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BÁO CÁO  

 Thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động  

của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, Ban Pháp 

chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ 

chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm theo Tờ trình số 07/TTr-

TTHĐND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh). Ban Pháp 

chế báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết  

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, nhằm nâng cao hiệu quả, 

chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu  

HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

82/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị 

quyết số 594/NQ-UBTVQH15 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, 

trong đó có nhiều nội dung yêu cầu HĐND các cấp phải cụ thể hoá thành quy 

chế, nội quy của kỳ họp HĐND để tổ chức thực hiện; mặt khác một số nội dung 

của nghị quyết cần phải tiếp tục cụ thể hoá để hoạt động của HĐND, Thường 

trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu  HĐND tỉnh được 

thống nhất, hiệu quả hơn.   

Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và các quy định có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND 

tỉnh nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định.  

2. Việc thực hiện các quy trình, quy định xây dựng dự thảo nghị 

quyết; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 
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Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh(1), Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện đầy đủ các 

bước theo quy trình, quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ 

chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các vị đại biểu HĐND 

tỉnh, đồng thời đăng tải lấy ý kiến rộng rãi lên trang thông tin điện tử của tỉnh. 

Qua đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý 

kiến tham gia dự thảo nghị quyết. 

3. Sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; tình hình thực tiễn  của địa phương. 

Dự thảo nghị quyết và quy chế kèm theo có kết cấu, bố cục chặt chẽ; xác 

định rõ phạm vi, đối tượng tác động, nguyên tắc tổ chức hoạt động của HĐND, 

Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; nội dung đã cụ thể hóa các quy 

định theo hướng xác định rõ hơn về công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp; công 

tác giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; về mối quan hệ công tác và 

các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh, đảm bảo phù hợp với 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình 

hình thực tiễn địa phương. 

4. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị 

quyết với hệ thống pháp luật  

Dự thảo nghị quyết và quy chế kèm theo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp 

và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với các văn bản 

quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4 xem xét, 

quyết định./. 

  Nơi nhận:                                     

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);                                                                                        

- UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                                         

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 

 

                    
1 Thông báo số 56/TB-TTHĐND ngày 25/10/2022. 
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