
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr-HĐND             Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

                                 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Thực hiện các quy định pháp luật có liên quan, Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng Đề án thành lập Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy 
định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14; lấy ý kiến góp 
ý của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tập thể Thường trực Hội đồng nhân 
dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 
Tỉnh ủy và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất tại Công văn 
số 404-CV/BTCTU ngày 08 tháng 3 năm 2021.

Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh với các nội dung cơ bản như sau:

1. Vị trí, chức năng
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (gọi tắt là 

Văn phòng) là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân, ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản 
tại kho bạc nhà nước theo quy định pháp luật.
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn 
Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 

1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh. 

3. Cơ cấu tổ chức 
a) Lãnh đạo Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.
b) Các phòng trực thuộc gồm:
- Phòng Công tác Quốc hội;
- Phòng Công tác Hội đồng nhân dân;
- Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị;
- Phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân nguyện.
c) Số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực 

thuộc Văn phòng thực hiện theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 
tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Tổ chức thực hiện 
Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

a) Bổ nhiệm Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể và tổ 
chức bộ máy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Chỉ đạo Chánh Văn phòng:
- Xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của Văn phòng; quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng trực thuộc Văn phòng.
- Củng cố tổ chức bộ máy các phòng trực thuộc; biên chế Văn phòng sau 

khi được thành lập không vượt quá số lượng biên chế công chức được phê duyệt 
của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 
trước khi thực hiện hợp nhất; xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu 
lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định; xây dựng lộ trình sắp xếp, 
tinh giản nhân viên hợp đồng lao động theo số lượng, định mức được giao. 

- Tiến hành kiểm kê, xác định lại tài sản của 02 Văn phòng; chuyển 
nguyên hiện trạng trang thiết bị làm việc phục vụ cho hoạt động của Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về Văn phòng 
chung để tiếp tục quản lý và sử dụng.

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung kinh phí hoạt 
động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh  6 
tháng cuối năm 2021; kinh phí phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội, kinh 
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phí phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý, sử dụng, 
thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định.

(Gửi kèm theo Đề án số 01/ĐA-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2021 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết)./.

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, Phòng HCTQT;
- Lưu: VT, TC (Yến).                                                                                                

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

  [daky]
                  Trần Xuân Vinh
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