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- Can cIt Diêu l Dáng CØng san Vi@ Nam và Quy djnh s6 24-QD/TW ngày
30/7/202 1 cüa Ban Chp hãnh Trung uang Dáng ye thi hành Diêu l Dãng;
- Can cit Quy dinh s 1O-QDi/TW ngày 12/12/20 18 cfla BO Chinh trj v chic
näng, nhiêm vi, quyn han và mi quan h cong tác cUa cp us', ban thuông v'i cp
uS' tinh, thành ph trlrrc thuic Trung ucing;
- Can cit Quy djnh s 42-QD/TW ngày 03/10/20 16 cüa Ban BI thu Trung ucing
Dáng v nhim vi và quan h cOng tác elm thu&ng twc tinh u5', thành uS';
- Can cit Quy djnh s 231-QD/TW ngày 16/6/2009 elm Ban BI thu Trung
ucvng Dãng ye quan h lãnh do, chi dao clia tinh uS', thành uS' vói the dàng doàn,
ban can sçr dàng trçrc thu,c;
- Can cit Quy ch lam vic s 01-QC/TU ngày 29/12/2020 elm Ban Chp
hành Dãng
Tinh, Ban Thuäng vçt Tinh uS' và Throng trijc Tinh uS' khoá XI,
nhiêm k5' 2020 - 2025;
- Can cit Quyk djnh s 230-QD/TU ngày 20/8/202 1 cüa Ban ThrOng vi Tinh
u5' chi djnh thãnh viên Dáng doàn và chic danh BI thu, Phó BI thu Dãng doàn Hôi
dng nhân dan Tinh, nhim kS' 2021 - 2026;
- Xét d nghj elm Dáng doàn HOi dng nhân dan Tinh,
Ban Thtr&ng vi Tinh u5' ban hành Quy ch lam vic elm Dàng doàn Hti dng
nhân dan Tinh, nhim k5' 2021 - 2026 nhtx sau:
Chu'ng I
CHIIC NANG, NHItM V1J, QUYEN HiN
Din 1. Vj hI, ch&c näng cüa Bang doS HQi dông nhân dan Tinh
1. Dáng doàn Hi dng nhân dan Tinh (sau day gi tt là Dáng doàn) là to
chlre dàng do Ban Thu&ng vu Tinh uS' quy& djnh thành lap, chi djnh Di thu, PM
BI thu va the US' viên; chju sr Jãnh dao trçrc tip elm Tinh uS' ma thrOng xuyén là
Thtthng true Tinh u5', Ban ThrOng vi Tinh uS' va chju trách nhiêm truâc Tinh uS',
Ban ThrOng vu Tinh u5' ye các nhim vv duge giao theo Diu 2 Quy ché nay.

2
2. Dãrig doãn thvc hin churc nàng länh d?o, chi do Thutng trçrc Hi dôrig
nhân dan Tinh thtic hin nhirn vu, quyên ban theo quy djnh cüa Hin pháp và
pháp 1ux, wan thà Diu 1 Dâng, Cucing linh chInh tr!, các nghj quyt, quyët djnh,
quy djnh, hung dn cCia Trung isong, cüa Tinh u.
Diêu 2. Nhiêm vu efla Bang doàn Hi dông nhãn dan Tinh
1. Lãnh dao, chi dao Thisdng tryc Hi doug nhân dan Tinh, các Ban cüa Hi
dng nhân dan Tinh, dai biéu Hi dèrng nhân dan huh, Van phông Doân dai hiêu
QuOc hi và Hi dng nhân dan Tinh thvc hin Cuong lTnh, ducng Iêi, chü truong,
cUa Dàng và chinh sách, pháp luat cüa nba nutc; phuong huOng, nhirn vv chinh
trj, t chirc, can b cUa co quan, don vj; länh c1io kirn tra vic chp hành du'Ong
lOi, chU tru'ang cüa Dãng và chInh sách, pháp 1ut cUa nba nuOc; quyk djnh nhitng
vAn d v t chIrc, can b theo phân cOng, phân cAp quán l can bô.
2. Dâng doàn tháo luQn tp the, quyêt djnh các vAn d sau:

2.1. C th hoá du&ng léi, chU truong, nghj quyêt, chi thj cüa Dáng 'à chInh
sách, pháp lu@ cüa Nba rnxOc thành các chuong trInh hoat dng cüa ThuOng trijc Hi
dng than dan Tinh. Lath dao bàn dam sir thông nhât dOi vOi CáC chü truong, nghj
quy& cüa Tinh uS' khi cAn có sij biu quy& cüa dai biu Hi dng nhân dan Tinh.
trInh Ban ThuOng vçi Tinh uS' cho S' kin v& nhthig dnh
huàng, chO truong quan trpng trong chuong trinh hot dng, chuong trInh cac k9
h9p và nhftng quyêt djnh quan trpng cüa Hi dng nhân dan Tinh v kinh t - xA
h5i, ngân sách, quc phông, an ninh, nhUng van dê lien quan dn ché do, chInh
sách và dOi sng cüa nguti dan; nhttng vAn d v té chüc bath chInh trithc khi
trinh Hi dng nhân dan Tinh quyt djnh.

2.2. ChuAn bi

va

2.3. Chi dao thvc hin t& vic giám sat thrc hin Nghj quyêt cua Hi dng than
dan Tinh và các boat dng khác theo quy djnh cóa Phép Iut. Lânh dao, chi dao
Thurng try'c Hi dèng nhân dan Tinh và cáC ban cüa Hi dng nhân dan Tinh xem
xét, th.m djnh CáC bao cáo, tO trinh, d an, phuong an cüa US' ban than dan Tinh, các
ngành chüc näng theo dung 1ut djnh. Xác djnh chuong trInh, dci an can trinh Hi
d6ng nhân dan Tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut dé Hi dng nhân dan Tinh xem xét,
quyt djth tai các kS' hpp hoc trInh cAp có thAm quyn xem xét, quy& djnh.

2.4. Tham muu, d UAt, quy& djnh nhitng vAn d v t chüc, can b:
- Chuân bj hoc phi hpp vâi các ccv quan lien quan chuAn bj nhân su lath dao
chü chôt Hi d?ng nhan dan Tinh và các co quan thuc Bi dcng nhân dan Tinh
thuc din Ban ThuOng vçi Tinh u5' quán iS', trInh Ban ThuOng vu Tinh u5'; thuc
hin CáC ch dO, chinh sách dM vài can b thuc din Tinh uS' phân cAp quán J'
cho Dâng doàn Hi dèrng nhãn dan Tinh.
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- Quán trit, tuyên truyên tao sr thé'ng nhAt trong dáng viên là dai biu HOi
dng nhãn dan Tinh khi thvc hin giOi thiu tin nhiêrn, bu, min nhiêrn, bài nhiém
các chüc danh thuc thAm quyên cüa Hi ttng nhãn dan Tinh, báo dam su lãnh
dao v cong tác can bØ.
- Quyêt djnh hoac d nghj Ban Thithng vv Tinh u, xem xét, quyt djnh viêc quy
hoach, b trI, phân cOng cong tác, nhn xét, dánh giá; diu dng, luân chuyn, bé
thim, mien nhim, giói thiu 1mg di, then thu&ng, k' Iut; nghi hu'u và thijc hin
chInh sách di vói các chüc danh can b theo quy djnh v phân cp quàn IS' can bO.
- Chi dao vic th chlrc các boat dng bi duO'ng, nâng cao nàng
nãng hoat dng cüa dai bik Hi dng nhân dan các cp.

lvc và k5'

2.5. Cho 5' kin di vOi bàn cáo cOng tác hang näm cilia Thutng trvc Hi
d6ng nhân dan Tinh, các ban cilia Hi dng nhân dan Tinh và cilia dèrng chi BI
thu Dâng doàn HOi dng nhan dan Tinh.

2.6. Chili dng phi hçxp v&i Ban can sv dáng U5' ban nhân dan Tinh hra ch9n
nh&ng vn d xét thy dc bit quan tryng hoc nhay cam d báo cáo xin ' kin
Ban Thubng vi Tinh uS' tni&c khi dim ra xem xét thào luan.

2.7. Lath dao kiêm tra vic chAp hành duOng lOi, chInh sách cilia Dáng, Nghj
quyt Di hii dai biu Dáng b Tinh, nghj quy&, chuung trmnh hành dông, kk luân
cilia Tinh uS', Ban Thutng vi TinFi uS' trong hoat dng cilia Hi dng nhân dan Tinh.

2.8. Lành dao HOi dèng nhãn dan Tinh trong vic gift mi lien h vOi nhân
dan, bàn dam tOn tryng và phát buy quyn lam chü cüa nhãn dan. Chi clao té chilrc
các hoat dng tip xüc cIt tn bàn dam thiM thuc, hiu qua dung quy djnh cilia pháp
lut; tip cOng dan, don dc giái quyêt don thu thiu nai, tO cáo; giám sat vic giái
quy& don thu khiu nal, t6 cáo cilia cOng dan theo quy djnh cilia pháp lut, bàn dam
quyn và lcd jch hcrp pháp cilia Nhà nuOc, cilia tê chlrc, cá nhân.

2.9. Phôi hqp vOi các cAp u5', t chItc dáng thuc Tinh uS' và Bang uS' co quan
d thuc hin tét chItc nàng, nhim vii ducic giao và xây dimg Bang b co quan
trong sach, vftng manh.

Su 3. Quyn h4n cüa Bang doàn HQI dung nhãn dan Tinh
1. Thgc hin nhiém vii, quyn han cilia mInh theo quy dinh và chju trách
nhiêm truOc Tinh uS', Ban Thuông vçi Tinh u5' v các quy& djnh cilia rninh.
2. Duçic tham dir các cuc hyp Ban Chap hành Bang b Tinh, Ban Thurng vi
Tinh uS', Thuäng truc Tinh uS' bàn v nhUng nôi dung cOng tác lien quan dn
nhim vy cüa tO chItc cilia Bang doàn, Hi dOng nhân dan Tinh, Thithng trrc Hi
dung nhan dan Tinh, các ban cIta Hi dng nhan dan Tinh, di biu Hi dng nhân
dan, Van phông Doàn di biu Quuc hi và Hi dng nhân dan Tinh.
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3. Duot CéC co quan CO ti-ách nhiêrn cung cap thông tin: Nghj quyët, chi thj
cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cua Nba nuót và cac thông tin lien quan. Báo cáo
tng kt, báo cáo chuyên dC lien quan cUa cac co quan Dàng, Nba nuOc, Mat trn
TO quOc va CáC tO ChUC chinh trj - xä hi Tinh. Báo cáo kt qua ho?t dQng cOa Hi
dèng nhân dan, Thuông trvc, CáC ban cUa Hôi dng nhân dan cap huyên, cap xà
trong Tinh.
Diu 4. Nhiêm sty, quyn hn cOa the thành viên Thing doàn
1. To chü'c b may
Dáng doàn Hi dng nhãn dan Tinh cO 07 thành vién, gôrn: Bi thu Dáng doán
là Chü tjch Hi dng nhân dan Tinh; PhO BI thu Dáng doàn là Phó ChU tjch Hôi
dng nhân dan Tinh phy. trách thutng trvc; cac U' viên Dáng doàn là PhO ChO tjch
Hôi dng nhân dan Tinh, Tru&ng CáC ban cOa Hi dng nhân dan Tinh và Chánh
Van phông Doàn di biu Quc hi và Hi dng nhãn dan Tinh.
Dáng doàn H5i dng nhân dan Tinh cü dông chi Chánh Van phOng Doán d?i
biu Quôc hi và Hi dng nhân dan Tinh lam thu k' Dáng doàn.
2. Nhim

vt1i,

quyn han cüa các thãnh viên Bang Joan

2.1. Nhiém vu, quyên han cOa BI thu Dáng doàn
- BI thu Dáng doàn Hi dng nhân dan Tinh chju trách nhim v mci hoat
dng cüa Bang doàn; phv trách Cong tác to chüc, can b và cOng tác chInh trj - ax
tu&ng cüa Dàng doàn; giU mOi quan h cong tác vói Thudng truc Tinh u5', Ban
Thu&ng vu Tinh u5', Ban can sr dáng U' ban nhän dan Tinh, các so, ban, ngành
Tinh, các huyn u5', thành u' trong cac hoat ding lien quan dn Dâng doàn và Hôi
dng nhän dan Tinh; chju trách nhiCrn cá nhân v thçrc hien nhiCm vçi, quyOn hn
cüa rninh theo Quy ch hot dng cOa Bang doàn Hi dng nhân dan Tinh.
- Bi thu Bang doàn diu hành cong viec chung, phân cOng nhiCrn vy cho CaC
thành viên, trieu tp và chü tn các phiCn hpp cüa Bang doàn, trçrc tip báo cao hoc
k các van bàn thuc chüc nàng, thâm quyn cua Bang doàn.
- CO trách nhiem chi do Cu the boa, tO chuc thvc hiën và kim tra, giám sat
viCc thvc hien các nghj quyêt, chi thj, quyêt djnh cüa cp u' và cüa Co quan nhà
nutc cap trén lien quan dn ho?t dng cOa Hi dng nhân dan Tinh; vic lay phiêu
tIn nhiém và bO phiu tin nhirn dOi vói các chirc danh do Hi dng nhân dan bu
theo quy djnh. Chi dto xây dçrng chucing trInh ho?t dcng, chu'ong trinh CáC k' h9p
cüa HOi c1ng nhân dan Tinh. DOi vOJ nhang quy& dfnh quan trpng cOa Hi dng
nhân dan Tinh v kinh t - xã hôi, ngân sách, quêc phOng, an ninh và nhüng vAn d
quan tr9ng khác cüa dja phuong, chO tn Bang doàn Hi dOng nhân dan Tinh báo
cáo xin ' kin Ban Thithng vv Tinh ui', Tinh u' truO'c khi lành dao ThuO'ng tnrc
Hi dOug nhân dan Tinh trinh Hi dOug nhãn dan Tinh xem xét, quyCt djnh.
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2.2. Nhim vu, quyên h?n cüa Phó Bi thu Dáng doàn
- Phó BI thu Dàng doàn HQi dng nhân dan Tinh chju trách nhiêm v rnoi
boat dng cUa Dáng doàn khi dugc Bi thu Dàng doàn phân công, di v&ng hoc u'
quyn; tham muu trvc tiëp cho Bi thu Dàng doàn v cong tác t chirc, can b và
cOng tác chInh trj - tu tuông cUa Dãng doàn; thuàng xuyën gift mi quan h cong
tác v&i Thuông truc Tinh uy', Ban can sr dàng U' ban nhân dan Tinh, các sà,
ban, ngành Tinh, các huyn u, thành u9 trong các hoat dng lien quan dn Dàng
doàn và báo cáo két qua thvc hin cho Bi thu Dàng doàn; chju trách nhirn cá
nhãn v thuc hiên nhiêm vy, quy&n han cUa mInh theo Quy ch hoat dng cüa
Dáng doàn Hi dng nhân dan Tinh.
- DiMi hành cong vic chung, phân cOng nhim vv cho các thành viën, triu
tp và thU tn các phiên hyp cUa Dãng doàn khi Di thu Bang doàn v.ng mat.
- Duqc k các báo cáo, to' trInh, van bàn cUa Bang doàn theo sr phân cong
cUa Bj thu Dãng doàn.

2.3. Nhiêm vv, quyn ban cUa cac U' viên Dãng doàn
- U' viên Bang doàn trirc tip chi dao v 1mb vvc ducic phân cong phy trách
và nhim vi khác theo sr phân cOng cUa Bang doàn; tham gia hoat dng lãnh dan,
cM dao cUa Bang doàn HQi dng nhân dan Tinh.
- Thi,rc hin nhim vv duçcc phân cOng vá ké hoach, chuting trmnh cOng tác cUa
Dâng doàn; tham dv các cu'c h9p và các hoat dng cUa Bang doàn.
- Duqc cung cp dÀy dU thông tin v cac Nghj quy&, CM thj và van bàn cUa
Bang, cac báo cáo tong kk chuyên dê cUa Hi dông nhân dan các cap và càc ca
quan có lien quan.
- Dugc phát biu y' kin, thào luân, biki quyk v nhItng vAn d thuc trách
nhim cUa Bang doàn; phé bmnh, chAt vAn, báo cáo, kin nghj trvc tiêp hoäc bAng
van bàn trong pham vi M chUt cUa Dàng v nhftng vAn d lien quan dn nhim vu,
quyn han cUa Bang doàn hoc chUc trách, nhim vy, phAm chAt dao düc cUa các
thành viên Bang doàn, dàng viên là dai biu Hi dng nhân dan Tinh và duoc báo
Iuukin.
- U' viên Bang doàn báo cáo kát qua thirc hin nhim vti ducxc phân cOng cho
tp th Bang doàn trong các cuc hpp cUa Bang doàn; cu6i näm, thirc hiên ché dO
tr pM bmnh và pM bInh theo k hoach, huo'ng dAn cUa Ban Thuo'ng vu 1mb ur,
Ban T cltc Tinh u5'.

2.4. Nhim vy cUa thu kST Dàng doàn
Thu ks' Dàng doàn là Chánh Van phOng Doàn dai biu Quc hOi và HOi dMg
nhân dan Tinh, thijc hin nhini vu US' viên Dáng doàn, chu trách nhirn tharn
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rnuu giái quyét cong vic hang ngày; tiêp nhân, x 19 các loai cong van duoc gui
tó'i Dàng doàn. Giüp dèng chi BI thu hoc Phó BI this Dâng doàn chun bi nOi
dung hpp Dãng doàn; xây dvng thy tháo các nghj quy&, kt luân, chuang tcinh, ké
hoach, báo cáo, thông háo 9 kiên chi dao cca Dáng doán, là thu k9 các cuOc hop
càa Dàng doàn.
Chuffng II
NGUYEN TAC vA CHE DO LAM VIEC
Diêu 5. Nguyen tãc lam vic
1. Bang doàn HIi dng nhân dan Tinh th?c hin dung chüc näng, nhim vy,
quyn ban cüa mInh theo quy djnh cOa Diêu l Bang vá các quy djnh, hutng dn
cüa Trung ucing.
2. Dãng doàn Hi dMg nhân dan Tinh hoat dng theo nguyen t&c tp trung
dan chü, tap the !ãnh dao, cá nhãn phv trách, quyCt djnh theo da sá. Dôi vol nhttng
chü twang cong tác quan trçng phái xin 9 kin Ban ThuO'ng vv Tinh u9; khi bàn v
nhân sv thuc din Ban Thu&ng vy Tinh u9 quán 19 ma các thành viên càa Bang
doàn cO 9 kin khác nhau ('biéu quyet khóng dgt da s qua ban,) thI báo cáo dy dü
cac 9 kin khác nhau do vOi ThuOTig trv'c Tlnh u9, Ban ThuOng vçi Tinh u9.
3. Phiên h9p cUa Bang doàn Hi dèng nhân dan Tinh chi duc tin hành khi
cO It nht 2/3 tong s thánh viên Bang doàn tham dr. Các vri d dim ra thào lu@n
trong phiën h9p chi dugc thông qua khi có trén 1/2 Mng s thành viën Dáng doàn
biu quyêt tan thành.
Diêu 6. Ch do lam viêc
1. Bang doàn hpp djnh k5 01 tháng rnt 1n, h9p chuyên d và dt xuât theo
yeu cu nhim vy. Các cuOc hpp do BI thu hoc PhO BI thu Bang doàn triu tp \à
chU trl.
2. Các vAn bàn, tài lieu hpp cña Bang doàn phái dugc gui tnrâc cac thành
viên dci h9p. Các 9 kin thào 1un trong phiên hpp phài duct ghi thành biên bàn,
cO kt Iun; khi can thit th ban hành Nghj quyêt d to chüc tkrc hin.
3. Mói tânh dao môt s cci quan, don vj dcr cuc hyp cüa DAng doàn khi bàn
dn các ni dung cO lien quan. NguOi du'qc m&i dirt hgp cO th phát biu 9 kin
nhung không duçic tham gia biu quyét.
Diu 7. Ch dQ tr phê binh và phê bmnh
1. Hang nAm thug thành viên Dáng doàn phái kiêm dim tr phC bInh và phC
binh theo quy djnh, hutng dan cüa Trung uoig, cüa Tinh u9.

2. Các thành vien Dãng doàn chü dng, kjp th&i tham gia gop ' vOi tp the
Bang doân và cá nhân khãc trong Bang doàn khi phát hin cO thiu sOt, khuyêt
dim hoc nhn duçrc phãn ánh cUa can b, dàng viën, qu&n chüng.
jJiEu 8. Ch do bão cáo
1. TruOc mi k h9p HOi dèng nhân dan Tinh, Bang doàn chi do Thu&ng
trvc HOi dông nhãn dan Tinh bão cáo, xin kiên Ban Thi.thng vit Tinh uS' v thôi
gian, nti dung, chuong trinh k5' h9p I-Ji dng nhän dan Tinh.
2. Djnh k5' 6 tháng và cu& nàm, dOng chI Bi thu Bang doân báo cáo vOi Ban
Thuông vi Tinh u5' tInh hinh v hot dng cüa Bang doàn H5i dng nhân dan Tinh
va Hi dng nhãn dan Tinh; chñ dng d xut nhüng vAn d thuc trách nhim và
phm vi cOng tác cüa Hi dèng nhân dan TinE cAn báo cáo, xin kin tp th
Thtthng trrc Tinh uS' hoc Ban Thuông vy Tinh u5'.

S'

Chuo'ng III
MO! QUAN H CONG TAC
Diu 9. Quan he vOi Tinh u5
1. Bang doàn chju sr lãnh do, chi do trçrc tip cUa Tinh uS' ma thutng
xuyên là Thithng trkrc Tinh u5', Ban Thuâng Tinh u5'.
2. ChuAn bj hoc lAnh do, chi dao Thithng trvc Hi dông nhãn dan TinE
chuAn bj nhttng ni dung, vAn d cAn trmnh Ban Thithng vy Tinh uS' ye:
- Nhitng djnh hu&ng, chU truong quan tr9ng trong chuung trInh hot dng,
chucing trmnh các k5' hpp và nhing quy& djnh quan trçng cüa Hi dng nhân dan
Tinh v kinh t - xã hi, ngân sách, quc phông, an ninh; nhftng vAn d lien quan
dn ch d, chInE sách và deii s6ng cüa nhan dan dja phuang; nhftng vAn d v M
chüc hành chInh truOc khi trmnh Hi dèrng nhân dan Tinh tháo 1un Wi quy& dinh.
- Giôi thiu nhân sr ra &ng cü hoc cho thOi gift chüc vi ChU tjch, PhO Chü
tjch Hôi dng nhân dan Tinh truâc khi Ban Thutng vp Tinh u5' quyM djnh giói thiu
d Hôi dng nhân dan Tinh bAu; xin 5' kin v cOng tác nhân sij dôi vOi can b gilt
chat danh trong Thuäng twc Hi dng nhân dan TinE, các ban cUa Hi dAng nhân
dan Tinh thuc thAm quyM quãn 15' cüa Tinh uS', Ban Thu&ng vv Tinh uS'.
- Tham muu v cOng tác bâu cfr Hi dng nhân dan các cAp: V tiêu chuAn, sá
lucrng cc cAn nhân sr di biu Hi dng nhân dan và cOng tác chuAn bj tin
hành bAu cfr Hi d6ng nhân dan Tinh.
- Xin 5' kin d nghj bã sung hoc thay the thành vién Bang doàn l-1i dông
nhâri dan Tinh vOi Ban Thuông vy Tinh uS'.
vi7i
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Diêu 10. Quan he voi ngtrôi düng dâu vã tp the Iãnh d4o co quan Van
phbng Doãn di biêu Quôc hi và Hi dông nhân dan TiHh
1. Dâng doàn lAnh dao, chi dao co quan Van phông Doàn d4i biêu Quôc hi
và Hi dOng nhân dan Tnh báo darn tlwc hin nhirn vi.j chinh trj theo dñng duUng
1i, chü truong, nghj quyk cilia Dâng, chInh sách, pháp 1ut cilia Nba nuàc và thuc
hin cong tãc tèit chilic, can b theo phân cp quãn !y T?o diu kin d nguti dilrng
du và tap the lãnh dao Van phông Doân dai biCu Quôc hi và 1-1i dông nhân dan
Tinh té chüc thuc hiên nhim vu, quyn han, trách nhirn dugc giao theo quy djnh
cilia pháp Iut.
2. Nguôi dthig S va tp the Iänh do co quan Van phông Doán dai biCu Quôc
hôi và HOi dng than dan Tinh báo cáo Thing doàn truóc khi ra quyCt djnh ye kin
toàn tè chüc b may, cong tác can b vá các chucxng trinh, k hoch 1&n thuc thrn
quyn cilia Van phOng Doân di biu Quôc hi và Hi dng nhân dan Tinh.
3. Dáng doàn kip th&i thông báo vói Dãng u9 co quan nhitng chilu truong,
quyêt djnh cilia Dáng doàn lien quan dn nhirn vl1 cüa cci quan d Dáng u9 co
quan gop 9 kin, phCi hgp lãnh dao, chi dao thuc hin.
Diu 11. Quan h vOi SC C0 quan thain inuu, giüp vic cüa TInh u
1. Bang doán ph6i hccp vói các co quan tham rnuu, giüp vic cilia Tinh u9 thiic
theo quy djnh ye phân cAp quãn 19; huóig S cOng
hhn cong tác tO chüc, can
tác xay dvng Dáng thuc chic nãng, nhirn vy cilia các co quan tharn m'.ru, giáp
viêc cüa Tinh u9.
2. Các co quan tham muu, gidp viêc cUa Tinh u9 theo chi[rc näng, nhim vy
duoc giao cO trách nhim giüp Tinh u9, Ban Thuông vy Tinh u9 kiêm tra, giárn sat
vic thirrc hin du&ng lôi, nghj quyêt cilia Dâng dôi vài Bang doàn I-Iôi dOng nhân
dânTinh.
Diu 12. Quan he vói Bang u Khôi

SC CO'

quan Tinh

1. Bang doàn phi hccp v&i Dáng u9 KhM các co quan Tinh trong cong tác
xãy dçrng Bang & Dáng bô theo phãn cOng, phân cAp và theo quy ch cOa Tinh u9;
dinh k9 hang nàm hoãc khi cAn, Ban Thufing vy Bang u9 KIii các co quan Tinh
chili dng trao di 9 ki4n vOi Bang doàn Hi dng nhân dan Tinh d kjp th&i phi
hçrp cOng the.
2. Ban ThuO'ng vy Bang u5' Khôi các co quan Tinh khi triên khai nhim vu
cong tác c1i vOi Bang b trçrc thu5c theo phân cOng, phân cAp có lien quan dn
nhiêm vy cüa Bang u9 Van phông Doãn d?i biêu Quc hi và Hi dng nhãn dan
Tinh thi dng thai thông báo cho Bang doãn bi& dC phi hcrp triCn khai thiric hin.
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Diu 13. Quan h vO'i các ban can sty dãng, dãng doãn, Ban Thu'&ng vt
Tinh doAn và các dãng u5 trtyc thuc TiHh u5
Quan h vol các ban can S11 dàng, dàng doàn, Ban Thu&ng vu Tinh doàn Va
các dãng u5' trvc thuQc TinE u9, là quan h phôi hqp d thrc hiên các nhiêm vu
dutic giao, duti su lãnh dao, chi dao trac tip cUa Thuông trrc Tinh u5', Ban
Thuâng vv Tinh u9,.
Diu 14. Quan h vói Doàn di biu Quc hôi Tinh, U5' ban M*t trân T
qu6c Vit Nam Tinh và các to chic chmnh i - xã hi
1. Dang doàn I-1i dng nhân dan Tinh lãnh dao Thdrng tnjc Hi dng nhân
dan Tinh ph& hcip chat chê vói Doân dai biêu Quôc hOi tinh Dông Tháp tO chüc
các hoat dng giám sat; tO ch(rc thy 9' kin nhân dan, lAy 9, kin lut, t ch(rc ti4p
xüc cà tn, tip nhn, xCr 19, dan, thu khiu nai, tá cáo, kin nghj cUa cong dan.
2. Dãng doàn Hi dng nhân dan Tinh lãnh dao Thutng trirc Hi dông nhân
dan Tinh phi hqp chat chë vOi Ban Thuông trçrc U9, ban Mat trn T quôc Vi@
Nam Tinh trong viec tO chrc cho daj bi4u HQi dng nhân dan Tinh tip xüc cü tn
và ttng hçip 9 kin, kin nghj cUa cü tn và báo cáo kM qua giám sat vic giái quy4t
cãc kin nghj cUa cir tn d báo cáo vOi Hi dMg nhân dan Tinh.
3. Tao diu kin d U9, ban Mat trn T6 qu6c Vit Nam Tinh và các t chirc
chInh trj - xà hi tham gia hoat dng giárn sat càng Thuôg trvc Hi dng nhân
dan Tinh, các ban cña Hi dèng nhân dan Tinh. Thutng tnijc F1Oi dèrng nhân dan
TinE thông báo b&ng van bàn dn U9, ban M.t trn To qu6c Vit Narn Tinh ye tinh
hlnhhoat dông 6 tháng, nãm cUa U9, ban Mat trn To quOc Vit Nam Tinh. Ph&
hgp chat chê vOi U9 ban Mat trn T quc Vi@ Nam Tinh chuân bj nhãn sir bAu
vào Hi thAm nhân dan Tôa an nhân dan Tinh. Chü tjch U9, ban Mat trn T quc
Viêt Nam Tinh và nguôi dung dAu t chrc chInh trj - xa hOi Tinh dugc mOi tham
dir các k5' h9p H5i dèng nhân dan Tinh.
Diu 15. Quan h vói Thtr?cng trçrc Hi dng nhãn dan cAp huyn
1. Thutng trijc Hi dOng nhãn dan Tinh có mi quan h cong tác vOl Thu?rng
trirc Hi dông nhân dan cap huyn trên co sO bàn bac và thng nEAt chung dC crng
thuc hin.
2. Ph6i hqp huOng dn, djnh huórig boat dng cho Hi dng nhân dan các cAp
thvc hin t6t, báo dam hoat dng hiu lirc, hiu qua theo quy djnh cüa Luât TO
chüc chInh quyên dja phuong ngày 19 tháng 6 nArn 2015 dugc süa dOi, b sung
mt s diu cüa Lut T chilic ChInh phü và Lut T chOc chinh quyn dja phuung
ngày 22 tháng 11 nãm 2019 và Lut Hoat dng giám sat cüa Quc hôi và HÔI dng
nhân dan ngày 20 tháng 11 näm 2015.
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Chuong IV
DIEU KHOAN THI HANH
Diu 16. Diêu khoãn thi hành
1. Dãng doàn, cac thãnh viên Dãng doãn phôi h9p vâi the to chüc, cá nhân cO
lien quan thçrc hin nhüng ni dung trong Quy ch nay.
2. Cáe dãng doàn, Ban can si clang U' ban nhân dan 1mb, eác sO, ban, ngành
Tinh, các huyên ui', thành u, dãng u5 tnjc thu5c Tinh u5 có trách nhirn phôi hqp
dê thuc hiên.
Trong qua trinh thijc hin, nêu cO vAn d gi m&i phát sinh, CáC co quan, don vi kjp
Tinh u' xern xét b sung, diu chinh cho phii hpp.
thai phán ãnh d Ban Thuang
vv

Quy ch nay có 1iiu lçrc ké t& ngày k ban hành và thay th Quy che s 22QC/DD ngày 28/10/20 16 ella Dãng doàn Hi dèrng nhãn dan Tinh.
Noi nhân:
- Ban ThuOng vu Tinh u' ('dé báo cáo),
- Các dong chI Tinh u5' viên,
- Các huyn ui'. thânh u5.
clang uS' trirrc thuc Tinh u5',
- Cãc ban can sx dãng, dáng ctoàn,
- Các s&, ban, ngânh. doan the Tinh,
- Các thành viCn Dáng doàn,
- Luu Van phong Tinh u + PKT-XH + PTI-I (A).
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