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Nghị quyết số 11/2021/NQ-HðND về việc áp dụng giá ñất ñối
với các phường thành lập mới; các phường, xã sáp nhập vào
thành phố Huế khi triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14
ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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Nghị quyết số 12/2021/NQ-HðND quy ñịnh số lượng và chế ñộ
phụ cấp ñối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;
mức phụ cấp hàng tháng ñối với Thôn ñội trưởng và mức trợ cấp
ngày công lao ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 13/2021/NQ-HðND về bố trí và quy ñịnh chế ñộ
phụ cấp ñối với nhân viên thú y trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 14/2021/NQ-HðND quy ñịnh số lượng, mức phụ
cấp ñối với Công an viên thôn, bản thuộc xã trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 15/2021/NQ-HðND quy ñịnh mức thu học phí
của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập ñối với
chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học
2021 - 2022.
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Nghị quyết số 16/2021/NQ-HðND quy ñịnh mức thu học phí
của các cơ sở ñào tạo trung cấp, cao ñẳng công lập ñối với
chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học
2021 - 2022.
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Nghị quyết số 17/2021/NQ-HðND quy ñịnh một số chế ñộ,
chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế
tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 18/2021/NQ-HðND quy ñịnh nội dung và mức
chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với huấn luyện viên,
vận ñộng viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Nghị quyết số 19/2021/NQ-HðND ban hành Quy chế hoạt ñộng
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ
2021 - 2026.
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Nghị quyết số 20/2021/NQ-HðND ban hành Nội quy kỳ họp của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ
2021 - 2026.
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Nghị quyết số 21/2021/NQ-HðND về các nhiệm vụ và giải pháp
trọng tâm 6 tháng cuối năm ñể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
21-7-2021

Chỉ thị số 20/CT-UBND tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc áp dụng giá ñất ñối với các phường thành lập mới; các phường, xã
sáp nhập vào thành phố Huế khi triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14
ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy ñịnh về giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ
quy ñịnh về khung giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi
tiết thi hành Luật ðất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng
dẫn thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều
chỉnh bảng giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất và Quyết ñịnh số
1351/Qð-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
về việc ñính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất;
xây dựng, ñiều chỉnh bảng giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020-2024)
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

04

CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 29-7-2021

Xét Tờ trình số 6075/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thống nhất giữ nguyên giá ñất ñối với các phường
thành lập mới; các phường, xã sáp nhập vào thành phố Huế khi triển khai Nghị quyết
số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất áp dụng giá ñất ñối với các phường thành lập mới; các
phường, xã sáp nhập vào thành phố Huế tại Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14
ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tương ứng với giá ñất
cùng vị trí tại các xã, phường, thị trấn trước khi sáp nhập, ñược quy ñịnh tại Nghị quyết
số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về
Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế và Nghị quyết số 10/2021/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024)
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; ñồng thời rà
soát, báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến ñiều chỉnh Bảng giá các
loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên ñịa bàn tỉnh, ñảm bảo phù hợp với tình hình
thực tế và ñiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền
hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
Kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh số lượng và chế ñộ phụ cấp ñối với Phó Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng ñối với Thôn ñội trưởng
và mức trợ cấp ngày công lao ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2020/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng
và chế ñộ chính sách ñối với Dân quân tự vệ;
Xét Tờ trình số 6078/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về ban hành Nghị quyết quy ñịnh số lượng và chế ñộ phụ cấp ñối với Phó Chỉ
huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng ñối với Thôn ñội
trưởng và mức trợ cấp ngày công lao ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh
và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh số lượng và chế ñộ phụ cấp ñối với Phó Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hằng tháng ñối với Thôn ñội trưởng và
mức trợ cấp ngày công lao ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh.
2. ðối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng ñối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp
xã, Thôn ñội trưởng, lực lượng Dân quân tự vệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan.
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ðiều 2. Quy ñịnh số lượng và mức phụ cấp hàng tháng ñối với Phó Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng ñối với Thôn ñội trưởng và
mức trợ cấp ngày công lao ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh
1. Số lượng và mức phụ cấp hàng tháng ñối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
quân sự cấp xã, cụ thể như sau:
a) Số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở cấp xã loại 1, xã biên giới,
ven biển ñược bố trí không quá 02 Phó Chỉ huy trưởng.
b) ðơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp quy ñịnh tại ñiểm a nêu trên
bố trí 01 Phó Chỉ huy trưởng.
c) Mức phụ cấp hàng tháng của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
bằng 1,8 lần mức lương cơ sở.
2. Mức phụ cấp hàng tháng ñối với Thôn ñội trưởng: 750.000ñồng/tháng.
3. Mức trợ cấp ngày công lao ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ:
ðối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ ñộng, dân quân phòng không, pháo
binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi ñược huy ñộng làm nhiệm vụ
quy ñịnh tại ðiều 5 Luật Dân quân tự vệ và khi thực hiện quyết ñịnh huy ñộng của
cấp có thẩm quyền vụ quy ñịnh tại ðiều 32 Luật Dân quân tự vệ: 120.000 ñồng/ngày,
trường hợp ñược kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo
quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm: 60.000 ñồng/ngày.
ðiều 3. Kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách Nhà nước ñảm bảo.
ðiều 4. ðiều khoản thi hành
Bãi bỏ ñiểm a, ñiểm d khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HðND ngày 17
tháng 4 năm 2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh một số chế ñộ,
chính sách ñối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân
tự vệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUÊ
Số: 13/2021/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về bố trí và quy ñịnh chế ñộ phụ cấp ñối với nhân viên thú y
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thú y;
Xét Tờ trình số 6077/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về bố trí và quy ñịnh chế ñộ phụ cấp ñối với
nhân viên thú y trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế
của Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh về bố trí và chế ñộ phụ cấp cho nhân viên thú y xã,
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng ñối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
ðiều 2. Quy ñịnh về bố trí và chế ñộ phụ cấp của nhân viên thú y
1. Mỗi ñơn vị xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn các huyện, thị xã và các xã,
phường: Thủy Biều, Thủy Xuân, Hương Long, Thủy Vân, Thủy Bằng, Hương Hồ,
Hương An, Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương, Phú Thượng,
Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Thuận An của thành phố Huế ñược bố trí không quá
02 nhân viên thú y; các phường còn lại của thành phố Huế ñược bố trí 01 nhân viên
thú y.
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2. Nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn ñược hưởng chế ñộ phụ cấp hàng
tháng bằng hệ số 0,8 lần mức tiền lương cơ sở/người, ñược cấp bảo hiểm y tế và hưởng
các chế ñộ thanh toán khác theo phân công của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
ðiều 3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước ñảm bảo.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7
năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 29-7-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh số lượng, mức phụ cấp ñối với Công an viên thôn, bản thuộc xã
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều luật của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2009/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Công an xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2021/Nð-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy ñịnh về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;
Xét Tờ trình số 6076/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy ñịnh số lượng, mức phụ cấp ñối với Công an viên
bán chuyên trách tại các thôn, bản thuộc xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân và ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh số lượng, mức phụ cấp cho Công an viên thôn, bản
của xã thuộc các huyện, thị xã và thành phố Huế; trách nhiệm của các sở, ban, ngành,
Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến lực lượng
Công an viên thôn, bản thuộc xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng ñối với lực lượng Công an viên thôn, bản; Ủy ban
nhân dân các cấp; các sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến
lực lượng Công an viên thôn, bản.
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ðiều 2. Quy ñịnh số lượng và mức phụ cấp ñối với Công an viên thôn, bản
thuộc xã
1. Bố trí 01 Công an viên/01 thôn, bản thuộc xã trên ñịa bàn tỉnh.
2. Mức phụ cấp của Công an viên thôn, bản thuộc xã ñược tính bằng hệ số 1.0 lần
mức lương cơ sở/người/tháng.
ðiều 3. Kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách nhà nước ñảm bảo.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,
quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 29-7-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Xét Tờ trình số 5946/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ñề nghị ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HðND
ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu học phí của
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021 cho năm học 2021 - 2022; Báo cáo thẩm tra
của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và
phổ thông công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm học 2021 - 2022 bằng với mức thu học phí năm học 2020 - 2021 quy ñịnh tại
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh về “Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập
ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021”.
Các xã, phường mới sáp nhập vào thành phố Huế theo Nghị quyết số
1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
gồm: Thủy Vân, Thủy Bằng, Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Phong,
Hương Vinh, Hải Dương, Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và Thuận An
vẫn giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2020 - 2021.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 29-7-2021

13

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 29-7-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở ñào tạo trung cấp, cao ñẳng
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Xét Tờ trình số 6177/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc kéo dài quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở ñào tạo
trung cấp, cao ñẳng công lập ñối với chương trình ñào tạo ñại trà trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021 sang năm học 2021 - 2022; Báo cáo thẩm tra của
Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở ñào tạo trung cấp,
cao ñẳng công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm học 2021 - 2022 bằng với mức thu học phí năm học 2020 - 2021 quy ñịnh tại
Nghị quyết số 06/2016/NQ-HðND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh về “Quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở ñào tạo trung cấp, cao ñẳng
công lập ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học
2016 - 2017 ñến năm học 2020 - 2021”.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 29-7-2021

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 17/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp
cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 101/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch ñặc thù trong
thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi thành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 6179/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ
cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch
Covid-19 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện
pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế, với các nội dung như sau:
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập
trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.
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2. ðối tượng áp dụng
a) Công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc, lao ñộng, ñi du học, du lịch,
khám, chữa bệnh, thăm thân nhân trở về từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
(gọi tắt là Lào);
b) Người Việt Nam ở trong nước;
c) Lưu học sinh Lào ñược cấp học bổng theo Hiệp ñịnh hợp tác song phương
giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, lưu học sinh Lào do tỉnh Thừa Thiên Huế cấp
học bổng.
3. Mức hỗ trợ
a) Công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc, lao ñộng, ñi du học, du lịch,
khám, chữa bệnh, thăm thân nhân trở về từ Lào ñược hỗ trợ: Chi phí tiền ăn theo mức
80.000 ñồng/người/ngày; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly
y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn
miệng, bàn chải ñánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) là
40.000 ñồng/người/ngày.
b) Người Việt Nam ở trong nước ñược hỗ trợ chi phí tiền ăn theo mức 80.000
ñồng/người/ngày.
c) Lưu học sinh Lào ñược cấp học bổng theo Hiệp ñịnh hợp tác song phương
giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, lưu học sinh Lào do tỉnh Thừa Thiên Huế cấp
học bổng ñược hỗ trợ: Chi phí ñưa ñón từ nơi nhập cảnh ñến cơ sở cách ly tập trung;
chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; chi phí tiền ăn theo mức 80.000 ñồng/người/ngày;
chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống,
khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải ñánh răng,
xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) là 40.000 ñồng/người/ngày.
d) Các cá nhân ñã ñược hỗ trợ bởi các chính sách khác hoặc tự nguyện chi trả
cách ly thì không ñược hưởng chính sách này.
4. Nguồn kinh phí thực hiện
Sử dụng từ nguồn ngân sách ñịa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 theo
phân cấp; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
và các nguồn hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 18/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù
ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14
tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính
quy ñịnh chi tiết chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với huấn luyện viên thể thao thành tích
cao, vận ñộng viên thể thao thành tích cao;
Xét Tờ trình số 6049/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh nội dung và mức chi ñể
thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao của tỉnh
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh nội dung và mức chi chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với
huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng
a) Huấn luyện viên, vận ñộng viên ñang tập trung tập huấn và thi ñấu tại ðội tuyển
năng khiếu ñể tham gia các giải thi ñấu theo quy ñịnh tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7
ðiều 37 Luật Thể dục, thể thao năm 2006, ñược sửa ñổi, bổ sung bởi khoản 14, ðiều 1
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018.
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b) Huấn luyện viên, vận ñộng viên ñang tập trung tập huấn và thi ñấu tại ðội tuyển
cấp huyện tham gia thi ñấu các giải thể thao do cấp tỉnh tổ chức.
ðiều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. ðội tuyển năng khiếu là ñội tuyển bao gồm các huấn luyện viên, vận ñộng viên
ñang tập trung tập huấn và thi ñấu theo hình thức ñào tạo tập trung tại các ñơn vị
sự nghiệp công lập có chức năng ñào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng thể thao
thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (không thuộc ñội tuyển tỉnh,
ñội tuyển trẻ tỉnh).
2. ðội tuyển cấp huyện là ñội tuyển bao gồm các huấn luyện viên, vận ñộng viên
ñược các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyển chọn, tập
luyện ñể tham gia thi ñấu các giải thể thao do cấp tỉnh tổ chức.
ðiều 3. Nội dung và mức chi
1. Mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với huấn luyện viên, vận
ñộng viên ñược tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập huấn hoặc thi ñấu (bao gồm
cả huấn luyện viên, vận ñộng viên khuyết tật khi ñược cấp có thẩm quyền triệu tập tập
huấn hoặc thi ñấu).
2. Nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với huấn luyện viên,
vận ñộng viên trong thời gian tập trung tập huấn
a) Tập huấn ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận ñộng viên có mặt
thực tế tập trung tập huấn theo quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền, mức chi cụ thể như sau:
ðơn vị tính: ðồng/người/ngày.
STT
Huấn luyện viên, vận ñộng viên
Mức ăn hàng ngày
1
ðội tuyển năng khiếu
150.000
2
ðội tuyển cấp huyện
150.000
b) Tập huấn ở nước ngoài: Huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao khi tập huấn
ở nước ngoài ñược hưởng chế ñộ ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp ñồng ký kết
giữa cơ quan quản lý vận ñộng viên với cơ sở ñào tạo ở nước ngoài trên cơ sở quyết ñịnh
phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
c) Kinh phí chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên
trong thời gian tập huấn ở nước ngoài ñược cân ñối trong dự toán ngân sách nhà nước
chi sự nghiệp thể dục, thể thao; giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh.
3. Nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên,
vận ñộng viên trong thời gian tập trung thi ñấu
a) Mức chi cụ thể
ðơn vị tính: ðồng/người/ngày.
STT
Huấn luyện viên, vận ñộng viên
Mức ăn hàng ngày
1 ðội tuyển năng khiếu
240.000
2 ðội tuyển cấp huyện
240.000
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b) Tại các giải thể thao trong ðiều lệ tổ chức giải có quy ñịnh chế ñộ dinh dưỡng
ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thì các huấn luyện viên, vận ñộng viên ñược
hưởng mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng theo quy ñịnh của ðiều lệ tổ chức giải
(huấn luyện viên, vận ñộng viên không hưởng mức ăn hàng ngày quy ñịnh tại ñiểm a
Khoản này).
ðiều 4. Kinh phí thực hiện
1. Ngân sách ñịa phương ñảm bảo kinh phí thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối
với các huấn luyện viên, vận ñộng viên thuộc các ñội tuyển do ñịa phương quản lý
(ðội tuyển cấp huyện và ñội tuyển năng khiếu).
2. Khuyến khích các Liên ñoàn, Hiệp hội Thể thao tỉnh, các ñơn vị quản lý
huấn luyện viên, vận ñộng viên và các tổ chức liên quan khai thác các nguồn thu
hợp pháp khác ñể bổ sung thêm chế ñộ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận ñộng viên.
ðiều 5. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12
năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh nội dung và mức chi
thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao thành tích
cao tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, kỳ
họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình số 128/TTr-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Quy chế hoạt ñộng và Nội quy kỳ họp
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo
thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan
căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7
năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế )

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy chế này quy ñịnh về trách nhiệm, quyền hạn, chế ñộ làm việc, các mối
quan hệ công tác và ñiều kiện bảo ñảm hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân (HðND) tỉnh,
Thường trực HðND tỉnh, các Ban của HðND tỉnh, các Tổ ñại biểu và ñại biểu
HðND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Các nội dung không quy ñịnh trong Quy chế này thực hiện theo các văn bản
pháp luật khác có liên quan.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng ñối với Thường trực HðND tỉnh, các Ban của HðND tỉnh,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu HðND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN,
THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, TỔ ðẠI BIỂU VÀ
ðẠI BIỂU HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
ðiều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HðND tỉnh
1. HðND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở ñịa phương, ñại diện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế bầu ra,
chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.
2. HðND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại ðiều 19 Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương; ðiều 5 và Mục 1, Chương III của Luật Hoạt ñộng
giám sát của Quốc hội và HðND; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các
văn bản pháp luật khác có liên quan.
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ðiều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HðND tỉnh
1. Thường trực HðND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại
ðiều 104, ðiều 105 Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương; Mục 2, Chương III Luật
Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Thường trực HðND tỉnh có nhiệm vụ xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp
HðND tỉnh trên cơ sở nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HðND tỉnh
và ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,
các Ban của HðND, ñại biểu HðND tỉnh ñể trình HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh tại
phiên họp trù bị trước mỗi kỳ họp của HðND tỉnh.
ðiều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn các Ban của HðND tỉnh
1. Ban của HðND tỉnh phụ trách lĩnh vực và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo
quy ñịnh tại các ðiều 108, 109, 110, 111 Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương; Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Mục 3, Chương III Luật Hoạt ñộng giám sát của
Quốc hội và HðND và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên ban của
HðND tỉnh.
a) Trưởng ban các Ban của HðND tỉnh trực tiếp chỉ ñạo, ñiều hành các
hoạt ñộng của Ban, thay mặt Ban giữ mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan.
b) Phó Trưởng ban các Ban của HðND tỉnh giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn theo sự phân công của Trưởng Ban.
c) Ủy viên các Ban của HðND tỉnh có trách nhiệm tham gia các hoạt ñộng của
Ban và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.
ðiều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ ñại biểu HðND tỉnh
1. Tổ ñại biểu HðND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại
ðiều 112 Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương; Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội
và HðND và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ ñại biểu HðND tỉnh.
a) Tổ trưởng Tổ ñại biểu HðND tỉnh ñiều hành các hoạt ñộng của Tổ ñại biểu,
thay mặt Tổ ñại biểu giữ mối liên hệ với Thường trực HðND tỉnh và các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan.
b) Tổ phó Tổ ñại biểu giúp Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự
phân công của Tổ trưởng.
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ðiều 7. Trách nhiệm và quyền của ñại biểu HðND tỉnh
1. ðại biểu HðND tỉnh thực hiện trách nhiệm theo quy ñịnh tại các ðiều 93,
94, 95 Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương; khoản 27, ðiều 2 Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương
năm 2019; Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND và các văn bản pháp luật
khác có liên quan.
2. ðại biểu HðND tỉnh thực hiện các quyền theo quy ñịnh tại Khoản 8 ðiều 83
và các ðiều 96, 97, 98, 99, 100, 101 của Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương;
khoản 28 ðiều 2 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2019.
Chương III
HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN,
TỔ ðẠI BIỂU VÀ ðẠI BIỂU HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Mục 1
Hoạt ñộng của HðND tỉnh
ðiều 8. Kỳ họp của HðND tỉnh
1. HðND họp mỗi năm ít nhất hai kỳ. HðND quyết ñịnh kế hoạch tổ chức các
kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của HðND ñối với năm bắt ñầu nhiệm kỳ và
vào kỳ họp cuối cùng của năm trước ñó ñối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo
ñề nghị của Thường trực HðND.
2. Quy ñịnh về tổ chức kỳ họp HðND tỉnh thực hiện theo quy ñịnh tại Nội quy
kỳ họp HðND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ñược ban hành
kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của HðND
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 9. Hoạt ñộng giám sát của HðND tỉnh
1. HðND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 1 ðiều 5
Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
2. HðND tỉnh thực hiện các hoạt ñộng giám sát theo quy ñịnh tại ðiều 87 Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2015 và ðiều 57 Luật hoạt ñộng giám sát của
Quốc hội và HðND.
3. HðND tỉnh quyết ñịnh chương trình giám sát của HðND theo trình tự sau ñây:
a) Chậm nhất là ngày 01 tháng 3 của năm trước, các Ban của HðND, ñại biểu
HðND, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh và cử tri ở trong tỉnh gửi kiến nghị, ñề nghị
giám sát của HðND ñến Thường trực HðND, trong ñó nêu rõ sự cần thiết, nội dung,
phạm vi, ñối tượng giám sát.
b) Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và HðND tỉnh tổng hợp kiến nghị, ñề nghị
giám sát và báo cáo Thường trực HðND tỉnh.
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c) Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của HðND tỉnh,
Thường trực HðND tỉnh thảo luận và lập dự kiến chương trình giám sát của HðND tỉnh
ñể trình HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh tại kỳ họp giữa năm của năm trước.
Trường hợp cần thiết, Thường trực HðND tỉnh trình HðND tỉnh ñiều chỉnh chương
trình giám sát.
4. HðND tỉnh xem xét các báo cáo
a) Tại kỳ họp giữa năm và cuối năm, HðND tỉnh xem xét các báo cáo quy ñịnh
tại ðiểm a và ðiểm c Khoản 1 ðiều 59 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
b) Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, HðND tỉnh xem xét các báo cáo quy ñịnh tại
ðiểm b Khoản 1 ðiều 59 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
5. HðND tỉnh tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp
HðND tỉnh theo quy ñịnh tại ðiều 60 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND tỉnh, người ñã trả
lời chất vấn có trách nhiệm gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của HðND về
chất vấn và việc thực hiện các vấn ñề ñã hứa tại kỳ họp trước ñến Thường trực
HðND tỉnh ñể chuyển ñến các ñại biểu HðND tỉnh.
6. HðND tỉnh xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HðND
các huyện, thị xã và thành phố Huế có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HðND tỉnh. Trình tự
xem xét văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 61 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
7. Giám sát chuyên ñề của HðND tỉnh
a) Căn cứ chương trình giám sát, HðND tỉnh ra nghị quyết thành lập ðoàn
giám sát chuyên ñề theo ñề nghị của Thường trực HðND tỉnh.
b) Trình tự, thủ tục giám sát chuyên ñề của HðND tỉnh thực hiện theo quy
ñịnh tại ðiều 62 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
c) HðND tỉnh xem xét báo cáo của ðoàn giám sát tại kỳ họp gần nhất và ra
nghị quyết về vấn ñề ñược giám sát. Nghị quyết giám sát ñược gửi ñến cơ quan, tổ chức,
cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
8. HðND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức
vụ do HðND tỉnh bầu theo quy ñịnh tại ðiều 88, ðiều 89 của Luật Tổ chức chính
quyền ñịa phương; ðiều 63, ðiều 64 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và
HðND và các văn bản pháp luật có liên quan.
Mục 2
Hoạt ñộng của Thường trực HðND tỉnh
ðiều 10. Phiên họp của Thường trực HðND tỉnh
Thường trực HðND tỉnh tổ chức phiên họp theo quy ñịnh tại ðiều 106 Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương ñể thảo luận và quyết ñịnh những vấn ñề thuộc nhiệm vụ,
quyền hạn của Thường trực HðND tỉnh.
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ðiều 11. Hoạt ñộng giám sát của Thường trực HðND tỉnh
1. Thường trực HðND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy ñịnh tại ðiểm b
Khoản 1 ðiều 5 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
2. Thường trực HðND tỉnh thực hiện các hoạt ñộng giám sát theo quy ñịnh tại
ðiều 66 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
3. Thường trực HðND tỉnh quyết ñịnh chương trình giám sát hàng năm của
Thường trực HðND theo quy ñịnh tại ðiều 67 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội
và HðND.
4. Thường trực HðND tỉnh xem xét quyết ñịnh của UBND tỉnh và nghị quyết
của HðND các huyện, thị xã và thành phố Huế có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật,
văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HðND tỉnh
theo quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 ðiều 68 Luật Hoạt ñộng giám sát của
Quốc hội và HðND.
5. Thường trực HðND tỉnh tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn
tại phiên họp của Thường trực HðND trong thời gian giữa hai kỳ họp HðND tỉnh
theo quy ñịnh tại ðiều 69 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
6. Giám sát chuyên ñề của Thường trực HðND tỉnh
a) Căn cứ vào chương trình giám sát, Thường trực HðND tỉnh quyết ñịnh
thành lập ðoàn giám sát chuyên ñề.
b) Việc thành lập ðoàn giám sát, nhiệm vụ, quyền hạn của ðoàn giám sát, việc
báo cáo và xem xét báo cáo của ðoàn giám sát chuyên ñề của Thường trực HðND tỉnh
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 70 và ðiều 71 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội
và HðND.
c) Sau khi xem xét báo cáo của ðoàn giám sát, Thường trực HðND tỉnh kết luận
về nội dung giám sát. Kết luận của Thường trực HðND tỉnh ñược gửi ñến cơ quan,
tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
d) Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HðND tỉnh ñề nghị HðND tỉnh
xem xét báo cáo kết quả giám sát của ðoàn giám sát tại kỳ họp gần nhất.
ñ) Thường trực HðND tỉnh có trách nhiệm theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị
của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và báo cáo HðND tỉnh về hoạt ñộng
giám sát của mình.
7. Tổ chức hoạt ñộng giải trình tại phiên họp của Thường trực HðND tỉnh
a) Căn cứ vào chương trình giám sát, Thường trực HðND yêu cầu thành viên
của UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
giải trình và yêu cầu cá nhân có liên quan tham gia giải trình về những vấn ñề mà
Thường trực HðND tỉnh quan tâm. Việc tổ chức giải trình, nội dung, kế hoạch tổ chức
giải trình và người ñược yêu cầu giải trình do Thường trực HðND quyết ñịnh.
b) Người ñược yêu cầu có trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của
Thường trực HðND.
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c) Nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HðND
ñược thông báo cho cá nhân ñược yêu cầu giải trình chậm nhất là 10 ngày trước ngày
tiến hành phiên giải trình. Phiên giải trình ñược tổ chức công khai, trừ trường hợp do
Thường trực HðND quyết ñịnh.
d) Trình tự phiên giải trình thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 4, ðiều 72 Luật
Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
ñ) Kết thúc phiên giải trình, Thường trực HðND xem xét, thông qua kết luận
về vấn ñề ñược giải trình. Cơ quan, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện kết
luận của Thường trực HðND tỉnh.
8. Thường trực HðND tỉnh giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy
ñịnh tại ðiều 73 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
9. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
a) Thường trực HðND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc giải quyết kiến nghị
của cử tri và chuẩn bị báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình
HðND tỉnh.
b) UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Báo cáo của
UBND về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phải ñược Ban của HðND tỉnh
thẩm tra theo sự phân công của Thường trực HðND tỉnh.
c) Trình tự xem xét báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri thực hiện theo
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 74 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
d) Thường trực HðND tỉnh chỉ ñạo xây dựng báo cáo giám sát kết quả giải quyết
kiến nghị của cử tri và dự thảo nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình
HðND tỉnh.
ðiều 12. Tiếp công dân của Thường trực HðND tỉnh
Thường trực HðND tỉnh có trách nhiệm tổ chức ñể ñại biểu HðND tỉnh tiếp
công dân; xây dựng và công bố lịch tiếp công dân hàng tháng của Chủ tịch HðND,
Phó Chủ tịch HðND, Ủy viên Thường trực HðND, ñại biểu HðND tỉnh theo quy
ñịnh tại ðiều 107 Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương; Luật Tiếp công dân và các
văn bản pháp luật có liên quan.
Mục 3
Hoạt ñộng của các Ban HðND tỉnh
ðiều 13. Hoạt ñộng giám sát của Ban của HðND tỉnh
1. Ban của HðND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy ñịnh tại ñiểm c Khoản 1
ðiều 5 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
2. Ban của HðND tỉnh thực hiện các hoạt ñộng giám sát theo quy ñịnh tại
ðiều 76 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
3. Ban của HðND tỉnh lập chương trình giám sát của Ban theo quy ñịnh tại
ðiều 77 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
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4. Ban của HðND tỉnh thực hiện giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo
quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 68 và ðiều 79 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và
HðND.
5. Ban của HðND tỉnh thực hiện giám sát chuyên ñề theo quy ñịnh tại ðiều 80
và ðiều 81 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
6. Ban của HðND tỉnh giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
công dân theo quy ñịnh tại ðiều 82 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND.
ðiều 14. Hoạt ñộng thẩm tra của Ban của HðND tỉnh
Ban của HðND tỉnh thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, ñề án theo
quy ñịnh tại ðiều 111 Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương; ðiều 78 Luật Hoạt ñộng
giám sát của Quốc hội và HðND; ðiều 124 và Khoản 1 ðiều 126 Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.
Mục 4
Hoạt ñộng của Tổ ñại biểu và ñại biểu HðND tỉnh
ðiều 15. Hoạt ñộng của Tổ ñại biểu HðND tỉnh
1. Tổ ñại biểu HðND tỉnh tổ chức cho các ñại biểu HðND tỉnh tiếp xúc cử tri
theo kế hoạch của Thường trực HðND tỉnh, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi
về Thường trực HðND tỉnh; tổ chức cho ñại biểu HðND tỉnh nghiên cứu tài liệu,
chuẩn bị ý kiến thảo luận tại kỳ họp HðND tỉnh.
2. Tổ ñại biểu HðND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy ñịnh tại ñiểm d
Khoản 1 ðiều 5 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND; thực hiện các
hoạt ñộng giám sát theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 83 và ðiều 86 Luật Hoạt ñộng
giám sát của Quốc hội và HðND.
ðiều 16. Hoạt ñộng của ñại biểu HðND tỉnh
1. ðại biểu HðND tỉnh có trách nhiệm tham dự kỳ họp HðND tỉnh, thực hiện
quyền giám sát và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn ñề thuộc nhiệm vụ, quyền
hạn của HðND tỉnh. ðại biểu HðND tỉnh hoạt ñộng không chuyên trách phải ñảm
bảo dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm ñể thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của ñại biểu HðND theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 103 Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương.
2. ðại biểu HðND tỉnh phải liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, có trách
nhiệm lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân;
thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giám sát việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo ðiều 87 Luật Hoạt ñộng giám sát
của Quốc hội và HðND.
3. ðại biểu HðND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy ñịnh tại ñiểm ñ
Khoản 1 ðiều 5 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và HðND; thực hiện các
hoạt ñộng giám sát theo quy ñịnh tại các ðiều 83, 84, 85, 86, 87 của Luật Hoạt ñộng
giám sát của Quốc hội và HðND.
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Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA HðND TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
ðiều 17. Trách nhiệm của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ñối với hoạt ñộng của HðND tỉnh
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết
của HðND tỉnh.
2. UBND tỉnh báo cáo HðND, Thường trực HðND tỉnh về các nội dung thuộc
trách nhiệm của UBND tỉnh; gửi văn bản quy phạm pháp luật và các quyết ñịnh do
UBND tỉnh ban hành ñến Thường trực HðND, Ban của HðND tỉnh theo lĩnh vực
phụ trách chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký; cung cấp thông tin cho Thường trực
HðND, Ban của HðND theo quy ñịnh của pháp luật.
3. UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thường trực HðND tỉnh trong việc
chuẩn bị kỳ họp HðND tỉnh; chỉ ñạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh chuẩn bị các
nội dung ñược dự kiến trong chương trình kỳ họp HðND tỉnh; thực hiện các thủ tục
và chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ trình Thường trực HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh ñối với
các vấn ñề thuộc thẩm quyền của Thường trực HðND tỉnh.
4. Cơ quan trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, ñề án của HðND tỉnh có trách
nhiệm thực hiện ñầy ñủ quy trình, thủ tục và thời hạn xây dựng dự thảo nghị quyết,
báo cáo, ñề án ñể trình HðND tỉnh theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết, báo cáo, ñề án phối hợp chặt chẽ
với Ban của HðND tỉnh phụ trách lĩnh vực tương ứng trong quá trình xây dựng dự thảo
nghị quyết, báo cáo, ñề án, mời Ban của HðND tỉnh tham gia các cuộc họp và một số
hoạt ñộng liên quan ñến việc xây dựng dự thảo nghị quyết, báo cáo, ñề án.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch,
nội dung, yêu cầu giám sát; báo cáo trung thực, khách quan, ñầy ñủ, kịp thời; ñáp ứng
các yêu cầu phục vụ hoạt ñộng giám sát và tạo ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng
giám sát của HðND, Thường trực HðND, Ban của HðND, Tổ ñại biểu HðND và
ñại biểu HðND tỉnh; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết giám sát của HðND, thực
hiện kết luận, kiến nghị của Thường trực HðND, Ban của HðND, Tổ ñại biểu
HðND, ñại biểu HðND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ tiếp
theo của HðND tỉnh.
Cá nhân, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm
trực tiếp báo cáo, trình bày những vấn ñề mà chủ thể giám sát yêu cầu; trường hợp
không thể trực tiếp báo cáo, trình bày ñược thì ủy quyền cho cấp phó của mình.
6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin,
tài liệu thuộc thẩm quyền giám sát của HðND cho Thường trực HðND, Ban của
HðND tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu cho Tổ ñại biểu
HðND, ñại biểu HðND tỉnh khi ñược yêu cầu, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước
mà pháp luật quy ñịnh không ñược phép cung cấp.
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HðND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm gửi nghị quyết mà
mình ñã ban hành ñến Thường trực HðND tỉnh và Ban của HðND tỉnh theo lĩnh vực
phụ trách chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký.
7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận ñược ý kiến, kiến nghị của cử tri có trách
nhiệm trả lời ñầy ñủ tại kỳ họp thường lệ gần nhất của HðND tỉnh kể từ khi nhận
ñược ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ
tiếp theo của HðND tỉnh.
ðiều 18. Quan hệ công tác giữa HðND tỉnh với Tỉnh ủy
1. Tỉnh ủy lãnh ñạo, chỉ ñạo toàn diện của ñối với hoạt ñộng của HðND tỉnh.
HðND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy về kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ
thuộc thẩm quyền của HðND tỉnh; báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu
tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do HðND tỉnh bầu và báo cáo về những hoạt ñộng
quan trọng của HðND tỉnh.
2. Thông qua hoạt ñộng của mình, HðND tỉnh kiến nghị với Tỉnh ủy về những
nội dung quan trọng cần lãnh ñạo, chỉ ñạo ñể bảo ñảm thực hiện tốt nghị quyết của
Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung liên quan ñến công tác cán bộ.
ðiều 19. Quan hệ công tác giữa HðND tỉnh với ðoàn ðBQH tỉnh
Các ñại biểu Quốc hội ứng cử trên ñịa bàn tỉnh ñược mời tham dự các kỳ họp
của HðND tỉnh và có thể ñược mời tham gia hoạt ñộng giám sát của HðND tỉnh.
HðND tỉnh cử ñại biểu HðND tỉnh tham gia hoạt ñộng giám sát của ðoàn
ðBQH tỉnh khi ñược mời.
HðND tỉnh phối hợp với ðoàn ðBQH tỉnh tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của
cử tri trong tỉnh chuyển ñến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và ñịa phương
giải quyết; thông tin tới cử tri về nội dung trả lời, kết quả giải quyết của các cơ quan
chức năng.
ðiều 20. Quan hệ công tác giữa HðND tỉnh với UBND tỉnh, Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan nhà nước
trên ñịa bàn
1. UBND tỉnh mời Thường trực HðND tỉnh tham dự phiên họp của UBND tỉnh
và cử người tham gia vào các hoạt ñộng của HðND tỉnh khi có yêu cầu.
2. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh,
cơ quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh cử người tham dự kỳ họp
HðND tỉnh, tham gia hoạt ñộng của Thường trực HðND, Ban của HðND tỉnh khi
ñược mời; mời Thường trực HðND, Ban của HðND phụ trách lĩnh vực dự hội nghị
tổng kết và một số hoạt ñộng trọng tâm của ngành ñể trao ñổi thông tin và tăng cường
mối quan hệ phối hợp và hiệu quả công tác.
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ðiều 21. Quan hệ công tác giữa HðND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh
1. ðại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các
tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh ñược mời tham dự các kỳ họp HðND tỉnh. Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của
Mặt trận có thể ñược mời tham gia hoạt ñộng giám sát của HðND tỉnh.
2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức
chính trị - xã hội của tỉnh mời Thường trực HðND và Ban của HðND tỉnh tham dự một
số hoạt ñộng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
ñể trao ñổi thông tin và tăng cường mối quan hệ phối hợp và hiệu quả công tác.
3. HðND tỉnh thực hiện chế ñộ gửi thông báo, nghị quyết của HðND tỉnh tới
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.
4. HðND tỉnh tạo ñiều kiện ñể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh ñộng viên Nhân dân tham gia xây dựng và củng cố
chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát,
phản biện xã hội ñối với hoạt ñộng của chính quyền ñịa phương,
5. Thường trực HðND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức cho các ñại biểu
HðND tỉnh tiếp xúc cử tri, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển ñến cơ quan
có thẩm quyền giải quyết.
6. HðND tỉnh có trách nhiệm lắng nghe, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền
các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
ở ñịa phương về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
ðiều 22. Quan hệ công tác giữa HðND tỉnh với HðND cấp huyện
HðND tỉnh giao Thường trực HðND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng,
nghiệp vụ công tác cho Thường trực HðND, lãnh ñạo các Ban của HðND cấp
huyện; trường hợp cần thiết, hướng dẫn hoạt ñộng của HðND cấp huyện ñể bảo ñảm
thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật.
Thường trực HðND, Ban của HðND, Tổ ñại biểu HðND tỉnh phối hợp với
Thường trực HðND, Ban của HðND cấp huyện trong quá trình tổ chức thực hiện các
hoạt ñộng giám sát trên ñịa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Chương V
CÁC ðIỀU KIỆN BẢO ðẢM CHO HOẠT ðỘNG CỦA
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
ðiều 23. Trụ sở làm việc và cơ quan tham mưu, giúp việc cho HðND tỉnh
1. HðND tỉnh có trụ sở làm việc riêng.
2. Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và HðND tỉnh là cơ quan tham mưu
tổng hợp và phục vụ các hoạt ñộng của HðND tỉnh.
3. HðND tỉnh, Thường trực HðND tỉnh và các Ban của HðND tỉnh ñược sử
dụng con dấu của HðND tỉnh.
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ðiều 24. Kinh phí hoạt ñộng của HðND tỉnh do ngân sách ñịa phương ñảm
bảo. Hàng năm, Thường trực HðND tỉnh trình HðND tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh
hiện hành.
ðiều 25. Chế ñộ, chính sách và các ñiều kiện ñảm bảo cho hoạt ñộng của
ñại biểu HðND tỉnh
Chế ñộ, chính sách và các ñiều kiện ñảm bảo cho hoạt ñộng của ñại biểu
HðND tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5
năm 2016 quy ñịnh về chế ñộ, chính sách và ñiều kiện bảo ñảm hoạt ñộng của ñại biểu
HðND và nghị quyết của HðND tỉnh quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách và ñiều kiện
ñảm bảo hoạt ñộng của HðND các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương VI
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 26. Tổ chức thực hiện
1. HðND tỉnh, Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh, các Tổ ñại biểu
và ñại biểu HðND tỉnh; UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các
cơ quan khác của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quy chế này.
2. Giao Thường trực HðND tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các
văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tình hình thực tế, ñề xuất các nội dung
cần sửa ñổi, bổ sung ñể trình HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20/2021/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình số 128/TTr-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thường trực
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Quy chế hoạt ñộng và Nội quy kỳ
họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân,
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 26
tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY
Kỳ họp của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021
của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi áp dụng
Nội quy này quy ñịnh về những nội dung ñể tổ chức thực hiện các kỳ họp của
Hội ñồng nhân dân (HðND) tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ðiều 2. ðối tượng ñiều chỉnh
Nội quy này áp dụng ñối với ñại biểu HðND, ñại biểu khách mời, các tổ chức
và cá nhân có liên quan ñến việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp của HðND tỉnh.
ðiều 3. Kỳ họp HðND tỉnh
Kỳ họp HðND tỉnh là hình thức hoạt ñộng chủ yếu của HðND tỉnh. Tại kỳ họp,
HðND tỉnh thảo luận và ra nghị quyết về các vấn ñề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo
quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 4. Khai mạc, bế mạc kỳ họp của HðND tỉnh
1. Ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa HðND do Chủ tịch HðND tỉnh
khóa trước quyết ñịnh chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử ñại biểu HðND.
2. Ngày khai mạc kỳ họp cuối nhiệm kỳ và kỳ họp chuyên ñề hoặc họp ñể
giải quyết công việc phát sinh ñột xuất của HðND tỉnh do Thường trực HðND tỉnh
quyết ñịnh.
3. Chủ tịch HðND tỉnh khai mạc và bế mạc kỳ họp. Trước khi khai mạc kỳ họp,
HðND tỉnh họp trù bị ñể xem xét, thông qua chương trình kỳ họp và tiến hành một
số nội dung khác.
4. Trước khi Chủ tịch HðND tỉnh khai mạc và sau khi Chủ tịch HðND tỉnh
bế mạc kỳ họp, HðND tỉnh làm lễ chào cờ.
ðiều 5. Chủ tọa kỳ họp HðND tỉnh
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HðND tỉnh chủ tọa kỳ họp HðND tỉnh. Việc
ñiều hành kỳ họp bảo ñảm dân chủ, ñúng pháp luật, ñạt hiệu quả thiết thực theo ñúng
chương trình ñã ñược HðND tỉnh thông qua, bảo ñảm ñể HðND tỉnh thực hiện ñầy
ñủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
ðiều 6. Trách nhiệm của ñại biểu HðND tỉnh
1. ðại biểu HðND tỉnh có trách nhiệm tham dự ñầy ñủ các kỳ họp, phiên họp
của HðND tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn ñề thuộc nhiệm vụ,
quyền hạn của HðND tỉnh.
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2. ðại biểu HðND tỉnh không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và
báo cáo trước với Chủ tịch HðND tỉnh. Trường hợp ñại biểu HðND tỉnh không tham dự
các kỳ họp liên tục trong 01 năm mà không có lý do thì Thường trực HðND tỉnh phải
báo cáo HðND tỉnh ñể xem xét bãi nhiệm ñại biểu HðND ñó. Danh sách ñại biểu
HðND tỉnh không tham dự kỳ họp HðND tỉnh ñược ghi vào biên bản kỳ họp
HðND tỉnh. Danh sách ñại biểu HðND tỉnh vắng mặt phiên họp ñược ghi vào biên bản
phiên họp.
3. Khi dự kỳ họp HðND tỉnh, ñại biểu HðND tỉnh phải ñeo phù hiệu ñại biểu
và sử dụng trang phục theo quy ñịnh.
4. ðại biểu HðND tỉnh có trách nhiệm thực hiện quy ñịnh về sử dụng, bảo quản
tài liệu trong kỳ họp. Khi trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin về kỳ họp HðND tỉnh
phải bảo ñảm chính xác, khách quan, không tiết lộ thông tin, tài liệu thuộc phạm vi
bí mật nhà nước, nội dung các phiên họp kín của HðND tỉnh.
Chương II
CHUẨN BỊ KỲ HỌP HðND TỈNH
ðiều 7. Chương trình kỳ họp HðND tỉnh
1. Căn cứ vào nghị quyết của HðND tỉnh, theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của HðND và ñại biểu HðND tỉnh,
Thường trực HðND tỉnh dự kiến chương trình kỳ họp HðND tỉnh.
2. Thường trực HðND tỉnh quyết ñịnh triệu tập kỳ họp thường lệ chậm nhất là
20 ngày, kỳ họp chuyên ñề hoặc họp ñể giải quyết công việc phát sinh ñột xuất chậm
nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.
3. Dự kiến chương trình kỳ họp HðND ñược gửi ñến ñại biểu HðND cùng với
quyết ñịnh triệu tập kỳ họp. Quyết ñịnh triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp
HðND ñược thông báo trên các phương tiện thông tin ñại chúng tại ñịa phương
chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 03 ngày
trước ngày khai mạc kỳ họp chuyên ñề hoặc họp ñể giải quyết công việc phát sinh
ñột xuất.
4. Chương trình kỳ họp của HðND tỉnh do HðND tỉnh xem xét, thông qua tại
kỳ họp theo trình tự sau:
a) Thường trực HðND tỉnh trình bày dự kiến chương trình kỳ họp trước
HðND tỉnh;
b) ðại biểu HðND tỉnh thảo luận, cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp;
c) Chủ tịch HðND tỉnh kết luận;
d) HðND tỉnh biểu quyết thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.
ñ) Việc thông qua dự kiến chương trình kỳ họp ñược tiến hành bằng hình thức
biểu quyết giơ tay.
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5. Trong trường hợp cần thiết, theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của HðND và ñại biểu HðND tỉnh, HðND tỉnh
quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung chương trình kỳ họp ñã ñược thông qua theo trình tự
tương tự như thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.
6. Chương trình kỳ họp, việc sửa ñổi, bổ sung chương trình kỳ họp của HðND tỉnh
phải ñược quá nửa tổng số ñại biểu HðND tỉnh biểu quyết tán thành mới có giá trị
thực hiện.
7. Trường hợp cần thiết, ñiều chỉnh thời gian thực hiện nội dung trong chương
trình kỳ họp ñã ñược thông qua thì Thường trực HðND tỉnh quyết ñịnh và báo cáo
HðND tỉnh.
ðiều 8. Khách mời tham dự kỳ họp của HðND tỉnh
1. ðại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, ñại biểu Quốc hội ñược
bầu tại ñịa phương và một số cơ quan Trung ương có liên quan ñược mời tham dự
kỳ họp HðND tỉnh.
2. Thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh không phải là ñại biểu
HðND tỉnh ñược mời tham dự các kỳ họp của HðND tỉnh; có trách nhiệm tham dự
các phiên họp toàn thể của HðND tỉnh khi thảo luận về những vấn ñề có liên quan
ñến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách. Người ñược mời tham dự kỳ họp HðND tỉnh
ñược phát biểu ý kiến về vấn ñề thuộc ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách nếu ñược
chủ tọa phiên họp ñồng ý hoặc có trách nhiệm phát biểu ý kiến theo yêu cầu của
HðND tỉnh hoặc chủ tọa phiên họp.
3. ðại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội ñược mời tham dự các phiên họp công khai của HðND tỉnh
khi bàn về các vấn ñề có liên quan.
4. ðại diện ñơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, khách
quốc tế, cơ quan báo chí và công dân có thể ñược tham dự các phiên họp công khai
của HðND tỉnh.
5. Danh sách khách mời, chế ñộ sử dụng tài liệu và vị trí chỗ ngồi của người ñược
mời tham dự kỳ họp do Thường trực HðND tỉnh quyết ñịnh trên cơ sở xem xét ñề nghị
của Chánh Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và HðND tỉnh.
ðiều 9. Tài liệu phục vụ kỳ họp của HðND tỉnh
1. Tài liệu kỳ họp gồm tài liệu thuộc hồ sơ của các dự thảo nghị quyết, ñề án
theo quy ñịnh của pháp luật và các tờ trình, báo cáo khác thuộc nội dung của kỳ họp.
2. Hình thức lưu hành tài liệu phục vụ tại kỳ họp của HðND tỉnh là bản ñiện tử
hoặc bản giấy theo quy ñịnh tại ðiều 124, ðiều 125 Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015 và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan.
3. Tài liệu phục vụ kỳ họp ñược gửi ñến Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và
HðND tỉnh ñể gửi ñại biểu HðND tỉnh chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc
kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy ñịnh khác.
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ðiều 10. Thông tin về kỳ họp của HðND tỉnh
1. Thường trực HðND tỉnh có trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin về
chương trình, nội dung kỳ họp của HðND tỉnh, hoạt ñộng của HðND tỉnh tại kỳ họp;
tổ chức họp báo ñể cung cấp thông tin về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức
kỳ họp.
Việc cung cấp thông tin nội dung các phiên họp kín của HðND tỉnh do
Thường trực HðND tỉnh quyết ñịnh.
2. Phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp HðND tỉnh, phiên chất vấn và trả lời
chất vấn tại kỳ họp ñược truyền hình trực tiếp. Các phiên họp khác của HðND tỉnh ñược
truyền hình trực tiếp theo quyết ñịnh của HðND tỉnh ñược ghi trong chương trình
kỳ họp HðND tỉnh.
3. ðại diện cơ quan báo chí, thông tấn ñược tạo ñiều kiện thuận lợi ñể tham dự,
ñưa tin về các phiên họp công khai tại kỳ họp của HðND tỉnh và bảo ñảm việc ñưa tin
chính xác, khách quan theo quy ñịnh của pháp luật về báo chí.
Chương III
PHIÊN HỌP TẠI KỲ HỌP HðND TỈNH
ðiều 11. Hình thức làm việc tại kỳ họp của HðND tỉnh
1. HðND tỉnh thảo luận và quyết ñịnh các vấn ñề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn
của mình trong chương trình kỳ họp ñã ñược thông qua.
Tại kỳ họp, khi cần thiết, Chủ tọa kỳ họp có thể mời các Tổ trưởng Tổ ñại biểu
HðND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HðND tỉnh và các thành viên khác có
liên quan trao ñổi những vấn ñề cần thiết ñể trình HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh.
2. Thời gian tiến hành các phiên họp tại kỳ họp của HðND tỉnh do HðND tỉnh
quyết ñịnh và ñược ghi trong chương trình kỳ họp của HðND tỉnh.
3. Chủ tọa các phiên họp tại kỳ họp của HðND tỉnh có trách nhiệm ñiều hành
phiên họp theo ñúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy ñịnh tại Nội quy các kỳ họp của
HðND tỉnh và các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan; bảo ñảm thực hiện ñúng
chương trình kỳ họp ñã ñược HðND tỉnh thông qua.
ðiều 12. Phiên họp toàn thể của HðND tỉnh
1. HðND tỉnh nghe trình bày về các báo cáo, ñề án, dự thảo nghị quyết; thảo luận
và quyết ñịnh các vấn ñề trong chương trình kỳ họp tại phiên họp toàn thể.
2. ðể tiết kiệm thời gian của kỳ họp, tại Hội nghị liên tịch trước kỳ họp giữa
Thường trực HðND, các Ban của HðND, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan sẽ thống nhất những
văn bản trình bày tóm tắt hoặc không trình bày tại kỳ họp; văn bản gửi ñại biểu tự
nghiên cứu có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp.
3. Chủ tịch HðND tỉnh chủ tọa các phiên họp toàn thể của HðND tỉnh. Các
Phó Chủ tịch HðND tỉnh giúp Chủ tịch HðND tỉnh trong việc ñiều hành phiên họp
theo sự phân công của Chủ tịch HðND tỉnh.
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4. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa HðND, người tiến hành triệu tập kỳ họp
HðND quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 80 của Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương khai
mạc kỳ họp và chủ tọa các phiên họp HðND cho ñến khi HðND bầu ra Chủ tịch
HðND khóa mới.
ðiều 13. Tiến hành thảo luận
1. Các ñại biểu HðND và ñại biểu tham dự kỳ họp thảo luận các báo cáo, ñề án,
dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân, Thường trực HðND, các Ban HðND và các cơ
quan, tổ chức trình tại kỳ họp.
2. Căn cứ yêu cầu nội dung cần thảo luận và thời gian kỳ họp, chủ tọa kỳ họp
quyết ñịnh tổ chức thảo luận tại phiên họp toàn thể và thảo luận theo Tổ ñại biểu.
3. Tại phiên họp toàn thể của HðND tỉnh, Chủ tọa phiên họp ñiều hành việc
thảo luận của ñại biểu HðND tỉnh. Việc thảo luận ñược tiến hành như sau:
a) ðại biểu HðND tỉnh ñăng ký phát biểu; Chủ tọa phiên họp mời từng ñại biểu
phát biểu;
b) ðại biểu HðND tỉnh phát biểu tập trung vào vấn ñề ñang thảo luận, không
phát biểu quá 02 lần về cùng một vấn ñề; thời gian phát biểu không quá 10 phút.
Trường hợp HðND tỉnh cần thảo luận thêm thì thời gian và số lần phát biểu do
Chủ tọa phiên họp quyết ñịnh;
c) Trong quá trình thảo luận, Chủ tọa kỳ họp có thể nêu những vấn ñề còn
có ý kiến khác nhau ñể HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. Khi cần thiết, HðND tỉnh
yêu cầu cơ quan hữu quan báo cáo giải trình về những vấn ñề mà ñại biểu HðND tỉnh
quan tâm. Chủ tọa kỳ họp hoặc ñại biểu HðND tỉnh có thể ñề nghị kết thúc việc
thảo luận; khi vấn ñề ñược nêu ra ñể lấy biểu quyết thì việc thảo luận kết thúc.
d) Trường hợp ñại biểu HðND tỉnh ñã ñăng ký mà chưa ñược phát biểu hoặc
ñã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu ñã hết thì ghi lại ý kiến của
mình và gửi Thư ký kỳ họp ñể tổng hợp.
3. Chủ tọa kỳ họp phân chia Tổ ñại biểu HðND tỉnh và cử Tổ trưởng ñiều hành
thảo luận. Khi tham gia thảo luận tại tổ, ñại biểu HðND tỉnh phát biểu ý kiến về
những vấn ñề cần tập trung thảo luận và các vấn ñề khác của dự thảo nghị quyết, báo cáo,
ñề án và các nội dung khác ñược ñưa ra thảo luận.
4. Thư ký các Tổ ñại biểu ghi chép, tổng hợp ñầy ñủ ý kiến, gửi Thư ký kỳ họp
ñể tổng hợp, trình Chủ tọa kỳ họp báo cáo tại phiên họp toàn thể.
5. Kết thúc phần thảo luận, Thư ký kỳ họp tổng hợp các ý kiến thảo luận,
chuyển Chủ tọa kỳ họp ñể tổng kết việc thảo luận. Khi cần thiết, Chủ tọa kỳ họp có
thể lấy ý kiến biểu quyết của ñại biểu HðND ñối với từng vấn ñề cụ thể.
ðiều 14. Chất vấn tại phiên họp toàn thể
1. Phiên họp chất vấn ñược tiến hành theo quy ñịnh tại ðiều 60 Luật hoạt ñộng
giám sát của Quốc hội và HðND năm 2015 và quy ñịnh tại nội quy này.
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2. ðại biểu HðND có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh,
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
3. Trước thời gian khai mạc kỳ họp và phiên họp chất vấn, ñại biểu HðND
chuẩn bị câu hỏi chất vấn và gửi câu hỏi chất vấn ñến Thường trực HðND tỉnh ñể
Thường trực HðND chuyển câu hỏi chất vấn ñến cá nhân, tổ chức có trách nhiệm trả
lời chất vấn.
4. Vào ñầu phiên họp chất vấn, Thường trực HðND báo cáo với HðND các
nội dung câu hỏi chất vấn ñã nhận ñược và thông qua ý kiến HðND ñể quyết ñịnh
những nội dung chất vấn phải trả lời trực tiếp tại phiên họp; các nội dung chất vấn
còn lại có thể trả lời bằng văn bản tại kỳ họp, sau kỳ họp hoặc phải xác minh, xem xét
thêm ñể trả lời vào kỳ họp tiếp sau.
5. Người bị chất vấn phải trả lời trước HðND tại kỳ họp ñó; các chất vấn ñối với
Ủy ban nhân dân thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
phụ trách lĩnh vực liên quan trực tiếp trả lời chất vấn.
6. Việc trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể của HðND ñược thực hiện theo
trình tự sau ñây:
a) Chủ tọa phiên họp nêu những vấn ñề chất vấn và thứ tự trả lời chất vấn.
b) Người chịu trách nhiệm trả lời chất vấn trình bày ý kiến trả lời trực tiếp,
ñầy ñủ các nội dung mà ñại biểu HðND ñã chất vấn, xác ñịnh rõ trách nhiệm và
biện pháp khắc phục. Thời gian trả lời chất vấn ñối với một nội dung không quá 15 phút;
trong trường hợp ñặc biệt, thời gian trả lời do chủ tọa phiên họp quyết ñịnh.
c) Sau khi nghe trả lời chất vấn về từng nội dung, ñại biểu HðND có thể phát biểu
ý kiến về nội dung trả lời chất vấn và chất vấn thêm những nôị dung liên quan ñến
câu hỏi ñã chất vấn. Nội dung chất vấn phải cụ thể, rõ ý, thời gian cho một lần chất vấn
tối ña không quá 03 phút và có thể chất vấn nhiều lần.
d) Chủ tọa có quyền nhắc trong trường hợp ñại biểu HðND tỉnh nêu chất vấn
không ñúng nội dung phiên chất vấn hoặc quá thời gian quy ñịnh, người bị chất vấn
trả lời không ñúng trọng tâm chất vấn của ñại biểu HðND tỉnh hoặc quá thời gian
quy ñịnh. Chủ tọa kỳ họp kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Khi xét thấy
cần thiết, HðND có thể ra Nghị quyết về nội dung ñã chất vấn và trách nhiệm của
người bị chất vấn.
7. HðND cho trả lời chất vấn bằng văn bản trong các trường hợp sau ñây:
a) Chất vấn không thuộc nhóm vấn ñề chất vấn tại kỳ họp;
b) Vấn ñề chất vấn cần ñược ñiều tra, xác minh;
c) Chất vấn thuộc nhóm vấn ñề chất vấn tại kỳ họp nhưng chưa ñược trả lời tại
kỳ họp.
d) Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời bằng văn bản. Văn bản trả lời chất vấn
ñược gửi ñến ñại biểu HðND ñã chất vấn, Thường trực HðND trong thời hạn 20 ngày
kể từ ngày chất vấn.
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ñ) Sau khi nhận ñược văn bản trả lời chất vấn, nếu ñại biểu HðND không ñồng ý
với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền ñề nghị HðND ñưa ra thảo luận tại kỳ họp
HðND hoặc kiến nghị HðND xem xét trách nhiệm ñối với người bị chất vấn.
8. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND tỉnh, người ñã trả
lời chất vấn của kỳ họp trước có trách nhiệm gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết
của HðND về chất vấn, các vấn ñề ñã hứa tại kỳ họp trước ñến Thường trực HðND
ñể chuyển ñến các ñại biểu HðND.
ðiều 15. Biểu quyết tại phiên họp toàn thể
1. HðND quyết ñịnh các vấn ñề tại phiên họp toàn thể bằng hình thức biểu quyết.
ðại biểu HðND có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết.
ðại biểu HðND không ñược biểu quyết thay cho ñại biểu HðND khác.
2. HðND quyết ñịnh áp dụng một trong các hình thức biểu quyết sau ñây:
a) Biểu quyết công khai;
b) Bỏ phiếu kín.
3. HðND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết theo trình tự sau ñây:
a) Thư ký kỳ họp ñọc dự thảo Nghị quyết;
b) ðại biểu HðND phát biểu ý kiến về các nội dung dự thảo Nghị quyết;
c) Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân về những nội dung
còn có ý kiến khác nhau (nếu có);
d) ðại biểu HðND biểu quyết thông qua Nghị quyết. HðND có thể biểu quyết
về những vấn ñề còn có ý kiến khác nhau, sau ñó biểu quyết thông qua toàn bộ
Nghị quyết.
ñ) Nghị quyết của HðND ñược thông qua khi có quá nửa tổng số ñại biểu
HðND biểu quyết tán thành; riêng nghị quyết về bãi nhiệm ñại biểu HðND ñược
thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số ñại biểu HðND biểu quyết tán thành.
ðiều 16. Biên bản kỳ họp của HðND tỉnh
1. Kỳ họp của HðND tỉnh và các phiên họp tại kỳ họp của HðND tỉnh phải
ñược ghi biên bản.
2. Thư ký kỳ họp của HðND tỉnh giúp HðND tỉnh ghi biên bản kỳ họp.
3. Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và HðND tỉnh cử chuyên viên giúp
Tổ ñại biểu HðND tỉnh ghi biên bản thảo luận Tổ ñại biểu HðND tỉnh.
4. Biên bản kỳ họp của HðND tỉnh do Chủ tịch HðND tỉnh hoặc Chủ tọa kỳ họp
ký tên. Biên bản cuộc họp Tổ ñại biểu HðND tỉnh do Tổ trưởng ký tên.
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ðiều 17. Các ñiều kiện bảo ñảm kỳ họp của HðND tỉnh
1. Các ñại biểu HðND tỉnh và khách mời tham dự kỳ họp của HðND tỉnh có
trách nhiệm giữ trật tự, tuân thủ các quy ñịnh về trình tự, thủ tục tiến hành các phiên
họp tại kỳ họp của HðND tỉnh; sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ lịch sự, không tự do ñi lại,
không sử dụng ñiện thoại di ñộng trong lúc ñang họp và chỉ ñể ñiện thoại ở chế ñộ
rung khi họp; tôn trọng các ñại biểu HðND tỉnh, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác
tại phiên họp.
2. Tổ chức việc tiếp công dân và tiếp nhận ñơn, thư của công dân trong thời
gian diễn ra kỳ họp của HðND tỉnh do Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và HðND tỉnh
phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ñảm nhiệm.
3. Các ñiều kiện cần thiết ñảm bảo cho việc tổ chức kỳ họp do Văn phòng
ðoàn ñại biểu Quốc hội và HðND tỉnh ñảm nhiệm dưới sự chỉ ñạo của Thường trực
HðND tỉnh.
4. Nghị quyết, văn bản, các tài liệu khác của mỗi kỳ họp HðND tỉnh ñược lưu trữ
theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ.
Chương IV
XEM XÉT, THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, BÁO CÁO,
ðỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP
ðiều 18. Trình bày tờ trình, báo cáo, ñề án, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp
1. Thường trực HðND và Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phân công các
cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo chuẩn bị các báo cáo, ñề án, tờ trình và dự thảo
Nghị quyết trình tại kỳ họp.
2. Báo cáo, ñề án có thể ñược trình bày trực tiếp tại kỳ họp hoặc gửi cho
ñại biểu tự nghiên cứu và ñều có giá trị như nhau, ñều ñược ñại biểu xem xét, thảo luận,
cho ý kiến.
3. Báo cáo, ñề án, tờ trình phải là văn bản chính thức, có ký tên, ñóng dấu của
cơ quan trình. Những báo cáo, ñề án dài khi trình bày tại kỳ họp phải có bản tóm tắt.
Báo cáo tóm tắt phải ngắn gọn, cung cấp ñủ thông tin cần thiết ñể HðND xem xét,
quyết ñịnh.
4. Thời gian trình bày nội dung tờ trình, báo cáo, ñề án và dự thảo Nghị quyết
trình tại kỳ họp không quá 15 phút/một nội dung; tùy theo từng kỳ họp chủ tọa có thể
quy ñịnh cụ thể thời gian trình bày tại khoản này.
ðiều 19. Trình tự xem xét các dự thảo nghị quyết, ñề án, báo cáo
Trình tự thông qua các dự thảo nghị quyết, ñề án, báo cáo tại kỳ họp HðND tỉnh
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 85 Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2015.
ðiều 20. Quy ñịnh về quy trình nhân sự tại kỳ họp HðND
Các quy ñịnh về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh của HðND,
Ủy ban nhân dân, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và các quy ñịnh liên quan
ñến tổ chức, nhân sự thực hiện theo quy ñịnh pháp luật chuyên ngành.
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Chương V
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 21. Tổ chức thực hiện
1. Thường trực HðND, UBND, các Ban của HðND, ñại biểu HðND và các
cá nhân, tổ chức có liên quan ñến kỳ họp HðND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của
mình chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nội quy kỳ họp HðND tỉnh khóa VIII,
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Trong quá trình thực hiện Nội quy kỳ họp, nếu có vấn ñề mới phát sinh hoặc
không còn phù hợp, giao Thường trực HðND tỉnh trình HðND tỉnh xem xét sửa ñổi,
bổ sung./.
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NGHỊ QUYẾT
Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm
ñể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội,
an ninh quốc phòng năm 2021
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội
6 tháng ñầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo
thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm;
nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách
theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ñồng thời, tập trung
một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
1. Tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019
của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm
nhìn ñến năm 2045.
ðẩy nhanh tiến ñộ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2030,
ñịnh hướng ñến năm 2050, Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích
Cố ñô Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050 và Quy hoạch chung ñô thị
Thừa Thiên Huế. Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ñầu tư công giai ñoạn
2021 - 2025.
2. ðẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” ñảm bảo hài hòa giữa phòng, chống, kiểm soát
tốt dịch bệnh Covid-19 với khôi phục, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt ñối
không ñược lơ là, chủ quan, mất cảnh giác ñể dịch bệnh bùng phát và lây lan trong
cộng ñồng; nhất là trong các cơ sở y tế, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, khu dân cư
tập trung. Chuẩn bị các kịch bản và phương án ứng phó với dịch bệnh trong mọi
tình huống. Ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh
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Covid - 19 về vật tư, thiết bị, hỗ trợ người dân ñi cách ly; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin
phòng Covid - 19 theo quy ñịnh.
3. Về phát triển sản xuất
Xây dựng ñề án hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, kích cầu phát triển du lịch, chú trọng
thị trường du lịch nội ñịa, phát triển các dịch vụ bổ sung; tiếp tục xây dựng Huế - Kinh ñô
ẩm thực, Huế - Kinh ñô áo dài.
Hỗ trợ doanh nghiệp ñẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Quan tâm tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc ñối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ
kinh doanh cá thể, nhất là các ñối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid - 19.
Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, hỗ trợ thủ tục
ñầu tư; ñẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn.
Tập trung chỉ ñạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, kiểm soát dịch bệnh ở gia súc,
gia cầm; ñẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, phấn ñấu mỗi ñịa phương cấp huyện
phát triển từ 2 - 3 sản phẩm OCOP mới; hoàn thành kế hoạch chương trình xây dựng
nông thôn mới năm 2021, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai ñoạn 2021 - 2030; chú trọng công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
4. Về kế hoạch ñầu tư công
Rà soát hoàn chỉnh kế hoạch ñầu tư công 2021 - 2025, tập trung triển khai các
thủ tục ñầu tư ñối với các dự án trọng ñiểm trong năm 2021, ưu tiên nguồn lực ñối với
dự án di dời dân cư khu vực I - Kinh thành Huế, dự án tuyến ñường bộ ven biển và
cầu qua cửa Thuận An, dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế; các dự án
ñường Chợ Mai - Tân Mỹ, ñường Phú Mỹ - Thuận An, hạ tầng các khu công nghiệp...
Tập trung quyết liệt giải quyết những vướng mắc liên quan thủ tục ñầu tư dự án,
giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái ñịnh cư,… Phấn ñấu ñến hết quý III/2021 giải ngân
ñược 60% và cuối năm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.
Tăng cường xúc tiến ñầu tư. Tập trung hỗ trợ ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án ñã
ñược cấp chủ trương ñầu tư; nhằm tạo năng lực tăng thêm. Kiên quyết thu hồi, xử lý
dứt ñiểm các dự án chậm tiến ñộ, kéo dài, vi phạm pháp luật về ñất ñai, ñầu tư.
5. Tiếp tục ñẩy mạnh công tác thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; ñiều hành
chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực ñối với các dự án trọng
ñiểm, nhiệm vụ cấp thiết về an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ thực hiện
các chính sách. Rà soát, ñiều chỉnh tỷ lệ phân chia ngân sách do ñiều chỉnh ñịa giới
hành chính cấp huyện và thành phố Huế theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội.
6. Quan tâm chăm lo ñối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các
ñối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh nhằm ñảm bảo an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các ñiều
kiện ñể triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh.
Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ các ñối tượng bị ảnh hưởng của ñại dịch
Covid - 19 theo các nghị quyết, quyết ñịnh của Chính phủ, của Hội ñồng nhân dân tỉnh.
Chỉ ñạo cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy về việc xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
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trở thành trung tâm văn hóa, du lịch; trung tâm giáo dục - ñào tạo ña ngành, ña lĩnh vực;
trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học, công nghệ. Kiên trì phong trào xây dựng
Thừa Thiên Huế “xanh, sạch, sáng”, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh
ñô thị và nông thôn.
7. Hoàn thành xây dựng chính quyền ñiện tử; triển khai có hiệu quả ðề án chuyển
ñổi số, dịch vụ ñô thị thông minh. Tiếp tục phấn ñấu cải thiện các chỉ số cải cách
hành chính (PAR-Index), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); duy trì chỉ số sẵn sàng cho
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT) ở hạng mức cao; nâng cao chỉ số
hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Tăng cường quản lý tổ chức bộ máy,
kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương.
8. Tăng cường công tác ñảm bảo quốc phòng, an ninh; tổ chức hoàn thành diễn tập
khu vực phòng thủ cấp huyện. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ñể bị ñộng, bất ngờ. Thực hiện
quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm; kịp thời ñấu tranh, ngăn chặn
các hoạt ñộng gây rối an ninh, trật tự và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. ðẩy mạnh
thực hiện công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống
bão lụt, phòng cháy chữa cháy.
2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.
Hội ñồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao
tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng mọi
nguồn lực phấn ñấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII,
kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021./.
CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 7 năm 2021

CHỈ THỊ
Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca
mắc mới và số người tử vong tăng nhanh. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 06 ca
dương tính với SARS-CoV-2 ñang ñược ñiều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên
trong và lây nhiễm từ bên ngoài vào vẫn rất cao. ðể triển khai các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các các sở,
ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh; chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm và cập nhật thường xuyên, liên tục các
chỉ ñạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ ñạo COVID-19 tỉnh về phòng
chống dịch COVID-19 và các quy ñịnh, hướng dẫn công tác phòng chống dịch của
ngành Y tế. Quán triệt tinh thần, quan ñiểm “chống dịch như chống giặc”, tuyệt ñối
không ñược lơ là, chủ quan, bị ñộng trong bất kỳ tình huống nào; chủ ñộng ñể kịp
thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, thực hiện quyết liệt các biện pháp
cấp bách phòng chống dịch; duy trì thực hiện tốt "5K", ñặc biệt là bắt buộc ñeo
khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, thực hiện nghiêm
các quy ñịnh về phòng dịch; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ ñạo phòng, chống dịch
COVID-19 về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; quán triệt
ñến cán bộ, công chức, người lao ñộng tinh thần chống dịch với mức ñộ cao nhất.
2. Sở Y tế
- Thực hiện tốt công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly; triển khai
nghiêm túc các quy ñịnh về cách ly y tế tập trung ñối với các ñối tượng có nguy cơ
theo chỉ ñạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ ñạo COVID-19 tỉnh.
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ñịa phương thực hiện nghiêm túc
các nguyên tắc cách ly tại các khu cách ly tập trung, tuyệt ñối không ñể xảy ra lây
nhiễm chéo nếu có F0.
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- Rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch trên ñịa bàn tỉnh; xây
dựng kịch bản có dịch lây lan diện rộng trên ñịa bàn tỉnh ñể chủ ñộng ứng phó; chuẩn
bị ñầy ñủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế... huy ñộng tối ña mọi nguồn lực
phục vụ công tác phòng, chống dịch.
- Có phương án kích hoạt bệnh viện dã chiến ñiều trị bệnh nhân COVID-19
theo kế hoạch của UBND tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch ñảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19.
- Chỉ ñạo các cơ sở khám chữa bệnh trên ñịa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm túc các
quy ñịnh về ñảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở y tế.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn, Công an cấp xã; các Tổ phòng,
chống dịch cộng ñồng tại ñịa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và
phương tiện từ vùng dịch ñến ñịa bàn; thực hiện phương châm "ði từng ngõ, gõ từng nhà,
rà từng ñối tượng"; tuyệt ñối không ñể xảy ra tình trạng người từ ngoài ñịa phương
ñến/trở về mà không ñược kiểm tra, kiểm soát, giám sát dịch tễ theo quy ñịnh. Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh
và Ban Chỉ ñạo COVID-19 tỉnh nếu ñể người từ các tỉnh/thành có dịch vào ñịa bàn
mà không ñược phát hiện ñể triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, tăng cường siết chặt kiểm
soát tại các Chốt kiểm tra y tế liên ngành ñảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
trên ñịa bàn; kiên quyết không ñể các trường hợp người và phương tiện qua Chốt mà
không ñược kiểm soát phòng chống dịch, nhất là những người từ các tỉnh/thành có
dịch về ñịa phương bằng phương tiện cá nhân.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ñịnh về phòng dịch ñối
với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn, cà phê… Kiên quyết
ñóng cửa các cơ sở vi phạm về phòng chống dịch.
- Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, trên
ñịa bàn thực hiện nghiêm túc Quyết ñịnh số 2194/Qð-BCðQG ngày 27/5/2020 của
Ban Chỉ ñạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn phòng, chống
và ñánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho
người lao ñộng và Quyết ñịnh số 2787/Qð-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại
các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp.
- Chủ ñộng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ñảm bảo hoạt ñộng an toàn,
hiệu quả tại các khu cách ly tập trung tại ñịa phương; tiếp tục rà soát ñể sẵn sàng
phương án thành lập thêm các khu cách ly tập trung tại ñịa phương ñể chủ ñộng ứng phó
với tình hình dịch bệnh phát sinh phức tạp.
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- Kịp thời khen thưởng, thăm hỏi, ñộng viên các lực lượng tham gia phòng,
chống dịch COVID-19 trên ñịa bàn, nhất là lực lượng tuyến ñầu chống dịch; tăng cường
tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy ñịnh về phòng
chống dịch, rút giấy phép kinh doanh ñối với các cơ sở cố tình vi phạm quy ñịnh
phòng chống dịch và công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng.
4. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Sở Công Thương
- Chỉ ñạo, kiểm tra công tác ñảm bảo an toàn trong các nhà máy, công xưởng
trong khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ñảm bảo duy trì sản xuất ổn
ñịnh phát triển kinh tế; thực hiện nghiêm túc Quyết ñịnh số 2194/Qð-BCðQG ngày
27/5/2020 của Ban Chỉ ñạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng
dẫn phòng, chống và ñánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và
ký túc xá cho người lao ñộng và Quyết ñịnh số 2787/Qð-BYT ngày 05/6/2021 của
Bộ Y tế về việc hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc
COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp; phải có kế hoạch,
phương án phòng chống dịch, thường xuyên ñánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19
cập nhật lên Bản ñồ chống dịch; dừng ngay hoạt ñộng nếu không ñảm bảo an toàn
phòng chống dịch.
- Chỉ ñạo các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp xây dựng
phương án tổ chức sản xuất khi có F0.
5. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tăng cường hướng dẫn, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng
chống dịch.
- Chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí hoạt
ñộng trên ñịa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách và biện
pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh ñể ñịnh hướng dư luận, tạo ñồng thuận
trong nhân dân, quyết tâm ngăn chặn và ñẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh nhất.
- Tích cực thông tin tuyên truyền về kết quả nổi bật trong công tác phòng chống
dịch thời gian qua.
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Có phương án sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung ñón bà con ñang
sinh sống, làm ăn và học tập tại Thành phố Hồ Chí Mình và các vùng dịch trở về.
- Chỉ ñạo các Khu cách ly tập trung tăng cường quản lý, giám sát ñối với các
công dân ñang cách ly phòng chống dịch; tuyệt ñối không ñể xảy ra tình trạng lây
nhiễm chéo trong khu cách ly.
7. Công an tỉnh
- Chỉ ñạo các lực lượng tham gia tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành ñảm bảo
giám sát tất cả các phương tiện và người qua Chốt theo quy ñịnh.
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- Tăng cường công tác xử phạt các hành vi vi phạm các quy ñịnh phòng, chống
dịch của Tỉnh ñối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
- Giám sát các cơ sở lưu trú khai báo trên phần mềm ñể vận hành cơ sở dữ liệu
lưu trú phục vụ công tác quản lý và phòng chống dịch bệnh.
8. Sở Giao thông vận tải
- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuần lưu, ñảm bảo giám sát phương tiện ra
vào ñịa bàn; ñặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 1A và ñường tránh thành phố Huế.
- Làm việc với ñơn vị vận tải ñể thống nhất phương án tổ chức vận chuyển
công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về Thừa Thiên Huế.
9. Sở Du lịch
Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ñịa phương ñể kiểm tra, thẩm ñịnh các
khách sạn, cơ sở lưu trú ñể thành lập mới hoặc kích hoạt trở lại các khu cách ly tập
trung dân sự có thu phí ñối với các khách sạn, cơ sở lưu trú ñảm bảo các ñiều kiện
theo quy ñịnh và thực hiện công bố công khai cho người dân lựa chọn ñăng ký.
10. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, ñịa phương ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai
chính sách hỗ trợ người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng gặp khó khăn do ñại dịch
COVID-19 theo ñúng tinh thần của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của
Chính phủ và Quyết ñịnh số 23/2021/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao ñộng và người sử dụng lao ñộng gặp khó khăn do ñại dịch COVID-19, bảo ñảm
kịp thời, hiệu quả, ñúng ñối tượng.
Thủ trưởng các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn; các sở, ban ngành, ñoàn
thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ
khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ ñạo COVID-19 tỉnh nếu dịch bùng phát tại ñơn vị,
ñịa bàn quản lý./.
CHỦ TỊCH
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