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HỘI�ĐỒ�G��HÂ��DÂ��
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�55/NQ-HĐND� � ��������������ày�30�t�á���6��ăm�2021�

�
�GHỊ�QUYẾT�

Ban�hành�Quy�chế�hoạt�độn��của�Hội�đồn��nhân�dân�tỉnh��inh�Thuận��
khóa�XI,�nhiệm�kỳ������-����6�___________________�

�
HỘI�ĐỒ�G��HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

KHÓA�XI�KỲ�HỌP�THỨ��HẤT�
�

Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Hoạt�độ�����ám�sát�của�Q�ốc��ộ��và�Hộ��đồ�����â��dâ����ày�
20�t�á���11��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�
p�ạm�p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că��cứ�Hướ���dẫ��số�883/HD-UB�VQH14���ày�02�t�á���6��ăm�2021�của�
Ủy�ba����ườ���vụ�Q�ốc��ộ���ướ���dẫ��một�số��ộ��d����về�v�ệc�tổ�c�ức�kỳ��ọp�
t�ứ���ất�của�Hộ��đồ�����â��dâ��các�cấp����ệm�kỳ�2021�-�2026;�

Xét��ờ�trì���số�06/��r-HĐ�D���ày�24�t�á���6��ăm�2021�của���ườ���trực�
Hộ��đồ�����â�� dâ��tỉ��� về�v�ệc�đề� ���ị�ba���à���Q�y�c�ế��oạt�độ���của�Hộ��
đồ�����â��dâ��tỉ��������������k�óa�XI����ệm�kỳ�2021�-�2026;� tổ����ợp�lấy�ý�
k�ế��của�đạ��b�ể��Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ���k�óa�XI�����ệm�kỳ�2021�-�2026;�Báo�cáo�
t�ẩm�tra�của�Ba��P�áp�c�ế�Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ���và�ý�k�ế��t�ảo�l����của�đạ��
b�ể��Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ���tạ��kỳ��ọp.��

�
QUYẾT��GHỊ:�

�
Điều��.����� hà�h� kèm�theo�N�hị�quyết� �ày�Quy� chế�hoạt�độ���củ��Hội�

đồ����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��khó��XI,��hiệm�kỳ�2021�-�2026.�
�
Điều��.��hườ��� t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ�� tỉ�h,��y�b��� �hâ��dâ��tỉ�h,��y�

b���Mặt� t�ậ���ổ�quốc�Việt�N�m�tỉ�h,�các�����Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h,�các� sở,�
b��,���à�h,��ổ�đại�biểu,�đại�biểu�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�và�các�cơ�qu��,�đơ��vị�
liê��qu���có�t�ách��hiệm�thi�hà�h�N�hị�quyết��ày.�
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N�hị�quyết��ày�đã�được�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��Khó��XI�Kỳ�
họp�thứ��hất�thô���qu����ày�29�thá���6��ăm�2021./.�
�
� CHỦ�TỊCH�
� �

Phạm�Văn�Hậu�
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�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
�

QUY�CHẾ�
Hoạt�độn��của�Hội�đồn��nhân�dân�tỉnh��inh�Thuận�

khóa�XI�nhiệm�kỳ������-����6�
(Ba���à���kèm�t�eo����ị�q�yết�số�55/�Q-HĐ�D�

��ày�30�t�á���6��ăm�2021�của�Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ�������������)�____________________________________�
�

Chươn��I�
�HỮ�G�QUY�ĐỊ�H�CHU�G�

�
Điều��.�Phạm�vi�điều�chỉnh�

Quy�chế��ày�quy�đị�h�về�hoạt�độ���củ��Hội�đồ����hâ��dâ��(s�u�đây�viết�
tắt� là�HĐND)� tỉ�h,��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�các�����HĐND�tỉ�h,��ổ�đại�biểu�
HĐND�tỉ�h�và�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�khó��XI,��hiệm�kỳ�2021�-�2026;�mối�qu���hệ�
cô���tác�với�các�cơ�qu��,� tổ�chức,� cá��hâ��có� liê��qu��� đối� với�hoạt�độ���củ��
HĐND�tỉ�h.�

�
Điều��.�Đ�i�tượn��áp�dụn��

1.� �hườ��� t�ực� HĐND,� các� ���� HĐND,� �ổ� đại� biểu� HĐND,� đại� biểu�
HĐND�tỉ�h�khó��XI��hiệm�kỳ�2021-2026.�

2.��y�b����hâ��dâ��(U�ND)�tỉ�h;�các�sở,�b��,���à�h�thuộc�U�ND�tỉ�h.�

3.��y�b���Mặt�t�ậ���ổ�quốc�Việt�N�m�(U�M��QVN)�tỉ�h.�

4.�Vă��phò���Đoà��Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h.�

5.�Các�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��khác�có�liê��qu��.�
�
Điều�3.���uyên�tắc�hoạt�độn��

1.�HĐND�tỉ�h�hoạt�độ���theo�quy�đị�h�củ��Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��
phươ��,�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�Hội�đồ����hâ��dâ�,�Luật�����
hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật,�các�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�khác�có�liê��
qu���và�Quy�chế��ày.�

2.�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ����uyê�� tắc�tập� t�u���dâ��chủ;�làm�việc� theo�chế�
độ�hội���hị�và�quyết�đị�h�theo�đ��số.�

�
Điều�4.�Cơ�cấu�tổ�chức,�nhiệm�vụ,�quyền�hạn�của�HĐ�D�tỉnh�

1.�HĐND�tỉ�h�khó��XI,��hiệm�kỳ�2021-2026�được�bầu�là�50�đại�biểu.��ại�
kỳ�họp� thứ��hất,�HĐND�tỉ�h�khó��XI�bầu�Chủ� tịch,�Phó�Chủ�tịch,���ưở���b��,�
Phó���ưở���b���các�����HĐND� tỉ�h.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h� �ồm:�Chủ�tịch,�
Phó�Chủ�tịch,���ưở���các�����HĐND�tỉ�h;�thà�h�lập�các�����HĐND�tỉ�h��ồm:�
����Pháp�chế,�����Ki�h�tế�-�N�â��sách,�����Vă��hó��-�Xã�hội,�����Dâ��tộc�và�
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quyết�đị�h�số�lượ����y�viê��các�����HĐND�tỉ�h.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�quyết�
đị�h�d��h�sách��y�viê��các�����HĐND�tỉ�h;� thà�h�lập�các��ổ�đại�biểu�HĐND�
tỉ�h�và�chỉ�đị�h��ổ�t�ưở��,��ổ�phó.�

2.�Nhiệm�vụ,�quyề��hạ��củ��HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�củ��Điều�
19�Luật� �ổ�chức� chí�h� quyề��đị�� phươ���và� các�vă��bả�� quy� phạm�pháp� luật�
khác�có�liê��qu��.��

3.�Nhiệm� vụ,� quyề�� hạ�� củ���hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h,�các� ����HĐND�
tỉ�h,�các��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�củ��Luật��ổ�chức�chí�h�
quyề��đị��phươ��,�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�Hội�đồ����hâ��dâ�,�
Luật�����hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp� luật�và�các�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�
khác�có�liê��qu��.�

�
Chươn��II�

HOẠT�ĐỘ�G�CỦA�HĐ�D�TỈ�H�
�

Mục���
KỲ�HỌP�HĐ�D�TỈ�H�

�
Điều�5.�Kỳ�họp�HĐ�D�tỉnh�

1.�HĐND�tỉ�h�họp�thườ���lệ�mỗi��ăm�ít��hất�h�i�kỳ.�

HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h�kế�hoạch�tổ�chức�các�kỳ�họp�thườ���lệ�vào�kỳ�họp�
thứ��hất� củ��Hội� đồ����hâ�� dâ��đối�với��ăm�bắt�đầu��hiệm�kỳ� và�vào� kỳ�họp�
cuối�cù���củ���ăm�t�ước�đó�đối�với�các��ăm�tiếp�theo�củ���hiệm�kỳ�theo�đề���hị�
củ���hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ�.�

2.�HĐND�tỉ�h�họp� chuyê��đề�hoặc�họp�để��iải�quyết�cô���việc�phát�si�h�
đột�xuất�khi�có�đề���hị�củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�Chủ�tịch�U�ND�tỉ�h�hoặc�ít�
�hất�một�phầ��b��tổ���số�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�đề���hị.�

3.��ại�kỳ�họp,�HĐND�tỉ�h�xem�xét,�thảo�luậ�,�thô���qu��các��ội�du��:�

�)� Các�báo� cáo� theo� quy� đị�h� tại�Điều� 59� Luật�Hoạt� độ����iám�sát� củ��
Quốc�hội�và�HĐND;�

b)��hô���qu��và�b���hà�h���hị�quyết,�đề�á�,�báo�cáo�về��hữ���vấ��đề�ki�h�
tế�-�xã�hội,�quốc�phò��,�����i�h�thuộc�thẩm�quyề��củ��HĐND�tỉ�h;�

c)�Xem� xét,� quyết� đị�h��hữ���vấ��đề� thuộc�thẩm�quyề�� �hằm�đảm� bảo�
việc�thi�hà�h�Hiế��pháp,�pháp�luật�và�thúc�đẩy�phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội�củ��đị��
phươ��;��

d)��hực�hiệ��chất�vấ��và�t�ả�lời� chất�vấ��theo�quy�đị�h�tại�Điều� 60�Luật�
Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND;�

đ)�Lấy�phiếu�tí���hiệm�đối�với���ười��iữ�các�chức�vụ�quy�đị�h�tại�Điều�63�
Luật�hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND;�

e)� Miễ�� �hiệm,� bãi� �hiệm� ��ười� �iữ� chức� vụ� do� HĐND� tỉ�h� bầu;� bãi�
�hiệm,�cho�thôi�làm��hiệm�vụ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h;�

�)��hực�hiệ��các��hiệm�vụ,�quyề��hạ��khác�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�
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Điều�6.��ội�quy�kỳ�họp�HĐ�D�tỉnh�và�đại�biểu�HĐ�D�tỉnh�

1.�HĐND� tỉ�h� họp� cô��� kh�i.� ��o��� t�ườ��� hợp� cầ�� thiết,�HĐND� tỉ�h�
quyết�đị�h�họp�kí��theo�đề���hị�củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�Chủ� tịch�U�ND�
tỉ�h�hoặc�yêu�cầu�củ��ít��hất�một�phầ��b��tổ���số�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�đề���hị.�

2.�Chủ�tọ��kỳ�họp�HĐND�tỉ�h��ồm�Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h�và�Phó�Chủ�tịch�
HĐND�tỉ�h,�có�t�ách��hiệm�điều�hà�h�kỳ�họp�bảo�đảm�đú���quy�đị�h�củ��Luật�tổ�
chức�chí�h�quyề��đị�� phươ��,�Quy�chế�hoạt� độ��� củ��HĐND� tỉ�h� và� chươ���
t�ì�h,��ội�du���đã�được�HĐND�tỉ�h�thô���qu�.�

3.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�có��hiệm�vụ:�

�)��h�m�dự�đầy�đủ�kỳ�họp,�các�phiê��họp�củ��HĐND�tỉ�h.���ườ���hợp�đại�
biểu�có�lý�do�khô���thể�đế��dự�kỳ�họp,�phải�báo�cáo�bằ���vă��bả��đế���hườ���
t�ực�HĐND�tỉ�h�chậm��hất�03���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp�và�phải�được�sự�
đồ���ý�củ��Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h.���ườ���hợp�đại�biểu�có�việc�đột�xuất,�bất�khả�
khá���phải�vắ���mặt�t�o���01�phiê��họp�củ��kỳ�họp�phải�báo�cáo�với��hư�ký�kỳ�
họp�để�báo�cáo�với�chủ�tọ��kỳ�họp;�

b)� N�hiê�� cứu� các� tài� liệu� đã� �ửi�đế��đại�biểu� HĐND� tỉ�h,� ��hiê�� cứu�
pháp�luật,�tìm�hiểu��ắm�bắt�tì�h�hì�h�thực�tế,�th�m��i��thảo�luậ�,�th�m��i��chất�
vấ��và�biểu�quyết�các�vấ��đề�thuộc��hiệm�vụ,�quyề��hạ��củ��HĐND�tỉ�h;�

c)�Đeo�phù�hiệu�khi� làm��hiệm�vụ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h:��h�m�dự�kỳ�họp,�
tiếp�xúc�cử�t�i,�tiếp�cô���dâ�,�khảo�sát,��iám�sát,�th�m�dự�các�phiê��họp��hườ���
t�ực�HĐND� tỉ�h.� ������ phục� đại� biểu� tại� phiê�� kh�i� mạc,� bế� mạc:�Nữ�áo� dài�
t�uyề��thố��;���m�sơ�mi� t�ắ���dài�t�y,�c�-vát�(mù��hè),�com-lê�(mù��đô��);�đại�
biểu�dâ��tộc�thiểu�số,�tô���iáo�mặc�t�����phục�dâ��tộc�thiểu�số,�tô���iáo,�đại�biểu�
lực�lượ���vũ�t�����mặc�t�����phục�củ����à�h.��ại�các�phiê��họp�khác,�t�����phục�
củ��đại�biểu�cầ��đảm�bảo�t�����phục�cô���sở�t�������hiêm,�lịch�sự.�

4.� Các� đại� biểu� khách� mời,� phó��� viê�� báo� chí� khi� tác� ��hiệp� tại� các�
phiê��họp�toà��thể�củ��HĐND�tỉ�h�phải�thực�hiệ����hiêm�túc�quy�đị�h�củ���ội�
quy�kỳ�họp.�

�
Điều�7.�Thời��ian�dự�kiến�nội�dun�,�chươn��trình�kỳ�họp�HĐ�D�tỉnh�

Chậm��hất� 40���ày� t�ước���ày�kh�i�mạc� kỳ�họp�thườ��� lệ,��hườ���t�ực�
HĐND� tỉ�h�chủ� t�ì,�phối�hợp� với�U�ND�tỉ�h,������hườ��� t�ực�U�M��QVN�
tỉ�h,�Chá�h�á���ò��á���hâ��dâ��tỉ�h,�Việ��t�ưở���Việ��Kiểm�sát��hâ��dâ��tỉ�h,�
các�����HĐND� tỉ�h�và� các� cơ�qu��,�đơ��vị� liê�� qu��� tổ� chức�Hội� ��hị� thố���
�hất�dự�kiế���ội�du��,�chươ���t�ì�h,�thời��i��,�thà�h�phầ��kỳ�họp�HĐND�tỉ�h.�

�
Điều�8.�Chuẩn�bị�kỳ�họp�của�HĐ�D�tỉnh�

1.�U�ND�tỉ�h�có�t�ách��hiệm��ửi�báo�cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h�và�dự�thảo���hị�
quyết� đế���hườ���t�ực�HĐND�đú��� thời��i���quy�đị�h.�Các�����HĐND� tỉ�h�
phối�hợp�với�U�ND�tỉ�h,�các�sở,�b��,���à�h,�cơ�qu���đơ��vị�liê��qu���chuẩ��bị�
báo� cáo,�đề� á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo� ��hị�quyết� để� tổ�chức� khảo�sát,� ��hiê��cứu,�
thẩm�t��.��
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Các�mốc� thời��i���chuẩ��bị,� t�ì�h�hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết,�các�tài� liệu�
khác�phục�vụ�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�cụ�thể��hư�s�u:�

�)�Chậm��hất�15���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp,�U�ND�tỉ�h�và�các�cơ�
qu���t�ì�h�dự�thảo���hị� quyết� phải� �ửi� hồ�sơ�dự� thảo���hị�quyết� đế������ củ��
HĐND�tỉ�h�để�thẩm�t��.��

Đối� với� các� báo� cáo,� đề� á�,�dự� thảo� ��hị� quyết� cầ��xi�� ý� kiế��củ������
�hườ���vụ� tỉ�h�ủy,�thời��i����ửi�hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết�đế������củ��HĐND�
tỉ�h�để�thẩm�t���là�20���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h.���ườ���hợp�
xuất�phát�từ�yêu�cầu�thực�tiễ�,�dự�thảo���hị�quyết�cầ��có�thời��i���hoà��thiệ��thì�
thời��i���t�ì�h�hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết�do��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h�
s�u�khi�báo�cáo,�xi��ý�kiế��thố����hất�củ�������hườ���vụ�tỉ�h�ủy.�

b)�Chậm��hất�10���ày� t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp,�các����� củ��HĐND�
tỉ�h��ửi�báo�cáo�thẩm�t���đế���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

Đối�với�báo�cáo�thẩm�t���các�báo�cáo,�đề�á�,�dự�thảo���hị�quyết�cầ��xi��ý�
kiế��củ�������hườ���vụ�tỉ�h�ủy,�thời��i����ửi�báo�cáo�thẩm�t���đế���hườ���t�ực�
HĐND�tỉ�h�là�15���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp.�

c)�Chậm��hất�10���ày�t�ước���ày�dự�kiế��họp������hườ���vụ�tỉ�h�ủy,�hồ�
sơ�báo�cáo,�đề�á�,�dự�thảo���hị�quyết�phải�được��ửi�đế��Vă��phò���tỉ�h�ủy�để�
chuẩ��bị�cho�Hội���hị������hườ���vụ�tỉ�h�ủy.��

Đối�với�báo�cáo�về�tì�h�hì�h�thực�hiệ���hiệm�vụ�ki�h�tế� -�xã�hội�6�thá��,�
hà����ăm,�thời��i����ửi�hồ�sơ�về�Vă��phò���tỉ�h�ủy�để�chuẩ��bị�cho�Hội���hị�
�����hườ���vụ�tỉ�h�ủy�là�ít��hất�05���ày�làm�việc�t�ước�khi�diễ�����hội���hị.�

2.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�các�����HĐND�tỉ�h�thực�hiệ���iám�sát,�khảo�
sát,�thẩm�t���và�chuẩ��bị�các�báo�cáo�t�ì�h�kỳ�họp�theo�quy�đị�h;�đô��đốc�các�cơ�
qu���liê��qu���t�o���cô���tác�chuẩ��bị�kỳ�họp.��

3.�Các�����HĐND�tỉ�h�và�các�sở,�b��,���à�h,�cơ� qu��,�đơ��vị�liê��qu���
phối�hợp�chặt�chẽ����y�từ�khâu�chuẩ��bị,�báo�cáo�đề�xuất�xây�dự�����hị�quyết�để�
đảm�bảo�hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết�t�ì�h�kỳ�họp�đú���thời��i���quy�đị�h�và�đảm�
bảo�quy�t�ì�h�lấy�ý�kiế�,�đá�h��iá,�thẩm�t���đạt�chất�lượ��.�

�
Điều��.�Quy�trình�thẩm�tra�dự�thảo�n�hị�quyết�trình�HĐ�D�tỉnh�

1.�N��y�s�u�khi��hậ��được�báo�cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo���hị�quyết�từ�
U�ND� tỉ�h� và� các� cơ� qu��� liê�� qu��,� theo� sự� phâ�� cô��� củ�� �hườ��� t�ực�
HĐND�tỉ�h,�các�����HĐND�tỉ�h�tổ�chức�thẩm�t��� theo�quy�đị�h�tại�Điều�124�
Luật�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�và�khoả��38�Điều�1�Luật�sử��đổi,�bổ�
su���một�số� điều� củ��Luật�����hà�h� vă��bả�� quy� phạm� pháp� luật.�Cô��� tác�
thẩm� t���dự� thảo���hị�quyết�phải�đảm�bảo�chủ�t�ươ��,�pháp�luật,�các�quy�t�ì�h�
lấy�ý�kiế�,� đá�h��iá� tác�độ��,���uồ��lực�đảm�bảo,�điều�kiệ�� thực�hiệ��và�tí�h�
khả�thi,�hiệu�quả.��

2.�Để�chuẩ��bị�cho�cô���tác�thẩm�t��,�����củ��HĐND�tỉ�h�có�thể�cử�thà�h�
viê��th�m��i����hiê��cứu�báo�cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo���hị�quyết;�yêu�cầu�cơ�
qu���chủ�t�ì�soạ��thảo�và�các�cơ�qu���hữu�qu���cu���cấp�tài� liệu,�t�ì�h�bày�vấ��
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đề�mà�����thẩm�t��;�tổ�chức�họp�lấy�ý�kiế��củ���hữ�����ười��m�hiểu�về�vấ��đề�
đó;�tổ�chức�khảo�sát,��ắm�tì�h�hì�h�thực�tế�tại�đị��phươ���về��hữ����ội�du���liê��
qu���đế��dự�thảo���hị�quyết.��

3.�Hồ�sơ��ửi�thẩm�t���cầ��đảm�bảo�quy�đị�h�tại�khoả��2�Điều�124�Luật�����
hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật�và�điểm���khoả��38�Điều�1�Luật�sử��đổi,�bổ�
su���một� số� điều� củ�� Luật� ���� hà�h� vă�� bả�� quy� phạm� pháp� luật.� Các� ����
HĐND�tỉ�h�khô���tiế��hà�h�thẩm�t���dự�thảo���hị�quyết�khi�chư��đủ�các�tài�liệu�
t�o���hồ�sơ�hoặc�hồ�sơ��ửi�khô���đú���thời�hạ��theo�quy�đị�h�tại�điểm�b�khoả��
38�Điều�1� Luật�sử��đổi,� bổ� su���một�số�điều�củ��Luật�����hà�h� vă��bả�� quy�
phạm�pháp�luật.�

4.�Nội�du���thẩm�t���tập�t�u���vào�các�vấ��đề�s�u�đây:�

�)�Sự�cầ��thiết�b���hà�h���hị�quyết�quy�đị�h�tại�khoả��2,�khoả��3�Điều�27�
Luật�b���hà�h�vă��bả��quy�phạm�pháp�luật;��ội�du���củ��dự�thảo���hị�quyết�và�
�hữ���vấ��đề�cò��có�ý�kiế��khác��h�u;�

b)�Sự�phù�hợp�củ���ội�du���dự�thảo���hị�quyết�với�đườ���lối,�chủ�t�ươ���
củ��Đả��,�chí�h�sách�củ��Nhà��ước;�

c)� Sự�phù�hợp�củ�� �ội� du��� dự�thảo� ��hị�quyết�với� tì�h�hì�h,� điều�kiệ��
phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội�củ��đị��phươ��;�

d)��í�h�hợp�hiế�,�hợp�pháp�và�tí�h�thố����hất�củ��dự�thảo���hị�quyết�với�
hệ�thố���pháp�luật.�

đ)�Đảm�bảo�quy� t�ì�h�lấy�ý�kiế��các�đối� tượ���bị�điều�chỉ�h,�đá�h��iá�sự�
tác�độ��,�ả�h�hưở��;�đảm�bảo���uồ��lực,�điều�kiệ��thực�hiệ��và�khả�thi.�

5.��áo�cáo�thẩm� t���củ������HĐND�tỉ�h�phải�thể�hiệ�� �õ�qu���điểm�củ��
����về�báo�cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo���hị�quyết,��hữ���vấ��đề�được������hất�
t�í,�khô����hất�t�í,��hữ����ội�du���đề�xuất�sử��đổi,�bổ�su��,�phươ���á��đề�xuất�
củ������đối�với��hữ���vấ��đề�cò��có�ý�kiế��khác��h�u.�

�
Điều���.�Triệu�tập�kỳ�họp�

1.� �hườ��� t�ực�HĐND� tỉ�h� quyết� đị�h� t�iệu� tập� kỳ� họp� thườ��� lệ� chậm�
�hất�là�20���ày,�kỳ�họp�chuyê��đề�hoặc�kỳ�họp�để��iải�quyết�cô���việc�phát�si�h�
đột�xuất�chậm��hất�là�07���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp.�

2.�Dự�kiế��chươ���t�ì�h�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�được��ửi�đế��đại�biểu�HĐND�
tỉ�h�cù���với�quyết�đị�h�t�iệu�tập�kỳ�họp.�

3.�Quyết�đị�h�t�iệu�tập�kỳ�họp�và�dự�kiế��chươ���t�ì�h�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�
được� thô��� báo� t�ê�� các� phươ��� tiệ�� thô��� ti�� đại� chú��� chậm� �hất� 10� ��ày�
t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp�thườ���lệ�và�chậm��hất�03���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�
kỳ�họp�chuyê��đề�hoặc�kỳ�họp�để��iải�quyết�cô���việc�phát�si�h�đột�xuất.�

�
Điều� ��.�Hoạt�độn�� chất� vấn�và�xem�xét� trả� lời�chất�vấn� tại�kỳ� họp�

HĐ�D�tỉnh�

1.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�có�quyề��chất�vấ��Chủ�tịch�U�ND�tỉ�h,�Phó�Chủ�
tịch�U�ND�tỉ�h,�các��y�viê��U�ND�tỉ�h�(Giám�đốc�các�sở,�b��,���à�h�và�tươ���
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đươ��),�Chá�h� á���ò��á�� �hâ��dâ�� tỉ�h,�Việ�� t�ưở���Việ��Kiểm�sát��hâ��dâ��
tỉ�h.�N�ười�bị�chất�vấ��phải�t�ả�lời�t�ước�HĐND�tỉ�h�tại�kỳ�họp.��

2.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h,��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h,�các�����HĐND� tỉ�h�có�
t�ách� �hiệm� theo� dõi,� �iám� sát� và� đặt� vấ�� đề� chất� vấ�� �ửi� đế�� �hườ��� t�ực�
HĐND�tỉ�h�chậm��hất�05���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h.�

3.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h��êu�vấ��đề�chất�vấ��phải�chuẩ��bị�báo�cáo�tóm�tắt�
vấ��đề,� sự�việc,�có�thể�cu���cấp� thô���ti��mi�h� họ��bằ���hì�h� ả�h,�video,�vật�
chứ���cụ� thể� �ửi� đế���hườ��� t�ực�HĐND� tỉ�h� chậm��hất�02���ày� t�ước���ày�
kh�i�mạc�phiê��chất�vấ��và�t�ả�lời�chất�vấ��tại�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h.�

4.�Hoạt�độ���chất�vấ�� tại�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�được�thực�hiệ��theo�t�ì�h�
tự�s�u:�

�)�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h��êu�chất�vấ�,�có�thể�cu���cấp�thô���ti��mi�h�họ��
bằ���hì�h�ả�h,�video,�vật�chứ���cụ�thể;�

b)�N�ười�bị�chất�vấ��phải�t�ả�lời�t�ực�tiếp,�đầy�đủ�vào�vấ��đề�mà�đại�biểu�
HĐND�tỉ�h�đã�chất�vấ�,�khô���được�ủy�quyề��cho���ười�khác�t�ả�lời�th�y;�xác�
đị�h��õ�t�ách��hiệm,�biệ��pháp�và�thời�hạ��khắc�phục�hạ��chế,�bất�cập�(�ếu�có);�

c)���ườ���hợp�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�khô���đồ���ý�với��ội�du���t�ả�lời�chất�
vấ��thì�có�quyề��chất�vấ��lại�để���ười�bị�chất�vấ��t�ả�lời;�

d)�Hội�đồ����hâ��dâ��cho�t�ả�lời�chất�vấ��bằ���vă��bả�� t�o���các�t�ườ���
hợp:�Chất�vấ��khô���thuộc��hóm�vấ��đề�chất�vấ��tại�kỳ�họp;�vấ��đề�chất�vấ��cầ��
được�điều�t��,�xác�mi�h;�chất�vấ��thuộc��hóm�vấ��đề�chất�vấ��tại�kỳ�họp��hư���
chư��được�t�ả�lời�tại�kỳ�họp.�

N�ười�bị�chất�vấ��phải� t�ực�tiếp�t�ả�lời�bằ���vă��bả�.�Vă��bả��t�ả�lời�chất�
vấ��được��ửi� đế��đại� biểu� HĐND� tỉ�h� đã� chất� vấ�,��hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h�
t�o���thời�hạ��20���ày�kể�từ���ày�chất�vấ�.�

S�u�khi��hậ��được�vă��bả��t�ả�lời�chất�vấ�,��ếu�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�khô���
đồ���ý�với��ội�du���t�ả�lời�chất�vấ��thì�có�quyề��đề���hị�HĐND�tỉ�h�đư�����thảo�
luậ��tại�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�hoặc�kiế����hị�HĐND�tỉ�h�xem�xét�t�ách��hiệm�đối�
với���ười�bị�chất�vấ�;�

đ)�HĐND�tỉ�h�có�thể������hị�quyết�về�chất�vấ�;�

e)�Phiê��họp�chất�vấ��tại�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�được�phát�th��h,�t�uyề��hì�h�
t�ực�tiếp,�t�ừ�t�ườ���hợp�do�HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h;�

�)�Chậm��hất�10���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h,���ười�đã�
t�ả� lời� chất� vấ�� có� t�ách� �hiệm� �ửi� báo� cáo� về� việc� thực� hiệ�� ��hị� quyết� củ��
HĐND� tỉ�h�về� chất�vấ�,� các� vấ��đề�đã�hứ�� tại� kỳ� họp� t�ước�đế���hườ��� t�ực�
HĐND�tỉ�h�để�chuyể��đế��các�đại�biểu�HĐND�tỉ�h.�

�
Điều���.�Lấy�phiếu�tín�nhiệm�và�bỏ�phiếu�tín�nhiệm�

HĐND�tỉ�h�lấy�phiếu�tí���hiệm,�bỏ�phiếu�tí���hiệm�theo�quy�t�ì�h,�thủ�tục�
quy�đị�h�tại�Điều�88�và�Điều�89�củ��Luật�tổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ��;�Điều�
63,�64�củ��Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND;�các�hướ���dẫ��củ��
�y�b����hườ���vụ�Quốc�hội.�
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Điều��3.�Tài�liệu�phục�vụ�kỳ�họp�

1.��ài�liệu�phục�vụ�kỳ�họp�phải� được��ửi�đế��đại�biểu�HĐND� tỉ�h�chậm�
�hất�05���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp;�đối�với�hồ�sơ�dự�thảo���hị�quyết�phải�
được��ửi�đế��đại�biểu�HĐND�tỉ�h� chậm��hất� 07���ày� t�ước���ày�kh�i�mạc� kỳ�
họp.���ườ���hợp�một�số�báo�cáo,�dự�thảo���hị�quyết�cầ��có�thời��i���hoà��thiệ��
để�đảm�bảo��ội�du��,�chất�lượ���thì�thời��i����ửi�tài�liệu�đế��đại�biểu�do��hườ���
t�ực�HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h.�

2.�HĐND�tỉ�h�ứ���dụ���cô�����hệ�thô���ti��t�o���cô���tác�lưu�t�ữ,�kh�i�
thác,� sử�dụ��� tài� liệu�phục�vụ� kỳ�họp.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�được� t�����bị�máy�
tí�h�bả���(Ip�d)�để�kh�i� thác,�sử�dụ���tài� liệu�kỳ�họp,�có�t�ách��hiệm�thực�hiệ��
quy�đị�h�về�sử�dụ��,�bảo�quả��tài�liệu�t�o���kỳ�họp;�khô���được�tiết�lộ��ội�du���
tài�liệu�mật,��ội�du���các�phiê��họp�kí��củ��HĐND�tỉ�h.�

�
Điều��4.�Thư�ký�phục�vụ�kỳ�họp�

1.��hườ��� t�ực�HĐND�tỉ�h� quyết� đị�h� thư�ký�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h,��ồm:�
Lã�h�đạo�Vă��phò��,�lã�h�đạo�phò���Cô��� tác�HĐND�thuộc�Vă�� phò���Đoà��
Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h.�

2.��hư�ký�kỳ�họp�củ��HĐND�tỉ�h�có��hiệm�vụ:�

�)�Lập�d��h�sách�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�có�mặt,�vắ���mặt�tại�kỳ�họp�và�t�o���
các�phiê��họp;�hà����ăm� tổ���hợp�báo�cáo��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�và�các�cơ�
qu���chức��ă���tì�h�hì�h�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��quyề�,���hĩ��vụ,� t�ách�
�hiệm�theo�quy�đị�h�pháp�luật;�

b)�Ghi�biê��bả��phiê��họp,�kỳ�họp;�

c)��ổ���hợp�đầy�đủ,�t�u���thực,�chí�h�xác�ý�kiế��phát�biểu�củ��đại�biểu�tại�
các�phiê��thảo�luậ���ổ�và�phiê��họp�toà��thể;�

d)��h�m�mưu�Chủ�tọ��kỳ�họp�t�o���việc�thực�hiệ��các�quy�t�ì�h,�thủ�tục�tại�
kỳ�họp;�

e)�Giúp�Chủ�tọ��kỳ�họp�cu���cấp�thô���ti�,�tài�liệu�tuyê��t�uyề��về�kỳ�họp;�

�)� �hực� hiệ�� các� �hiệm� vụ� khác� theo� sự� phâ�� cô��� củ�� �hườ��� t�ực�
HĐND�tỉ�h.�

�
Mục���

�HOẠT�ĐỘ�G�GIÁM��ÁT��
�

Điều� �5.�Hoạt�độn�� �iám� sát� và�chươn�� trình,� trình� tự� �iám�sát� của�
HĐ�D�tỉnh�

1.�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��quyề���iám�sát�theo�quy�đị�h�tại�Điều�87�Luật��ổ�
chức�chí�h�quyề��đị��phươ��;�Điểm���Khoả��1�Điều�5�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�
củ��Quốc�hội�và�HĐND.�

2.�Hoạt�độ����iám�sát�củ��HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�từ�Điều�57�
đế��Điều�65�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND.�
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3.�HĐND�tỉ�h�quyết� đị�h�chươ���t�ì�h��iám�sát�củ��HĐND�theo�t�ì�h�tự�
quy�đị�h�tại�Điều�58�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND.�

4.���ì�h� tự�tiế�� hà�h�các�hoạt� độ��� �iám� sát� củ��HĐND�tỉ�h� được� thực�
hiệ�� theo� quy�đị�h� từ�Điều� 57�đế��Điều� 65� củ��Luật� Hoạt� độ��� �iám�sát� củ��
Quốc�hội�và�HĐND.�

�
Điều��6.�Trách�nhiệm�của�cơ�quan,�tổ�chức� tron��việc�đảm�bảo�hoạt�

độn���iám�sát�

1.�HĐND�tỉ�h,�U�ND�tỉ�h,�các�cơ�qu��,�tổ�chức�liê��qu���có�t�ách��hiệm�
bảo�đảm�hoạt�độ����iám�sát�tại�các�Điều�88,�89,�90�Luật�hoạt�độ����iám�sát�củ��
Quốc�hội�và�HĐND.�

2.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�chỉ�đạo,�tổ�chức�thực�hiệ��các�hoạt�độ����iám�
sát�củ��HĐND�tỉ�h�đú���quy�đị�h�pháp�luật.�Khi�cầ��thiết,�chỉ�đạo�việc�tổ�chức�
lấy�ý�kiế�,� t�ư���cầu��iám�đị�h,�mời�tổ�chức,�cá��hâ�,�chuyê���i��th�m��i��hoạt�
độ����iám�sát.�

�

Mục�3�
HOẠT�ĐỘ�G�TIẾP�XÚC�CỬ�TRI�

�
Điều��7.���uyên�tắc,�hình�thức�tiếp�xúc�cử�tri�

1.�Hoạt�độ���tiếp�xúc�cử�t�i�củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h�được�thực�hiệ��theo�
quy�đị�h�pháp�luật,�đảm�bảo���uyê��tắc�dâ��chủ,�bì�h�đẳ��,�cô���kh�i�và�có�kế�
hoạch�theo�quy�đị�h.�

2.�Hì�h�thức�tiếp�xúc�cử�t�i,�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��chế�độ�tiếp�xúc�
cử�t�i�đị�h�kỳ�tại��ơi�ứ���cử�t�ước�và�s�u�các�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h;�tiếp�xúc�cử�t�i�
�ơi�cư�t�ú,��ơi�làm�việc;�tiếp�xúc�cử�t�i�theo�chuyê��đề,�lĩ�h�vực,�đối�tượ��.�

Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�tiếp�xúc�cử� t�i�có�kế�hoạch� theo�Hội���hị.�N�oài���,�
đại�biểu�HĐND�tỉ�h�có�thể�thực�hiệ��hì�h�thức�tiếp�xúc,��ặp��ỡ�t�ực�tiếp�với�cá�
�hâ��hoặc��hóm�cử�t�i��hất�đị�h�t�ê��đị��bà��ứ���cử�để�lắ�����he,�tìm�hiểu�tâm�
tư,���uyệ��vọ���củ��cử�t�i�và�thu�thập�ý�kiế�,�kiế����hị� cử�t�i.���ườ���hợp�đại�
biểu�HĐND�tỉ�h�dự�kiế��kế�hoạch�tiếp�xúc�t�ực�tiếp�với�các�cá��hâ�,��hóm�cử�t�i�
thì�phải�báo�cáo��ổ�t�ưở����ổ�đại�biểu�t�ước�khi�thực�hiệ�.�

�
Điều��8.�Trách�nhiệm�tiếp�xúc�cử�tri�của�đại�biểu�HĐ�D�tỉnh�

1.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�phải�liê��hệ�chặt�chẽ�với�cử�t�i�ở�đơ��vị�bầu�cử,�
chịu� sự��iám�sát�củ��cử�t�i,� có� t�ách��hiệm� thu�thập�và�phả��á�h�t�u��� thực�ý�
kiế�,���uyệ��vọ��,�kiế����hị�củ��cử�t�i;�bảo�vệ�quyề��và�lợi�ích�hợp�pháp�củ��
cử�t�i.�

2.��h�m��i��đầy�đủ�các� buổi�tiếp�xúc� cử� t�i� theo�kế�hoạch�và� thực�hiệ��
�hiệm�vụ�theo�phâ��cô���củ���ổ�đại�biểu;���hiê��cứu�tài�liệu,��ắm�bắt�thô���ti��
để�báo�cáo,� t�ả� lời,� thô���ti��đế��cử�t�i� tại�các�buổi� tiếp�xúc;�mỗi��ăm� ít��hất�
một�lầ��báo�cáo�với�cử�t�i��ơi�ứ���cử�kết�quả�thực�hiệ���hiệm�vụ�đại�biểu�theo�
quy�đị�h.�
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3.��iếp�thu,� tổ���hợp,�báo�cáo��hữ���ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i� đế���ổ�đại�
biểu.��ổ�t�ưở����ổ�đại�biểu�tổ���hợp,�báo�cáo��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�để�đô��
đốc,��iám�sát�các�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��có� thẩm�quyề��xem�xét,��iải�quyết�
theo�quy�đị�h.��ổ�đại�biểu�và�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�thườ���xuyê��đô��đốc,�theo�
dõi,��iám�sát�việc��iải�quyết,�t�ả�lời�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i.�

4.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�khảo�sát,���hiê��cứu�xem�xét��hữ���vấ��đề�cử�t�i�
bức�xúc�để�kiế����hị��ổ�đại�biểu,�kiế����hị�các�cơ�qu���có�thẩm�quyề��xem�xét,�
quyết�đị�h.�

�
Điều���.�Trách�nhiệm�của�Tổ�đại�biểu�HĐ�D�tỉnh�

1.��ổ�chức�cho�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�thuộc�đơ��vị�củ���ổ�thực�hiệ��tiếp�xúc�
cử�t�i� tại��ơi�ứ���cử�t�ước�và�s�u�các�kỳ�họp;�tiếp�xúc�cử� t�i��ơi�cư�t�ú,��ơi�làm�
việc,�chuyê��đề,�đối�tượ���theo�quy�đị�h.�

2.��ổ���hợp�đầy� đủ,�kịp�thời�các�ý�kiế�,�kiế�� ��hị� cử� t�i��ửi�về��hườ���
t�ực�HĐND�tỉ�h�đảm�bảo�thời��i���quy�đị�h;��à�soát�vă��bả��t�ả�lời�củ��các�cơ�
qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��đối�với�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i,�t�ườ���hợp�có�ý�kiế��t�ả�
lời�chư��thỏ��đá���thì�có�vă��bả���ửi��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�đề���hị�cơ�qu��,�
tổ�chức,�cá��hâ��t�ả�lời�bổ�su��;�xem�xét,�đề�xuất��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�mời�
lã�h�đạo�các�sở,�b��,���à�h,�cơ�qu��,�đơ��vị�liê��qu���cù���th�m�dự�tiếp�xúc�cử�
t�i�để�kịp�thời�t�ả�lời,�tiếp�thu�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i.�

3.�Đề�xuất��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�tổ�chức�Hội���hị�tiếp�xúc�cử� t�i�theo�
chuyê�� đề;� tổ�chức�hoạt�độ���chất�vấ�,��iải� t�ì�h��iữ��h�i�kỳ�họp;�đề� xuất��ội�
du���chất�vấ��tại�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h.�

4.�Chủ�độ���hoặc� theo� phâ�� cô���củ���hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h� tổ� chức�
�iám�sát,�khảo�sát�việc��iải�quyết,�t�ả� lời�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i;�theo�dõi,�đô��
đốc�việc�t�ả�lời,��iải�quyết�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i�củ��cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ�.�

5.�Giữ�mối�qu���hệ�chặt�chẽ� với� chí�h�quyề��đị�� phươ��,�U�M��QVN�
các�cấp�và�cử�t�i��ơi�đị��bà��ứ���cử�để�thu�thập,�tổ���hợp,�phả��á�h�đầy�đủ,�t�u���
thực,�đô��đốc,��iám�sát�việc��iải�quyết�các�ý�kiế�,�kiế����hị,���uyệ��vọ���chí�h�
đá���củ��cử�t�i�và�Nhâ��dâ�.�

6.�Phối�hợp��hườ���t�ực�HĐND�các�huyệ�,�thà�h�phố�thực�hiệ��tiếp�xúc�
cử�t�i�02�cấp�tỉ�h,�huyệ�,�thà�h�phố�đảm�bảo�đồ���bộ,�hiệu�quả.�

�
Điều���.�Thời��ian,�nội�dun��tiếp�xúc�cử�tri�

1.�Chậm��hất�40���ày� t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp�HĐND� tỉ�h,��hườ���
t�ực�HĐND� tỉ�h� phối�hợp� với� U�M��QVN� tỉ�h� thố����hất� thời��i��� tổ� chức�
tiếp� xúc� cử� t�i;� chậm� �hất� 30� ��ày� t�ước���ày� kh�i� mạc� kỳ� họp,� �ổ� đại� biểu�
HĐND�tỉ�h�tổ�chức�để�đại�biểu�tiếp�xúc�cử�t�i�t�ước�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�tại��ơi�
ứ���cử,�bầu�cử.�

2.�Chậm��hất�10���ày�s�u���ày�bế�mạc�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h,��hườ���t�ực�
HĐND�tỉ�h�phối�hợp�với�U�M��QVN�tỉ�h�thố����hất�thời��i���tổ�chức�tiếp�xúc�
cử�t�i�s�u�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h;�chậm��hất�15���ày�s�u���ày�bế�mạc�kỳ�họp,��ổ�đại�
biểu�HĐND�tỉ�h�tổ�chức�để�đại�biểu�tiếp�xúc�cử�t�i�s�u�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h.��
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3.��ại�Hội���hị�tiếp�xúc�cử�t�i,�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�báo�cáo,� t��o�đổi�với�
cử�t�i��hữ����ội�du��:�

�)� Dự� kiế�� �ội� du��,� chươ��� t�ì�h� kỳ� họp� HĐND� tỉ�h;� �hữ��� vấ�� đề�
HĐND�tỉ�h�dự�kiế��sẽ�thảo�luậ�,�thô���qu��tại�kỳ�họp.�

b)��hô���báo�kết�quả�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h;��ội�du���các���hị�quyết�HĐND�
tỉ�h�được�thô���qu��tại�kỳ�họp.�

c)��hô���báo�kết�quả��iải�quyết,�t�ả�lời�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i�củ��các�cơ�
qu��,�đơ��vị�liê��qu��.�

d)��hô���ti��về�tì�h�hì�h�thực�hiệ���hiệm�vụ�phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội�t�ê��
đị��bà��tỉ�h.�

đ)�Kết�quả�thực�hiệ���hiệm�vụ�củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h�và�việc�thực�hiệ��
chươ���t�ì�h�hà�h�độ���củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h.�

e)�Nhữ����ội�du���khác�theo�đề���hị�củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,��ổ�đại�
biểu�HĐND�tỉ�h;��hữ���vấ��đề�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�qu���tâm�hoặc��hữ���vấ��đề�
cử�t�i�yêu�cầu�được�thô���ti�,�t��o�đổi.�

�
Điều���.�Tổn��hợp�ý�kiến,�kiến�n�hị�cử�tri�

1.�Chậm��hất�05���ày�s�u�khi�kết�thúc�đợt�tiếp�xúc�cử�t�i,��ổ�t�ưở����ổ�đại�
biểu�HĐND�tỉ�h�có�t�ách��hiệm�tổ���hợp,�phâ��loại�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i,�báo�
cáo��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�để�chuyể��đế��cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��có�thẩm�
quyề��xem�xét,��iải�quyết;�đồ���thời��ửi�đế��Chủ�tịch�U�ND�tỉ�h�để�chỉ�đạo��iải�
quyết.�

2.�Ý� kiế�,�kiế����hị�cử�t�i� được��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�phâ�� loại,� tổ���
hợp��hư�s�u:�

�)�Ý� kiế�,� kiế�� ��hị� cử� t�i� thuộc� thẩm�quyề�� �iải� quyết� củ��cơ�qu��,� tổ�
chức�cấp�tỉ�h�và���u���ươ���được�tổ���hợp�và��ửi�đế���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

b)�Ý�kiế�,� kiế�� ��hị� cử� t�i� thuộc� thẩm�quyề���iải� quyết� củ�� cơ�qu��,� tổ�
chức�cấp�huyệ�,�xã�được�tổ���hợp,��ửi�đế��U�ND�cấp�huyệ��để�chỉ�đạo,�đô��đốc�
�iải�quyết.��

3.��hườ��� t�ực�HĐND�tỉ�h� tổ���hợp�ý�kiế�,�kiế����hị� cử� t�i�để�báo�cáo�
HĐND�tỉ�h�tại�kỳ�họp�theo�quy�đị�h;�xem�xét�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i�đề�xuất�lự��
chọ���ội�du��,�vấ��đề�cầ��chất�vấ��tại�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h.�

�
Điều���.�Thời�hạn�xem�xét,�trả�lời�và�báo�cáo�kết�quả��iải�quyết�ý�kiến,�

kiến�n�hị�cử�tri�

1.�Chậm��hất�30���ày�kể�từ���ày��hậ��được�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i,�các�cơ�
qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��được�yêu�cầu�xem�xét,�t�ả�lời�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i��ửi�
kết�quả��iải�quyết�đế���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

2.��Chậm��hất�10���ày�t�ước���ày�kh�i�mạc�kỳ�họp,�U�ND�tỉ�h�có�t�ách�
�hiệm�báo�cáo�kết�quả��iải�quyết�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i�đế���hườ���t�ực�HĐND�
tỉ�h�để�báo�cáo�HĐND�tỉ�h�tại�kỳ�họp.�
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Nội�du���báo�cáo�kết�quả��iải�quyết�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i�phải�thể�hiệ��
�õ� tổ��� số� kiế�� ��hị,�kiế����hị� đã� �iải� quyết,�đ�����iải�quyết,�chư���iải� quyết�
xo��,� thời�hạ���iải�quyết;�đá�h��iá�mặt�đạt�được,�tồ��tại,�hạ��chế;���uyê���hâ��
khách�qu��,�chủ�qu��;�đề�xuất,�kiế����hị�cụ�thể.�

3.��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h,�đại�biểu�HĐND�tỉ�h��à�soát�chất�lượ���t�ả�lời,�
�iải�quyết�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i�thuộc�đơ��vị�bầu�cử�củ��các�cơ�qu��,�tổ�chức,�
cá��hâ�,�t�ê��cơ�sở�đó�đề�xuất��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�đề���hị�các�cơ�qu��,�tổ�
chức,�cá��hâ��báo�cáo�bổ�su����ếu�chư��đảm�bảo�chất�lượ��.�

�
Điều��3.�Giám�sát�việc��iải�quyết�ý�kiến,�kiến�n�hị�cử�tri�

1.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�các�����HĐND�tỉ�h,��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h,�
đại�biểu�HĐND�tỉ�h�thườ���xuyê��theo�dõi,�đô��đốc,��iám�sát�việc�t�ả�lời,��iải�
quyết� ý�kiế�,� kiế����hị�cử� t�i.�Hoạt� độ����iám� sát� việc��iải� quyết�ý� kiế�,� kiế��
��hị�cử�t�i�được�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�tại�Điều�74,�82,�87�Luật�Hoạt�độ����iám�
sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND.�

2.�Các�����HĐND�tỉ�h,��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�tự�mì�h�hoặc�theo�phâ��
cô���củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�tổ�chức�các�cuộc�khảo�sát,��iám�sát��ắm�tì�h�
hì�h,�đề�xuất,�kiế����hị�biệ��pháp,�hướ���xử�lý,��iải�quyết.�

3.� �hườ��� t�ực� HĐND,� các� ���� HĐND,� �ổ� đại� biểu� HĐND,� đại� biểu�
HĐND� tỉ�h� có� thể� đề� xuất� lự�� chọ�� �hữ���vấ�� đề�cử� t�i� qu��� tâm,� kiế�� ��hị�
�hiều� lầ�� �hư���chư�� được��iải�quyết�hoặc��iải�quyết� chư��có� kết�quả�để� thực�
hiệ��chất�vấ��tại�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�hoặc��iải�t�ì�h,�chất�vấ���iữ��h�i�kỳ�họp�tại�
các�phiê��họp��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

�
Mục�4�

�HOẠT�ĐỘ�G�TIẾP�CÔ�G�DÂ��
�

Điều��4.�Tiếp�côn��dân�của�Thườn��trực�HĐ�D�tỉnh�

1.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�phối�hợp�với�U�ND�tỉ�h,�các�cơ�qu��,�tổ�chức�
liê��qu���tổ�chức�tiếp�cô���dâ��đị�h�kỳ�hà���thá���tại�t�ụ�sở��iếp�cô���dâ��củ��
tỉ�h.�Chủ� tịch�HĐND� tỉ�h�có� thể� ủy� �hiệm� cho�Phó�Chủ� tịch�HĐND�hoặc��y�
viê��củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�tiếp�cô���dâ���hư���phải�bố� t�í� thời��i���để�
t�ực�tiếp� tiếp� cô���dâ��ít� �hất�01� ��ày/quý.��hời��i��,�đị�� điểm�tiếp� cô��� dâ��
được�cô���bố�cô���kh�i�t�ê��phươ���tiệ��thô���ti��đại�chú��.�

2.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�có�t�ách��hiệm�tổ�chức�để�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�
tiếp�cô���dâ�;� xây�dự���quy�đị�h,� thủ� tục� về� tiếp�cô���dâ��đảm� bảo�quy�đị�h�
pháp�luật� và�phù�hợp�với�tì�h�hì�h�củ��đị��phươ��;� sắp�xếp�lịch�tiếp� cô��� dâ��
củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h;�bố� t�í�cô���chức�có�đủ�t�ì�h�độ,��ă���lực�và��m�hiểu�
pháp�luật� để�làm��hiệm� vụ� tiếp�cô���dâ�;� tổ� chức�để�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�tiếp�
cô���dâ��ở�đị��phươ���mà�đại�biểu�ứ���cử.�

3.���o���t�ườ���hợp�xét�thấy�cầ��thiết,��hườ��� t�ực�HĐND�tỉ�h�tổ�chức�
tiếp�cô���dâ��để�xem�xét�các�vấ��đề�bức�xúc,��ổi�cộm�tại�đị��phươ���được�đô���
đảo�cử�t�i�qu���tâm,�kiế����hị.�
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4.���ê��cơ�sở�đơ��thư�khiếu��ại,�tố�cáo,�kiế����hị,�phả��á�h�củ��cô���dâ�,�
�hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�có�thể�phâ��cô���các�����HĐND�tỉ�h�tổ�chức��iám�sát,�
khảo�sát,��ắm�bắt�thô���ti��đề�xuất�biệ��pháp�xử�lý,�có�ý�kiế��với�U�ND�tỉ�h,�cơ�
qu��,�tổ�chức�liê��qu���xem�xét��iải�quyết�theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

�
Điều��5.�Tiếp�côn��dân�của�đại�biểu�HĐ�D�tỉnh�

1.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�có�t�ách��hiệm�tổ�chức�để�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�
tiếp�cô���dâ�,�xây�dự���và�cô���bố�lịch�tiếp�cô���dâ��hằ���thá���theo�quy�đị�h�
tại�Điều�107�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ��;�Luật��iếp�cô���dâ��và�N�hị�
quyết� số�759/2014/U��VQH13�củ���y�b����hườ���vụ�Quốc�hội�quy�đị�h� chi�
tiết�về�hoạt�độ���tiếp�cô���dâ��củ��các�cơ�qu���củ��Quốc�hội,�đại�biểu�Quốc�hội,�
HĐND�và�đại�biểu�HĐND�các�cấp.�

2.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�có�t�ách��hiệm�bố�t�í�thời��i���tiếp�cô���dâ��tại��ơi�
cô���tác,��ơi�cư�t�ú�để�thu�thập�ý�kiế�,���uyệ��vọ��,�kiế����hị�củ��cô���dâ�;��iải�
thích,�tuyê��t�uyề��chí�h�sách�củ��Đả��,�pháp�luật�củ��Nhà��ước�cho�cô���dâ�;�
hướ���dẫ�,��iúp�đỡ�cô���dâ��thực�hiệ��quyề��khiếu��ại,�tố�cáo�và��hậ��đơ��thư�
củ��cô���dâ��để�chuyể��đế��cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��có�thẩm�quyề���iải�quyết�
theo� quy�đị�h�pháp� luật;� đô��đốc,� theo�dõi�cơ�qu��,� tổ�chức,� cá��hâ�� có� thẩm�
quyề���iải�quyết�khiếu��ại,�tố�cáo�củ��cô���dâ�.�

�
Điều��6.�Giám�sát�việc��iải�quyết�khiếu�nại,�t��cáo�của�côn��dân�

1.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h��iám�sát�việc��iải�quyết�khiếu��ại,�tố�cáo�củ��
cô���dâ��theo�quy�đị�h�tại�Điều�73�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�
HĐND.�

2.�Đại� biểu�HĐND�tỉ�h� �iám�sát� việc��iải� quyết� khiếu� �ại,� tố� cáo,�kiế��
��hị�củ��cô���dâ��theo�quy�đị�h�tại�Điều�87�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�
hội�và�HĐND.�

�
Chươn��III�

HOẠT�ĐỘ�G�CỦA�THƯỜ�G�TRỰC�HĐ�D�TỈ�H�
�

Điều��7.�Cơ�cấu�tổ�chức,�hoạt�độn��

1.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�là�cơ�qu���thườ���t�ực�củ��HĐND�tỉ�h,�thực�
hiệ�� �hiệm� vụ,� quyề�� hạ�� theo� quy� đị�h� tại� Điều� 104� Luật� tổ� chức� chí�h�
quyề��đị��phươ��,�Quy�chế�hoạt�độ���củ��HĐND�tỉ�h�và�các�quy� đị�h�khác�
củ��pháp�luật.�

2.��hườ��� t�ực�HĐND�tỉ�h��ồm�Chủ� tịch�HĐND�tỉ�h,� các�Phó�Chủ�tịch�
HĐND�tỉ�h,�các�ủy�viê��là���ưở���các�����củ��HĐND�tỉ�h.�

3.�Hoạt�độ���củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�được�bảo�đảm�bằ���hoạt�độ���
củ��Chủ�tịch�HĐND,�các�Phó�Chủ�tịch�HĐND,�các�ủy�viê���hườ���t�ực�HĐND,�
cù���với�sự�th�m��i��củ��các����,��ổ�đại�biểu,�đại�biểu�HĐND�tỉ�h,�Vă��phò���
Đoà��Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h;�sự�phối�hợp�cô���tác�củ��cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��
liê��qu��.�
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Điều� �8.��hiệm�vụ,� quyền�hạn� của� các� thành� viên�Thườn�� trực�Hội�
đồn��nhân�dân�tỉnh�

1.�Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h�lã�h�đạo�hoạt�độ���củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�
th�y�mặt��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h��iữ�mối�liê��hệ�với�U�ND�tỉ�h,�các�cơ�qu���
Nhà��ước,������hườ���t�ực�U�M��QVN�tỉ�h,�các�tổ�chức�thà�h�viê��củ��Mặt�
t�ậ���ổ�quốc�Việt�N�m�tỉ�h,�các�tổ�chức�xã�hội�khác�và�cô���dâ�.�

2.�Phó�Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h��iúp�Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ���hiệm�vụ,�
quyề��hạ��theo�sự�phâ��cô���củ��Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h.��

3.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�phâ��cô����hiệm�vụ�cụ�thể�đế��từ���thà�h�viê��
�hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h.� Các� thà�h� viê�� �hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h� chịu� t�ách�
�hiệm� tập� thể�về�việc� thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề��hạ��củ���hườ��� t�ực�HĐND�
tỉ�h;� chịu� t�ách� �hiệm� cá� �hâ�� t�ước� �hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h� về� �hiệm� vụ,�
quyề��hạ��được��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�phâ��cô��;�th�m��i��đầy�đủ�các�phiê��
họp��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�thảo�luậ��và�quyết�đị�h��hữ���vấ��đề�thuộc��hiệm�
vụ,�quyề��hạ��củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

�
Điều���.�Phiên�họp�của�Thườn��trực�HĐ�D�tỉnh�

1.�Phiê��họp��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�là�hì�h�thức�hoạt�độ���chủ�yếu�củ��
�hườ���t�ực�HĐND.��ại�phiê��họp,��hườ���t�ực�HĐND�thảo�luậ��và�quyết�đị�h�
�hữ���vấ��đề�thuộc��hiệm�vụ,�quyề��hạ��củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�theo�quy�
đị�h�củ��pháp�luật.�

2.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�họp�thườ���kỳ�mỗi�thá���một�lầ�.�Khi�xét�thấy�
cầ�� thiết,� �hườ��� t�ực� HĐND� có� thể� họp� đột�xuất� theo� đề� ��hị� củ�� Chủ� tịch�
HĐND�tỉ�h.�Phiê��họp��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�phải�có�ít��hất�h�i�phầ��b��tổ���
số�thà�h�viê���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�th�m�dự.�Phiê��họp��hườ���t�ực�HĐND�
tỉ�h�do�Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h�chủ�tọ�.�Nếu�Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h�vắ���mặt�thì�Phó�
Chủ�tịch�HĐND�tỉ�h��được�ủy�quyề��chủ�tọ��phiê��họp.��

3.��hà�h�phầ��th�m�dự�phiê��họp��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h��ồm:�Đại�diệ��
U�ND�tỉ�h,�U�M��QVN�tỉ�h;���ưở��,�phó�Đoà��Đ�QH�đơ��vị�tỉ�h;��ò��á��
�hâ��dâ��tỉ�h,�Việ��Kiểm�sát��hâ��dâ��tỉ�h;�lã�h�đạo�các�sở,�b��,���à�h�có�liê��
qu��;�lã�h�đạo�các�����HĐND�tỉ�h,�Vă��phò���Đoà��Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h�

4.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�tổ�chức�phiê��họp�theo�quy�đị�h�tại�Điều�106�
Luật�tổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ��.�

�
Điều� 3�.� Hoạt� độn�� �iám� sát,� chất� vấn,� �iải� trình� của� Thườn�� trực�

HĐ�D�tỉnh�

1.�Hoạt�độ����iám�sát�củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h��ồm:�

�)�Xem�xét� việc� t�ả� lời�chất� vấ�� củ���hữ�����ười� bị� chất� vấ�� t�o��� thời�
�i����iữ��h�i�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h;�

b)�Giám�sát�chuyê��đề;�

c)��ổ�chức�hoạt�độ����iải�t�ì�h�tại�phiê��họp��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h;�
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d)�Giám�sát�việc��iải�quyết�khiếu��ại,�tố�cáo�củ��cô���dâ�;�

đ)�Giám�sát�việc��iải�quyết�kiế����hị�củ��cử�t�i.�

2.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��hoạt�độ����iám�sát�cụ�thể�theo�quy�
đị�h�từ�Điều�66�đế��Điều�75�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND.�

3.���o���thời��i����iữ��h�i�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h,�că��cứ�vào�chươ���t�ì�h�
phiê��họp,�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i,�vấ��đề�xã�hội�qu���tâm�và�phiếu�chất�vấ��
củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h,��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h��hóm�vấ��đề�chất�
vấ�,���ười�bị�chất�vấ�,�thời��i���chất�vấ�.�

4.�Hoạt� độ��� chất�vấ�,��iải� t�ì�h� tại� phiê��họp��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�
được�tiế��hà�h��hư�s�u:�

�)�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h��êu�chất�vấ�,�có�thể�cu���cấp�thô���ti��mi�h�họ��
bằ���hì�h�ả�h,�video,�vật�chứ���cụ�thể;�

b)�N�ười�bị�chất�vấ��phải�t�ả�lời�t�ực�tiếp,�đầy�đủ�vào�vấ��đề�mà�đại�biểu�
HĐND�tỉ�h�đã�chất�vấ�,�khô���được�ủy�quyề��cho���ười�khác�t�ả�lời�th�y;�xác�
đị�h��õ�t�ách��hiệm,�biệ��pháp�và�thời�hạ��khắc�phục�hạ��chế,�bất�cập�(�ếu�có);�

c)���ườ���hợp�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�khô���đồ���ý�với��ội�du���t�ả�lời�chất�
vấ��thì�có�quyề��chất�vấ��lại�để���ười�bị�chất�vấ��t�ả�lời;�

d)�Nhữ�����ười�khác� có�thể�được�mời� th�m�dự�phiê��họp�và�t�ả�lời�chất�
vấ��củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h�về�vấ��đề�thuộc�t�ách��hiệm�củ��mì�h.�

đ)��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h�t�ả�lời�chất�vấ��bằ���vă��bả��t�o���
t�ườ���hợp:�Chất�vấ��khô��� thuộc��hóm�vấ��đề�chất�vấ��tại�phiê��họp;�vấ��đề�
chất�vấ��cầ��được�điều� t��,�xác�mi�h;�chất�vấ��thuộc��hóm�vấ��đề�chất�vấ��tại�
phiê��họp��hư���chư��được�t�ả�lời�tại�phiê��họp.�

N�ười�bị�chất�vấ��phải� t�ực�tiếp�t�ả�lời�bằ���vă��bả�.�Vă��bả��t�ả�lời�chất�
vấ��được��ửi� đế��đại� biểu� HĐND� tỉ�h� đã� chất� vấ�,��hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h�
t�o���thời�hạ��20���ày�kể�từ���ày�chất�vấ�.�

S�u�khi��hậ��được�vă��bả��t�ả�lời�chất�vấ�,��ếu�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�khô���
đồ���ý�với��ội�du���t�ả�lời�thì�có�quyề��đề���hị��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�đư�����
thảo� luậ�� tại� phiê�� họp� �hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h� hoặc� kiế�� ��hị��hườ��� t�ực�
HĐND,�HĐND�tỉ�h�xem�xét�t�ách��hiệm�đối�với���ười�bị�chất�vấ�.�

�
Điều� 3�.� Hoạt� độn�� của� Thườn�� trực� HĐ�D� tỉnh� về� khảo� sát,� �iải�

quyết�nhữn��vấn�đề�phát�sinh��iữa�hai�kỳ�họp�

Qu��tiếp��hậ��đơ��thư�khiếu��ại,�tố�cáo,�kiế����hị,�phả��á�h�củ��cô���dâ�;�
ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i;�các��ội�du���được��hườ���t�ực�tỉ�h�ủy,������hườ���
vụ��ỉ�h�ủy��i�o;�các��ội�du���phát�si�h��iữ��h�i�kỳ�họp�theo�đề���hị�củ��U�ND�
tỉ�h,�các�cơ�qu��,� đơ��vị�liê�� qu��,��hườ��� t�ực�HĐND�tỉ�h� có� thể� chủ� độ���
hoặc�phâ��cô���các�����HĐND,��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�tổ�chức�khảo�sát,��ắm�
bắt�tì�h�hì�h,�đề�xuất�biệ��pháp,��iải�pháp�xử�lý�đảm�bảo�quy�đị�h�pháp�luật�và�
phù�hợp�với�thực�tế�đị��phươ��.�
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Điều�3�.�Chỉ�đạo,�điều�hòa,�ph�i�hợp�hoạt�độn��các�Ban�HĐ�D�tỉnh�

1.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�chỉ�đạo,�điều�hò�,�phối�hợp,�phâ��cô����hiệm�
vụ� cho� các� ���� HĐND� tỉ�h� theo� quy� đị�h� tại� Điều� 104� Luật� �ổ� chức� chí�h�
quyề��đị��phươ��.�

2.�Phâ��cô���các�����thẩm�t���báo�cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo���hị�quyết�
t�ì�h� t�ì�h�HĐND�tỉ�h�về�lĩ�h�vực� có�liê��qu���hoặc�các�vấ��đề�phát�si�h��iữ��
h�i�kỳ�họp�thuộc�thẩm�quyề��củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

3.�Xem�xét,�cho�ý� kiế�� về�chươ��� t�ì�h,��ội� du��� �iám�sát� củ�� các�����
HĐND�tỉ�h;�yêu�cầu�các�����HĐND�tỉ�h�điều�chỉ�h�kế�hoạch��iám�sát�bảo�đảm�
hoạt�độ����iám�sát�khô���bị�t�ù���lặp;�phâ��cô�������củ��HĐND�tỉ�h�thực�hiệ��
một�số��ội�du���thuộc� chươ��� t�ì�h��iám�sát�củ��HĐND,��hườ��� t�ực�HĐND�
tỉ�h;�th�m��i��hoạt�độ���đô��đốc,�kiểm�t���việc�thực�hiệ����hị�quyết�củ��HĐND�
và�một�số�cô���việc�khác�có�liê��qu��.�

�
Chươn��IV�

HOẠT�ĐỘ�G�CỦA�CÁC�BA��HĐ�D�TỈ�H�
�

Điều�33.��hiệm�vụ,�quyền�hạn�của�các�Ban�HĐ�D�tỉnh�

1.�����HĐND�tỉ�h�được�thà�h�lập�theo� quy�đị�h�pháp�luật��ồm� 04����:�
Pháp�chế,�Ki�h�tế�-�N�â��sách,�Vă��hó�� -�Xã�hội,�Dâ�� tộc.�Mỗi�����có���ưở���
b��,�các�Phó���ưở���b���và�các��y�viê�.�

2.�����củ��HĐND� tỉ�h� thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề�� hạ��theo�quy�đị�h�tại�
các�Điều�108,� 109,�110,�111�Luật��ổ�chức�chí�h� quyề��đị��phươ���và�các�vă��
bả��quy�đị�h�khác.�

3.�Că��cứ�các�quy�đị�h�pháp�luật�và�thực�tiễ��hoạt�độ��,�các�����HĐND�
tỉ�h�xây�dự���quy�chế�hoạt�độ���củ�����,�đảm�bảo���uyê��tắc�hoạt�độ��,��hiệm�
vụ,� quyề�� hạ�� theo� quy� đị�h;�phâ��cô����hiệm�vụ� cụ�thể� đế��từ��� thà�h�viê��
���;�duy�t�ì�và�thực�hiệ��mối�qu���hệ�với�các�cơ�qu��,�đơ��vị�có�liê��qu��.�

�
Điều�34.�Hoạt�độn��thẩm�tra�

1.�Các�����HĐND� tỉ�h� tổ�chức� thẩm� t��� các�báo�cáo,�đề�á�,� tờ� t�ì�h,�dự�
thảo���hị� quyết� thuộc� lĩ�h�vực�����phụ�t�ách�theo�phâ�� cô���củ���hườ���t�ực�
HĐND�tỉ�h�theo�quy�đị�h�tại�Điều�111�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề�� đị��phươ��,�
Điều�78�Luật�Hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND.�

2.�Các�����HĐND�tỉ�h�tổ�chức�thẩm�t���các�vă��bả�,�báo�cáo,�tờ�t�ì�h,�đề�
á��phát�si�h��iữ��h�i�kỳ�họp�theo�phâ��cô���củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

�
Điều�35.�Hoạt�độn���iám�sát,�khảo�sát�

1.�Các����� củ��HĐND� tỉ�h� thực�hiệ�� quyề�� �iám�sát� theo�quy� đị�h� tại�
điểm�c�Khoả��1�Điều�5�Luật�hoạt�độ����iám�sát�củ��Quốc�hội�và�HĐND.�

2.� Hoạt� độ��� �iám� sát� củ�� ���� HĐND� tỉ�h� thực� hiệ�� theo�quy� đị�h� từ�
Điều�76�đế��Điều�82� Luật�Hoạt� độ����iám�sát� củ��Quốc�hội�và�HĐND�và�các�
vă��bả��quy�đị�h�khác.�
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3.�Các�����HĐND�tỉ�h�tổ�chức��iám�sát,�khảo�sát�các��ội�du���phát�si�h�
�iữ��h�i�kỳ�họp�theo�phâ��cô���củ���hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h.�

�
Chươn��V�

HOẠT�ĐỘ�G�CỦA�TỔ�ĐẠI�BIỂU�HĐ�D�VÀ�ĐẠI�BIỂU�HĐ�D�TỈ�H�
�

Điều�36.�Hoạt�độn��của�các�Tổ�đại�biểu�HĐ�D�tỉnh�

1.��ổ� đại�biểu�HĐND� tỉ�h�do� các� đại� biểu�HĐND�tỉ�h� được� bầu� ở�một�
hoặc� �hiều� đơ��vị�bầu� cử� hợp� thà�h.�Việc� thà�h� lập��ổ� đại�biểu,� chỉ�đị�h� �ổ�
t�ưở���và��ổ�phó�do��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h.��

2.�Nhiệm�vụ,�quyề��hạ��củ���ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h:�

�)��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�thực�hiệ���hiệm�vụ�và�quyề��hạ��theo�quy�đị�h�
tại�Điều�112�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ��,�từ�Điều�83�đế��Điều�87�Luật�
Hoạt� độ��� �iám� sát� củ��Quốc� hội�và� Hội� đồ��� �hâ�� dâ�� và� các� vă�� bả�� quy�
phạm�pháp�luật�có�liê��qu��;�

b)��ổ� chức� �iám� sát� việc� tuâ�� theo�Hiế�� pháp,� luật,� vă��bả�� quy� phạm�
pháp�luật�củ��cơ�qu���Nhà��ước�cấp�t�ê�,���hị�quyết�củ��HĐND�tỉ�h�t�ê��đị��bà��
ứ���cử�hoặc�về�các�vấ��đề�do�HĐND�và��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�phâ��cô��;�

c)� N�hiê�� cứu� tài� liệu,� đó��� �óp� ý� kiế�� �ội�du��,� chươ��� t�ì�h� kỳ� họp�
HĐND�tỉ�h;��

d)��ổ�chức�cho�đại� biểu� HĐND�tiếp� xúc� cử�t�i� t�ước�và�s�u�các�kỳ� họp�
HĐND�tỉ�h�theo�quy�đị�h;�báo�cáo�với�cử�t�i��ơi�được�bầu�về�kết�quả�hoạt�độ���
củ���ổ� đại�biểu�01� lầ�/�ăm�để�cử� t�i� theo�dõi,��iám�sát;� tổ���hợp�ý�kiế�,� kiế��
��hị�cử�t�i��ửi��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�đảm�bảo�thời��i���quy�đị�h;�

đ)�Giữ�mối�qu���hệ�chặt�chẽ�với��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�và��y�b���Mặt�
t�ậ���ổ�quốc�Việt�N�m��ơi�ứ���cử�để�thực�hiệ���hiệm�vụ�đại�biểu�HĐND.�

3.�Nhiệm�vụ,�quyề��hạ��củ���ổ�t�ưở����ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h:�

�)�Chịu� t�ách� �hiệm�chu���về�hoạt�độ���củ���ổ� đại�biểu,� điều�hà�h�các�
phiê��họp��ổ;�tích�cực�phát�biểu�và�vậ��độ��,�phâ��cô���các��ổ�viê��t�o����ổ�
phát�biểu�thảo�luậ��tại�các�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h,�các�phiê��họp�thảo�luậ���ổ,�thảo�
luậ��tại�hội�t�ườ��;�phâ��cô����ổ�viê��báo�cáo�tại�các�hội���hị�tiếp�xúc�cử�t�i.�

b)��ổ�chức,�điều�hà�h�thực�hiệ��hoạt�độ����iám�sát�củ���ổ�đại�biểu;�báo�
cáo��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�về�hoạt�độ���củ���ổ�đại�biểu.�

c)�Chỉ�đạo�tổ���hợp�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�t�i� tại�các�đợt�tiếp�xúc�cử�t�i�báo�
cáo��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�tổ���hợp�chu���theo�quy�đị�h.�

d)� Phối� hợp�với� các� Đoà�� �iám� sát,� khảo� sát� củ�� HĐND,� �hườ��� t�ực�
HĐND,�các�����củ��HĐND�tỉ�h�để�thực�hiệ���hiệm�vụ��iám�sát,�khảo�sát�khi�
được�mời�hoặc�được�phâ��cô��.�

đ)��ổ�chức�và�thực�hiệ��việc��iám�sát,�khảo�sát�theo�quy�đị�h.�
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4.�Nhiệm�vụ,�quyề��củ���ổ�phó��ổ�đại�biểu�HĐND�tỉ�h:�

Giúp��ổ�t�ưở���tổ�chức�thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề��hạ�,�hoạt�độ���củ���ổ�
đại�biểu�khi�được�phâ��cô��.�

5.�Đại�biểu�thuộc��ổ�thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề��hạ��theo�quy�đị�h�từ�Điều�
93�đế��Điều�100�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ���và�khoả��27�Điều�2�Luật�
sử��đổi,�bổ�su���một�số�điều�củ��Luật�tổ�chức�chí�h�phủ�và�Luật��ổ�chức�chí�h�
quyề��đị��phươ��.�

�
Điều�37.�Hoạt�độn��của�đại�biểu�HĐ�D�tỉnh�

1.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h� thực�hiệ��quyề��và�t�ách��hiệm�theo�quy�đị�h�
tại� các� Điều� 84,� 93,� 94,� 95,� 96,� 97,� 98,� 99,� 100,� 101� Luật� �ổ� chức� chí�h�
quyề�� đị��phươ��,�khoả��28�Điều�2�Luật� sử��đổi,�bổ�su���một� số� điều� củ��
Luật��ổ�chức�Chí�h�phủ�và�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ���và�các�quy�
đị�h�pháp�luật�khác.�

2.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�hoạt�độ���khô���chuyê��t�ách�phải�đảm�bảo�dà�h�
ít��hất�một�phầ��b�� thời��i���làm�việc�t�o����ăm�để�thực�hiệ���hiệm�vụ,�quyề��
hạ��củ��đại�biểu�HĐND.��hời��i���làm�việc�t�o����ăm�mà�đại�biểu�HĐND�hoạt�
độ���khô���chuyê��t�ách�dà�h�cho�việc�thực�hiệ���hiệm�vụ�đại� biểu�được�tí�h�
vào�thời��i���làm�việc�củ��đại�biểu�ở�cơ�qu��,� tổ�chức,�đơ��vị�mà�đại�biểu�làm�
việc�và�được�bảo�đảm� t�ả�lươ��,�phụ�cấp,�các�chế�độ�khác�do�cơ�qu��,�tổ�chức,�
đơ��vị�đó�đài�thọ.�N�ười�đứ���đầu�cơ�qu��,�tổ�chức,�đơ��vị��ơi�đại�biểu�làm�việc�
có�t�ách��hiệm�sắp�xếp�cô���việc,�tạo�điều�kiệ��cầ��thiết�cho�đại�biểu�HĐND�làm�
�hiệm�vụ.�

3.�Đại�biểu�HĐND�tỉ�h�được�cấp�hoạt�độ���phí�hà���thá���và�được�hỗ�t�ợ�
các� điều�kiệ�� cầ�� thiết�khác�cho� hoạt� độ��� đại� biểu�theo� quy�đị�h� tại�khoả��5�
Điều�103�Luật��ổ�chức�chí�h�quyề��đị��phươ��.�

�
Chươn��VI�

QUA��HỆ�CÔ�G�TÁC�GIỮA�HĐ�D�TỈ�H�VỚI�CÁC�CƠ�QUA�,�
TỔ�CHỨC�CÓ�LIÊ��QUA��

�
Điều�38.�Quan�hệ�côn��tác��iữa�HĐ�D�tỉnh�với�các�cơ�quan,�tổ�chức�có�

liên�quan�trên�địa�bàn�tỉnh�

1.��hườ��� t�ực�HĐND� thực�hiệ�� có�hiệu� quả�mối� qu��� hệ� cô��� tác� với�
Đoà��Đ�QH,�U�ND�và�U�M��QVN�tỉ�h� theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�và�các�
vă��bả��có�liê��qu��.���

2.��hườ���t�ực�HĐND,�các�����HĐND�tỉ�h�phối�hợp�chặt�chẽ�với�U�ND�
tỉ�h,�các�sở,� b��,���à�h,�các� cơ�qu��� liê��qu��� t�o���việc�chuẩ��bị�dự�kiế���ội�
du��,�chươ���t�ì�h�kỳ�họp,�báo�cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo���hị�quyết�và�các��ội�
du���liê��qu���t�ì�h�kỳ�họp�HĐND�tỉ�h�đảm�bảo�đú���quy�đị�h;�phối�hợp�t�o���
việc� theo� dõi� và��iải� quyết��hữ��� vấ��đề�phát� si�h�khi�tổ�chức� t�iể�� kh�i� thực�
hiệ����hị�quyết�củ��HĐND�tỉ�h��iữ��h�i�kỳ�họp;��iải�quyết�ý�kiế�,�kiế����hị�cử�
t�i,�đơ��thư�khiếu��ại,�tố�cáo�củ��cô���dâ�.��
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3.��hườ���t�ực�HĐND�chủ�t�ì,�phối�hợp�với������hườ���t�ực�U�M��Q�
tỉ�h�xây�dự���kế�hoạch,�tổ�chức�hội���hị�tiếp�xúc�cử�t�i�củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h;�
chỉ�đạo�tổ���hợp�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i��ửi�tới��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�và�
báo�cáo�HĐND�tỉ�h�tại�kỳ�họp.�

�hườ��� t�ực� U�M��QVN� tỉ�h� thô��� qu�� hệ� thố���Mặt� t�ậ�� và� các� tổ�
chức�chí�h�t�ị� -�xã�hội�ở�các�cấp,��iám�sát�việc�thực�hiệ���hiệm�vụ�củ��đại�biểu�
HĐND�tỉ�h,� củ���ổ�đại�biểu,�các�����củ��HĐND�và��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h;�
phối�hợp�với��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�t�o���việc�tổ�chức�lấy�ý�kiế���hâ��dâ��về�
các�dự�thảo�vă��bả��pháp�luật�và��hữ���vấ��đề�qu���t�ọ���củ��tỉ�h.�

4.�Các�cơ�qu��,� tổ� chức,�cá��hâ�� t�o��� phạm�vi��hiệm� vụ,� quyề��hạ��củ��
mì�h�có�t�ách��hiệm�tạo�điều�kiệ��thuậ��lợi�cho�hoạt�độ���củ��đại�biểu�HĐND�tỉ�h.�

�
Điều� 3�.�Quan� hệ� côn�� tác� �iữa� HĐ�D� tỉnh� với� HĐ�D� các� huyện,�

thành�ph��

1.��hườ��� t�ực�HĐND�tỉ�h�hướ���dẫ��hoạt�độ��� củ��HĐND�các�huyệ�,�
thà�h� phố;� phối�hợp� với�HĐND�các�huyệ�,� thà�h� phố�t�o��� quá� t�ì�h� tổ�chức�
thực�hiệ��các�hoạt�độ���củ��HĐND�t�ê��đị��bà�;� tổ�chức��i�o�b���với��hườ���
t�ực�HĐND�các�huyệ�,�thà�h�phố�mỗi�Quý�một�lầ�.�

2.� �hườ��� t�ực�HĐND�các� huyệ�,� thà�h� phố� báo� cáo� kết� quả�cô��� tác�6�
thá��,�hà����ăm��ửi��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h�để��iám�sát,�theo�dõi,�phối�hợp�hoạt�
độ���và�tổ���hợp�chu���báo�cáo�về�kết�quả�hoạt�độ���HĐND�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

�
Chươn��VII�

�HỮ�G�ĐIỀU�KIỆ��ĐẢM�BẢO�CHO�HOẠT�ĐỘ�G�CỦA�HĐ�D�TỈ�H�
�

Điều�4�.�Bộ�máy��iúp�việc�HĐ�D�tỉnh�

Vă��phò���Đoà��Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h�là�cơ�qu���th�m�mưu,��iúp�việc�và�
phục�vụ�các�hoạt�độ���củ��HĐND,��hườ���t�ực�HĐND,�các�����củ��HĐND,��ổ�
đại� biểu� và� đại� biểu� HĐND� tỉ�h� theo� quy� đị�h� tại� N�hị� quyết�
số�1004/2020/U��VQH14���ày� 18� thá��� 9� �ăm� 2020� củ���y�b��� �hườ��� vụ�
Quốc�hội�về�việc�thà�h�lập�và�quy�đị�h�vị�t�í,�chức��ă��,��hiệm�vụ,�quyề��hạ�,�
cơ�cấu�tổ�chức�củ��Vă��phò���Đoà��đại�biểu�Quốc�hội�và�Hội�đồ����hâ��dâ��cấp�
tỉ�h�và�các�vă��bả��hướ���dẫ��khác�có�liê��qu��.�

�

Điều�4�.�Kinh�phí�hoạt�độn��của�HĐ�D�tỉnh�

Ki�h� phí� hoạt� độ��� củ�� HĐND� tỉ�h� được� bố� t�í� từ� ��â�� sách� tỉ�h� do�
HĐND�tỉ�h�quyết�đị�h�t�ê��cơ�sở�dự�toá����â��sách�tỉ�h�hà����ăm.�Vă��phò���
Đoà��Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h�đảm�bảo�các�điều�kiệ��tổ�chức,�hoạt�độ��,�chế�độ,�
quả��lý�và�sử�dụ���ki�h�phí�phục�vụ�hoạt�độ���củ��HĐND,��hườ���t�ực�HĐND,�
các�����HĐND,�các��ổ�đại�biểu�và�đại�biểu�HĐND�tỉ�h�theo�quy�đị�h�pháp�luật.�

�
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Điều�4�.�Chế�độ�chính�sách�và�khen�thưởn��

1.�Đại� biểu�HĐND�tỉ�h�được�hưở���các�chế�độ,�chí�h� sách�do�pháp� luật�
quy�đị�h�và�theo���hị�quyết�củ��HĐND�tỉ�h.�

2.��hườ���t�ực�HĐND,�các�����HĐND,�các��ổ�đại�biểu�HĐND,�đại�biểu�
HĐND�tỉ�h,�Vă��phò���Đoà��Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h�hoà��thà�h�xuất�sắc��hiệm�
vụ�được�xét�khe��thưở���theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

�
Chươn��VIII�

ĐIỀU�KHOẢ��THI�HÀ�H�
�

Điều�43.�Tổ�chức�thực�hiện�

1.��hườ���t�ực�HĐND�tỉ�h,�U�ND�tỉ�h,�U�M��QVN�tỉ�h,� các�sở,�b��,�
��à�h,� các� ����HĐND,��ổ�đại� biểu�HĐND,� đại� biểu�HĐND� tỉ�h,�Vă�� phò���
Đoà��Đ�QH�và�HĐND�tỉ�h�và�các�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��có�liê��qu���chịu�
t�ách��hiệm�thực�hiệ��Quy�chế��ày.��

2.���o���quá� t�ì�h� thực�hiệ�,� �hườ��� t�ực� HĐND� tỉ�h� chỉ�đạo� cô��� tác�
tổ���hợp,�báo�cáo�tì�h�hì�h�thực�hiệ��Quy�chế;�đề�xuất�với�HĐND�tỉ�h�xem�xét,�
quyết�đị�h�các��ội�du���cầ��sử��đổi,�bổ�su���đảm�bảo�quy�đị�h�pháp�luật./.�
�
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