yêu c 
quan, to chüc, cá nhân có thm quyn xu l, xem xét trách nhim cüa ca quan, to 
chüc, cá nhân có hãnh vi vi phm theo quy djnh cüa pháp luat; 

g) Chm nht là 10 ngày k ti'r ngày kt thüc boat  dng giám sat, Doàn giám 
sat phài báo cáo két qua giám sat vOi Ban. 

3. Can cr vào tInh cht, ni dung cüa vn d duçc giám sat, Ban t chi'rc 
phiên hçp d xem xét, thào 1un v báo cáo cüa Doàn giám sat; trên Co s do báo 
cáo Thixng trirc HDND huyn v kt qua giám sat và gui báo cáo den các co 
quan, to chüc, cá nhân chju sir giám sat d t chirc thirc hin các kiên nghj cüa 
Ban. 

Diu 7. Trong giám sat vic giãi quyt khiu ni, t cáo, kin nghj cüa 
cong dan 

1. Ban th chuc Doan giám sat d giám sat vic giãi quyêt khiêu nai,  tt cáo, 
kin nghj tai  dja phuong khi xét thy cn thit hoc theo s11 phân cOng cUa 
HDND, Thuing trirc HDND huyn. 

2. Khi phát hin có hành vi vi pham pháp 1ut, gay thit hai  dn lçii Ich cüa 
Nba nuâc, quyn và igi Ich hcip pháp cUa to chüc, cá nhân thI Ban yêu câu co 
quan, to chuc, Ca nhân có thâm quyn áp ding các bin pháp can thit dê kjp th&i 
chm dü't hành vi vi phm pháp 1ut va khôi phiic 1çi Ich cüa Nhà nuàc, quyn và 
lcii Ich hçp pháp cüa t chuc, cá nhân bj vi phm; yêu câu co quan, to chüc, cá 
nhân có thm quyên xu 1, xem xét trách nhim cüa co quan, to chuc, cá nhân có 
hành vi vi phm theo quy djnh cOa pháp lut; trithng hçip không dông vi vic 
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giai quy& cüa c quan, t chirc, cá nhân do thI yêu cu ngu?i dü'ng du co quan, 
to chüc cap trên trirc tiêp xem xét, giái quyêt. 

Co quan, t chirc, Ca nhân Co trách nhim thrc hin yêu cu cüa Ban và phái 
báo cáo Ban trong thii hn 10 ngày kê ti'r ngày ra quyêt djnh giái quyêt. 

8. Trong hoyt dng khão sat 

Can cr chuong trInh, k hoach cong tác, sir phân Cong cüa Thuing trirc 
HDNID huyn và yêu câu nhim vii, Ban to chüc khão sat tInh hInh thirc hin các 
quy djnh pháp 1ut dlla các co quan, dcm v, Ca nhân lien quan dn lTnh vrc phi 
trách dlla Ban. 

Chu'ong III 

NHIM VJ, QUYEN HIN, TRACH NHIM 

GIAI QUYET CONG VIC CUA CAC THANH VIEN 

Diu 9. Nhim vy, quyn hn ella các thành viên 

1. Duçic cung cp thông tin, tài 1iu lion quan dn ni dung hoat dng cüa Ban. 
Tham gia kiên và biOu quyêt v các vn dê thuc chirc näng, nhim viii cüa Ban. 

2. TIch crc, chit dng nghiOn ciru các vAn ban pháp 1ut, n.m b.t thirc tê, 
dê xuât các ni dung liOn quan dn chtrcing trInh cOng tác, hott dng giám sat, 
kháo sat, th.m tra cUa Ban. 

3. Co trách nhim tham gia dy dü các cuc h9p, các hot dng giám sat, 
kháo sat, thm tra và các hot dng khác dlla Ban. 

4. Thirc hin nhim v1i duçc phân cong theo chucrng trInh, k hoach cong 
tác dlla Ban. 

Diu 10. Tréch nhim gill quyt cong vic cüa Trir&ng ban 

1. Phi trách chung, chi d.o, diu hánh cOng vic dlla Ban và chju trách 
nhim truOc HDNID, Thi.rng trirc HDND huyn v kt qua hot dng ella Ban. 

2. Trirc tip chi dao  thijc hin các nhim vii dlla Ban. 

Diu 11. Trách nhim gili quyt cong vic ella Phó Trtr&ng ban 

1. Phó Tru&ng ban chju trách nhim cá nhân truOc Ban, Truâng ban; dng 
thai dllng các thành viOn khác ella Ban chju trách nhim tp the v hot dng ella 
Ban tnrâc HDND, Thi.thng trirc HDND huyn. 

2. Phó Tnrng ban cO nhim v11, quyn htn: 

a) Thumg trijc tip nhn, xr 1 các vAn bàn, thông tin hAng ngAy chuyn 
tài Ban. Báo cáo và dO xuât vâi Tr1xâng ban xem xét, quyOt djnh xir 1 kjp th&i 
cong vic liOn quan dn linh virc phi trách ella Ban. 

b) Chi dao  vic dr thAo van bAn, chun bj tài 1iu phc v  các cuc h9p, 
các boat dng giám sat, khAo sat, thm tra ella Ban. 
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c) Chi dao  chu.n bj các diu kin cn thit d dam bâo cho hott dng cüa Ban. 

d) Duçic Tru&ng ban üy quyn diu hành cong vic cUa Ban khi Tru&ng 
ban di vng. 

Chu'o'ng IV 

CHE 09 LAM VIEC VA MOI QUAN H CONG TAC 
.A A. Then 12. Che d9 lam vlçc 

1. Các thành viên cüa Ban thão 1un tp th vã biu quyt các vn d tai 
phiên hçp cüa Ban. Các kt 1utn cüa Ban duçc thông qua khi có qua ni:ra so thành 
viên dOng . 

2. Di vói nhtthg vn d do yêu cAu cp bach hoc không nhtt thit phâi t 
chirc tháo 1utn tp the, theo chi dao  cüa Trithng ban ho.c Phó Tnr&ng ban, Van 
phông HDND và UBND huyn së gui h sci, tài 1iu den t1rng thành viên dé xin 
kin. 

Trong thi han  lay y' kin, các thành viên Ban phãi có kin trã 1i. Ht 
thai han,  các thành viên khOng có kin thI coi nhis dông và chju trách nhim 
vâi Ban v vic do. 

•A A A A. Theu 13. Che dQ hçn h9p 

1. Ban h9p djnh k 3 tháng mt 1.n d dánh giá vic thirc hin chwing 
trInh cong tác và trin khai nhim vii cong tác cüa qu' tip theo. Thyi gian triu 
t.p h9p do Tru&ig ban quyêt djnh. 

2. Trong tru&ng hqp c.n thit, Ban t chüc h9p dê thão 1un Va giâi quyêt 
các cong vic phát sinh trong qua trInh hoat dng dê dáp irng yêu c.0 nhim vi. 

3. Trithng ban chü trI các cuc hçp cOa Ban. Các thành viên cüa Ban có 
trách nhim tham dr day dü các cuc h9p cüa Ban; tnthng hçp không the tham 
dir duqc thI phãi báo cáo Tnthng ban. 

Tài 1iu h9p Ban diiçic glri dn thành viên truóc 3 ngày lam vic d nghiên 
ciru, tham gia kin tai  cuc hçp. 

4. Phó Tri.thng ban có trách nhim báo cáo Tru&ng ban kt qua cOng vic 
và các ni dung dt xut, phát sinh d Truâng ban quyêt djnh. 

A A t F 

Theu 14. Che d9 thong tin, bao cao 

Ban có trách nhim báo cáo kt qua cOng tác trixOc HDND huyn tai kS' 
h9p. Trong thôi gian giüa 2 kS'  h9p HDND huyn, Ban CO trách nhim báo cáo 
cong tác truâc Thithng trirc HDND huyn. 

Diu 15. Mi quan h cong tác 

1. Ban chju sir chi dao,  diu hOa, phi h9p hoat  dng cüa Thi.thng trrc 
HDND huyn; cü thành viên tham gia hoat dng cOa ThuOng trçrc HDND huyn 
theo yêu cu cüa Thisng tn1c HDND huyn. 
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2. Ban gitt m& lien h cong tác vi Ban Pháp ch cüa HDND huyn, 
Thu?Llng trirc HDND, các Ban cüa HDND các xà, thj trn trong qua trInh to chirc 
thirc hin nhim v11 và trao di kinh nghim hot dng v nhüng van d có lien 
quan. 

3. UBND huyn, các c quan chuyên mon thuc UBNIJ huyn, Tôa an 
nhân dan huyn, Vin Kiêm sat nhân dan huyn, các c quan, to chirc hQ'u quan 
trên dja bàn huyn có trách nhim cung cp thông tin, tãi 1iu ye nhüng vn d 
ma Ban yêu câu. 

4. Van phông HDND và UBND huyn cung cap thông tin, bão dam Co si 
4t chat, k thu.t phiic vv hot dng cüa Ban theo quy djnh. 

Chu'o'ngV 

TO CHI!C THTIC HIN 

Diu 16. Trách nhiêm to chfrc thirc hiên 

1. Tri.r&ng ban có trách nhim phân Cong nhim vçi ci1 th cho Phó Truàng 
ban và các Uy viên d dam bào cho hot dng thu&ng xuyên cüa Ban. 

2. Các thành viên Ban Kinh t - xà hi, các to chirc, Ca nhân có lien quan 
có trách nhim thirc hin Quy ch nay. 

3. Các ni dung không quy djnh trong quy ch nay thl thirc hin theo lut 
và các van bàn quy phm pháp lu.t có lien quan, trung hcip cüng mt ni dung 
ma có các quy djnh khác nhau thI thrc hin theo quy djnh cüa cp có thtm quyên 
cao hon. 

Diu 17. Vic sfra di, bi sung Quy chê 

Trong qua trInh th chirc thirc hin, nu có nhthig ni dung, quy djnh khOng 
phü hçip hoic cAn b sung, thay th thI Ban xem xét, diêu chinh cho phü hçip./. 

TM. BAN KINH TE - xA HO! 
TRISUNG BAN 
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