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ĐỀ ÁN
Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

tỉnh Quảng Nam

Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án
Để kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên 

chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức nhất là ở khối Văn phòng, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1004/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 
18 tháng 9 năm 2020 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. Do vậy, việc 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 
và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết nhằm tinh giản đầu mối, biên 
chế, nâng cao hiệu quả và chất lượng tham mưu, giúp việc cho hoạt động của 
Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu
a) Quá trình hợp nhất không làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu, tổng 

hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các 
cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình 
thực hiện.

c) Kịp thời xin ý kiến giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình 
chuyển giao.

d) Việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh phải đảm bảo tinh gọn, đồng bộ với các tổ chức cơ sở đảng, 
đoàn thể, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan, 
toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ   
1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
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2. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc 

hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả;

3. Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19 tháng 6 năm 2020;

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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;

5. Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 
Uỷ 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;

6. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao 
động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập.

7. Công văn số 1376/VPCP-TCCV ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Văn 
phòng Chính phủ v/v bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết số 
1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phần II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

I. VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
1. Quá trình thành lập
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được thành lập vào 

tháng 4 năm 2016 theo Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22 tháng 12 
năm 2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (Nghị quyết 1097).

2. Chức năng, nhiệm vụ
a) Vị trí, chức năng
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục 

vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng 
Nam và trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

b) Nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 
1097/2015/UBTVQH13 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội.
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3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có Chánh Văn phòng và 01 Phó 

Chánh Văn phòng.
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế 
độ chuyên viên; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chánh Văn 
phòng đối với các lĩnh vực công tác của Văn phòng; chấp hành nghiêm túc sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

4. Số lượng biên chế, người lao động làm việc theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Công chức và người lao động Số biên chế 
được giao

Số người có mặt đến  
15/02/2021

Công chức 08 07

Hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP 05 04

Tổng cộng: 13 11

5. Khái quát kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay

Từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ 
động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Đã tham mưu, phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tổ 
chức lấy ý kiến góp ý vào 116 dự án luật bằng nhiều hình thức: (i) Hội nghị lấy 
ý kiến góp ý; (ii) ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, đối tượng liên 
quan góp ý vào các dự án luật; (iii) tổ chức làm việc với một số cơ quan, đơn vị 
về các dự án luật chuyên ngành; (iv) ký kết hợp đồng với các chuyên gia, những 
người có kinh nghiệm thực tiễn; (v) phân công cán bộ, chuyên viên trực tiếp 
nghiên cứu, tham mưu góp ý.

- Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 16 đoàn giám 
sát chuyên đề và 05 đoàn giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Qua 
giám sát, Văn phòng tham mưu tổng hợp 277 kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính 
phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương để chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung các cơ 
chế, chính sách pháp luật không còn phù hợp. Phối hợp với các cơ quan liên quan 
phục vụ 14 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của 
Quốc hội về giám sát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội 16 lượt chất vấn trực tiếp tại nghị 
trường Quốc hội; 05 lượt chất vấn tại Phiên họp thứ 13, 26, 36 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; gửi 02 văn bản chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tổ chức 17 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ tại 148 
điểm của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với hơn 31.107 lượt cử tri 
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tham dự; 07 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, 06 Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi 
cư trú. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, tổng hợp và chuyển 972 kiến nghị đến các cơ 
quan liên quan để xem xét, trả lời cho cử tri. 

- Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 
82 buổi tiếp công dân định kỳ, 05 buổi tiếp công dân đột xuất. Tiếp nhận 875 
đơn của công dân; trong đó, ban hành văn bản chuyển 339 đơn đủ điều kiện đến 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết (tỷ lệ 38,7%); 
hướng dẫn 76 đơn (tỷ lệ 8,7%); xếp lưu 449 đơn không đủ điều kiện xử lý (tỷ lệ 
51,3%); đang tham mưu xử lý 11 đơn (tỷ lệ 1,3%); nhận được 207 văn bản của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời, thông báo kết quả chỉ đạo, giải quyết đơn 
của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến (đạt tỷ lệ 61,1%).

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Văn phòng tham mưu Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại 
biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tổ chức các cuộc hội nghị, các 
buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội 
và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng giúp Đoàn đại biểu Quốc hội lập dự toán kinh phí hoạt động 
hằng năm. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với các đại biểu 
Quốc hội, công chức, người lao động theo quy định. Công tác văn thư, lưu trữ 
được thực hiện tốt. Việc quản lý và sử dụng con dấu, bảo mật tài liệu theo đúng 
quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa 4 
Văn phòng. 

Ngoài ra, Văn phòng còn tổ chức, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
đón, tiếp nhiều đoàn khách Quốc tế, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
một số tỉnh, thành phố đến thăm và làm việc tỉnh Quảng Nam, như: Gặp mặt kỷ 
niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946-06/01/2021) và tổng kết 
hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 
2016-2021; gặp mặt lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội qua 
các thời kỳ nhân 20 năm tái lập tỉnh; hội nghị các nghị sĩ nữ Lào và Việt Nam...

6. Thực trạng tài sản, tài chính của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trực thuộc Văn phòng Quốc hội, 

không có tài khoản riêng; kinh phí chi thường xuyên cho bộ máy Văn phòng 
nằm trong kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền 
quản lý, điều hành của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

b) Tài sản hiện nay do Đoàn đại biểu Quốc hội quản lý, sử dụng: gồm 02 
xe ô tô 7 chỗ và các tài sản khác được kiểm kê, thống kê theo quy định.

II. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1. Quá trình thành lập 
Thực hiện Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên 
chế Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-HĐND 
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ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ 
a) Vị trí, chức năng
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc phục 

vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban 
của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định 48/2016/NĐ-
CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được sắp xếp lại 

theo đúng quy định tại Nghị định 48, từ 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ còn 2 
phòng, mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng (giảm 01 phòng, 
06 Phó Trưởng phòng).

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Chánh Văn phòng và 02 Phó 
Chánh Văn phòng, có 02 phòng chuyên môn, cụ thể:

a) Phòng Tổng hợp;
b) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.
4. Số lượng biên chế, người lao động làm việc theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP.

Cán bộ, công chức và 
người lao động

Số lượng được giao 
năm 2021

Số lượng có mặt đến 
ngày 15/02/2021

Cán bộ, công chức 23 21

Hợp đồng theo pháp luật 
lao động 09

Tổng cộng: 30

5. Việc thực hiện Đề án vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt của 
Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 
18/9/2018. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm công chức được thực 
hiện theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Cụ thể:



6

Stt Vị trí việc làm
Ngạch công 

chức đã được 
phê duyệt

 Ngạch công 
chức hiện tại

Số lượng 
người có mặt 

đến  
15/02/2021

I  Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, điều hành (04 vị 
trí) 07

1 Chánh Văn phòng Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Chuyên viên 
chính

Chuyên viên 
cao cấp 01

2 Phó Chánh Văn phòng Chuyên viên Chuyên viên 
chính 02

3 Trưởng phòng Tổng hợp Chuyên viên Chuyên viên 
chính 01

4 Trưởng phòng Hành chính 
- Tổ chức- Quản trị Chuyên viên Chuyên viên 

chính 01

5 Phó Trưởng phòng Tổng 
hợp Chuyên viên Chuyên viên 01

6 Phó Trưởng phòng Hành 
chính Tổ chức Quản trị Chuyên viên Chuyên viên 

chính 01

II Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ (06 vị trí) 10

1 Theo dõi lĩnh vực Kinh tế 
- Ngân sách Chuyên viên Chuyên viên 02

2 Theo dõi lĩnh vực Văn hóa 
- Xã hội Chuyên viên Chuyên viên 02

3 Theo dõi lĩnh vực Pháp 
chế Chuyên viên Chuyên viên 02

4 Theo dõi công tác Dân tộc Chuyên viên Chuyên viên 02

5 Tổng hợp thông tin - dân 
nguyện Chuyên viên Chuyên viên 01

6 Tiếp công dân Chuyên viên Chuyên viên 
chính 01

III Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ,  phục vụ (08 
vị trí) 13
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Stt Vị trí việc làm
Ngạch công 

chức đã được 
phê duyệt

 Ngạch công 
chức hiện tại

Số lượng 
người có mặt 

đến  
15/02/2021

1 Hành chính Tổng hợp Chuyên viên Chuyên viên 01

2 Công nghệ thông tin Chuyên viên Chuyên viên 01

3 Kế toán
Kế toán viên 
hoặc tương 

đương 
Kế toán viên 01

4 Văn thư, thủ quỹ, lưu trữ Cán sự Chuyên viên 01

5 Lái xe 06

6 Phục vụ 02

7 Bảo vệ

Hợp đồng lao 
động theo pháp 
luật lao động

01

Tổng cộng: 30

5. Khái quát kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay
Tuy có nhiều biến động do sắp xếp lại bộ máy, tổ chức theo Nghị định 

48/2016/NĐ-CP, song nhờ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên sớm ổn định 
tình hình và triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Chương trình giám sát, Chương trình công tác hằng năm của 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn 
phòng ban hành Chương trình công tác năm, trong đó, tập trung tham mưu triển 
khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội đồng nhân dân, Thường trực 
Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân theo đúng tiến độ. Đến nay, đã 
tham mưu, phục vụ thành công 21 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành 311 
nghị quyết (99 nghị quyết QPPL và 212 nghị quyết cá biệt). Đã tham mưu Thường 
trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 94 đoàn 
giám sát, khảo sát trên tất cả các lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị. 

Trong công tác tham mưu, Văn phòng tích cực chủ động phối hợp với Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan kịp thời cập nhật tiến độ, 
nội dung các đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp thường lệ để tham mưu 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung đưa vào chương 
trình đảm bảo tính khả thi theo hướng các kỳ họp thường lệ tập trung đánh giá về 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chuyển một số nội dung mang tính chất 
chuyên đề sang các kỳ họp chuyên đề. Đối với các nội dung đưa vào chương trình 
kỳ họp ngoài việc đảm bảo các thủ tục, đã tham mưu thẩm tra, đánh giá tác 
động, đảm bảo nguồn lực và tính phù hợp, khả thi trong xây dựng cơ chế, chính 
sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
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Trong quá trình tham mưu đã tích cực đổi mới, tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, hạn chế sao in văn bản (tất cả các cuộc họp giao ban, phiên họp 
Thường trực Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân đều sử dụng văn bản 
điện tử), linh hoạt trong tham mưu các hình thức tổ chức kỳ họp. Trong thời gian 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện việc giãn cách xã hội nên 
Văn phòng đã tham mưu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần để tổ chức kỳ 
họp thứ 15 theo hình thức trực tuyến tại 04 điểm cầu, vừa đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo đúng quy định về nội dung, hình thức kỳ 
họp; các kỳ họp khác tham mưu giảm thành phần dự, bố trí thời gian hợp lý. 

Văn phòng đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 
đầy đủ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ theo quy định tại Điều 104 Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có quy định thẩm quyền 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc 
và duy trì tốt việc tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng (đã tổ chức 43 phiên 
họp). Riêng trong năm 2020, Văn phòng đã tham mưu Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về việc chấp hành pháp luật đầu tư 
công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, C trọng điểm. Đây là 
phiên họp giải trình được tổ chức lần đầu tiên; qua đó, đã xem xét những ưu 
điểm cũng như chỉ ra những tồn tại, bất cập trên lĩnh vực này và kiến nghị nhiều 
giải pháp để khắc phục.

Văn phòng đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 08 
đợt tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 1.017 ý kiến cử tri và chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, giải quyết; tổ chức 98 buổi tiếp công dân với 675 lượt công dân. Sau 
các buổi tiếp, Văn phòng đã kịp thời tham mưu Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh ban hành nhiều thông báo kết luận. Đã tiếp nhận 1.248 đơn các loại, 
phân loại, tham mưu xử lý 1.109 đơn, tham mưu chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền xem xét giải quyết 587 đơn (bao gồm văn bản đề nghị báo cáo kết quả). 
Đến nay, có 372 đơn đã chuyển nhận được văn bản phản hồi của cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết (đạt tỷ lệ trên 85%). 

Văn phòng đã tích cực phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị các điều kiện, 
tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đến làm 
việc với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; đã phối hợp với các 
cơ quan liên quan trong việc tổ chức tham mưu, phục vụ đoàn của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, đã tham 
mưu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ các chức năng, 
nhiệm vụ.

Tham mưu nội dung và chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân 
các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên; các hội nghị, hội thảo 
chuyên đề khác. Ngoài ra, đã tham mưu, phục vụ các ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh tổ chức đợt học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố trong nước; tham 
mưu, phục vụ Thường trực, các ban đón tiếp và làm việc với các đoàn khách đến 
thăm và làm việc tại tỉnh.
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Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thực hiện các chế độ chính sách về 

tiền lương, thưởng đối với công chức, người lao động được thực hiện kịp thời, 
tuân thủ các qui định, thủ tục; đã tham mưu, đề nghị bổ nhiệm 01 Phó Chánh 
Văn phòng; bổ nhiệm 04 lãnh đạo phòng; tham mưu giải quyết chế độ nghỉ hưu 
cho 04 cán bộ, công chức; cử 04 công chức đi học cao cấp lý luận chính trị và 
nhiều công chức, người lao động tham gia các khóa bồi dưỡng chính trị và 
chuyên môn nghiệp vụ. 

6. Thực trạng tài sản, tài chính của Văn phòng 
Văn phòng đang quản lý 05 xe ô tô phục vụ công tác chung của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng và các 
tài sản khác được kiểm kê, thống kê theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban 
nhân dân tỉnh cấp theo dự toán hàng năm và thanh quyết toán theo quy định của 
pháp luật. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh không có các nguồn thu khác.

Phần III
NỘI DUNG, PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC 
1. Quan điểm xây dựng Đề án
Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương về đổi mới 
tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt 
động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong tình hình mới.

2. Mục tiêu của Đề án
Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng 
Hội đồng nhân dân tỉnh). Sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo 
tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đi đôi với kiện toàn thống nhất 
tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan; tạo mối quan hệ công tác chặt chẽ với các 
cơ quan, đơn vị, địa phương và Trung ương, nhất là đối với Văn phòng Quốc 
hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

3. Yêu cầu
a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phải kế 

thừa, phát triển những kết quả tích cực, mặt ưu điểm, tiến bộ; đồng thời, khắc 
phục những hạn chế, khuyết điểm khi là 02 đơn vị độc lập; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về 
chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu, 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Số lượng biên chế phân bổ các phòng chuyên môn, số lượng trưởng 
phòng, phó trưởng phòng đảm bảo các quy định hiện hành, quỹ biên chế được 
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giao và khối lượng công việc phải đảm nhận.  

c) Củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, người lao động của Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phải đảm bảo “rõ người, rõ 
việc, rõ trách nhiệm” thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức trách, nhiệm vụ được 
giao; một người có thể đảm nhận nhiều việc, một việc chỉ giao một người hoặc 
một phòng chủ trì chịu trách nhiệm chính.

d) Không làm gián đoạn công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động 
của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Vừa phải đảm bảo cho hoạt 
động chung, vừa phải đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ riêng của Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

đ) Giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động sau 
khi hợp nhất (nếu có) phù hợp, đúng quy định.

4. Nguyên tắc thành lập
a) Đảm bảo thực hiện tốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đúng cơ 

cấu tổ chức và các quy định khác đối với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 
tháng 9 năm 2020 của Uỷ 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.

b) Các quyết định liên quan đến việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện 
đúng theo quy trình, quy định của cấp thẩm quyền; Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội.

c) Sau khi hợp nhất, các hợp đồng lao động theo Nghị định 68 (04 trường 
hợp) chưa thực hiện chuyển hình thức hợp đồng, chuyển xếp lương theo Nghị 
định 161 phải được chuyển xếp lương thống nhất, đồng bộ.

5. Chế độ chính sách sau khi thành lập
a) Việc giải quyết chính sách đối với công chức, người lao động không 

tiếp tục làm việc (nếu có) phải đảm bảo đúng theo Nghị định số 108/2014/NĐ-
CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản khác có liên 
quan. 

b) Đối với lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc 
Văn phòng sau khi hợp nhất, sắp xếp lại tổ chức, trường hợp không còn giữ 
chức vụ hoặc chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định. 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ 
ĐỘ LÀM VIỆC  

1. Nhiệm vụ, quyền hạn
1.1. Nhóm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội:
- Tham mưu, giúp Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội trong 

việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằng 
tháng, hằng quý, 06 tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội, triệu tập các 
cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội 
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trong Đoàn;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp 
xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết 
theo quy định của pháp luật;

- Phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân; tiếp nhận, tham 
mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

- Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong công tác xây 
dựng pháp luật, thảo luận, góp ý kiến về các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội;

- Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ 
hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
tại địa phương;

- Tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình 
hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội 06 tháng, cả năm 
hoặc báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc 
hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động của Hội 
đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt 
động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc 
hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Tham mưu, giúp Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện các 
nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

1.2. Nhóm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội 
đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, ban của Hội đồng nhân dân, 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các 
ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm 
việc, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 06 tháng và cả năm;

- Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng 
nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, 
phiên họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội 
đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Hội 
đồng nhân dân tỉnh; tham mưu, phục vụ các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 
việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo; hoàn thiện các dự thảo nghị 
quyết, đề án, báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh;
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- Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 

các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
trong hoạt động giám sát, khảo sát; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng 
nhân dân; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị 
quyết về giám sát, chất vấn;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 
công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; theo 
dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Hội 
đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến cơ cấu, 
thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình để chuẩn bị tổ chức 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ sau; phê chuẩn kết quả bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; 
giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân; giữ mối liên hệ với các 
ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội 
đồng nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh 
nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 
xây dựng báo cáo công tác trình cấp có thẩm quyền;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều 
hòa, phối hợp hoạt động các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm việc thực 
hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 
các ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; phục vụ 
Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân 
dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động đối ngoại.

1.3. Nhóm nhiệm vụ hành chính, tổ chức, quản trị:
- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội 
đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan nhà nước ở Trung 
ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với Thường trực Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện 
kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác ở địa 
phương;

- Lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt 
động của Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Bảo đảm điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc 
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hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng 
nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu việc thực 
hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản công, công tác hành chính, bảo vệ và lễ 
tân, khánh tiết của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, 
thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động của Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại 
biểu Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Mối quan hệ công tác
a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối 

quan hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn 
phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
khác ở địa phương để phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối 
quan hệ công tác với Văn phòng Quốc hội; phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc 
Văn phòng Quốc hội trong việc tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương.

3. Chế độ làm việc 
a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc 

theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Chánh Văn phòng là 
người đứng đầu Văn phòng, điều hành công việc chung của Văn phòng, chịu 
trách nhiệm trước Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn 
phòng. Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ 
theo phân công của Chánh Văn phòng.

b) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có quy 
chế làm việc do Chánh Văn phòng ban hành.

c) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh xây 
dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Văn phòng với các ban của HĐND tỉnh.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI 
BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

1. Phương án tổ chức bộ máy 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có 01 

Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng và 04 phòng chuyên môn:
1. Phòng Công tác Quốc hội; 



14
2. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; 
3. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị;
4. Phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân nguyện (phòng do địa phương thành 

lập theo điểm d, khoản 2, Điều 3, Nghị quyết 1004/NQ-UBTVQH14).
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng 
Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 
của các phòng thuộc Văn phòng sau khi xin ý kiến của Trưởng đoàn, Phó 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Biên chế công chức và vị trí việc làm của Văn phòng
a) Về biên chế công chức
Theo quy định của Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, biên chế của 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổng biên 
chế hành chính của địa phương, do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nhưng 
không vượt quá tổng biên chế được phê duyệt của Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi hợp nhất. 

Biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam sau khi thành lập sẽ không bao gồm biên chế Phó Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng, phó các 
ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Như vậy, biên chế công chức của Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh là 31 chỉ tiêu.

b) Về hợp đồng lao động làm công tác thừa hành, phục vụ
Hiện nay các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về số 

lượng hợp đồng lao động tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh, do đó số hợp đồng lao động của Văn phòng sau khi hợp nhất sẽ là 
tổng số hợp đồng lao động đã có mặt của 02 Văn phòng trước khi hợp nhất: 13 
người, gồm: lái xe 08 người, phục vụ 03 người, bảo vệ 02 người (trong đó, Văn 
phòng Hội đồng nhân dân tỉnh: 06 lái xe, 02 phục vụ, 01 bảo vệ; Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: 02 lái xe, 01 phục vụ, 01 bảo vệ). Sau khi cấp có 
thẩm quyền ban hành quy định về định mức hợp đồng lao động, trường hợp số 
hợp đồng lao động hiện có vượt định mức cho phép thì tiến hành sắp xếp, tinh giảm 
theo quy định.

c) Dự kiến vị trí việc làm của Văn phòng
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các quy định pháp luật hiện hành, số 

biên chế công chức được giao và số hợp đồng lao động hiện có, dự kiến vị trí 
việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

STT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Dự kiến số 
biên chế/ 
định mức 

HĐLĐ 

Ngạch công chức 
tương ứng

I Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo Văn 
phòng 04
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STT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Dự kiến số 
biên chế/ 
định mức 

HĐLĐ 

Ngạch công chức 
tương ứng

1 Chánh Văn phòng 01 Chuyên viên 
chính 

2 Phó Chánh Văn phòng 03 Chuyên viên 

II Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ

1 Phòng Công tác Quốc hội 06 100% công chức

Trưởng phòng 01 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng 01 Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực kinh tế; công tác xây 
dựng pháp luật, chất vấn. 01 Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực tài chính - ngân 
sách; hoạt động giám sát, khảo sát. 01 Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực văn hóa  -  xã hội. 01 Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực nội chính, pháp chế 01 Chuyên viên

2 Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 09 100% công chức

Trưởng phòng 01 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng (trong đó: 01 Phó 
Trưởng phòng trực tiếp tham mưu 1 số nội 
dung thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; 01 
Phó Trưởng phòng trực tiếp tham mưu một 
số nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc)  

02

Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực kinh tế - 
ngân sách 02 Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực văn hóa - xã hội 01 Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực pháp chế 02 Chuyên viên

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực dân tộc - 
miền núi 01 Chuyên viên

3 Phòng Tổng hợp-Thông tin- Dân nguyện 06 100% công chức

Trưởng phòng 01 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng 01 Chuyên viên

Chuyên viên theo dõi, tham mưu lĩnh vực 
công nghệ thông tin và công tác thông tin, 
tuyên truyền

01
Chuyên viên

Chuyên viên dân nguyện 01 Chuyên viên

Chuyên viên Tổng hợp 02 Chuyên viên

4 Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị 19 6 công chức và 
13 HĐLĐ
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STT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Dự kiến số 
biên chế/ 
định mức 

HĐLĐ 

Ngạch công chức 
tương ứng

Trưởng phòng 01 Chuyên viên

Phó Trưởng phòng 01 Chuyên viên

Kế toán 01
Chuyên viên 
hoặc Kế toán 

viên

Chuyên viên tổng hợp. 01 Chuyên viên

Chuyên viên Hành chính 01 Chuyên viên

Văn thư, lưu trữ 01 Cán sự (trở lên)

Lái xe 07

Phục vụ 02

Bảo vệ 02

Nhân viên kỹ thuật 02

Hợp đồng lao 
động theo pháp 
luật lao động

                       Tổng cộng: 44 (trong đó: 31 biên chế công 
chức, 13 HĐLĐ)

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ngoài thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, 
quản lý còn trực tiếp tham mưu một số công việc chuyên môn khác.

Sau khi thành lập, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng sau khi xin 
ý kiến của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Phương án sắp xếp, bố trí công chức và người lao động các phòng:
a) Phòng Công tác Quốc hội: gồm các công chức tham mưu thuộc Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hiện có, điều chuyển cho đủ số lượng công 
chức theo quy định để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Phòng Công tác Hội đồng nhân dân: gồm các công chức của Phòng 
Tổng hợp thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (sau khi sắp xếp, điều 
chuyển cho phù hợp với nhiệm vụ giữa các phòng).

c) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị: gồm công chức và người lao 
động của Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân 
tỉnh và bộ phận quản trị, tài vụ, phục vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh (sau khi sắp xếp cho phù hợp với nhiệm vụ). 

d) Phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân nguyện: gồm các công chức đang 
thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
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của Phòng Tổng hợp, công chức phụ trách công nghệ thông tin của Phòng Hành 
chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Văn phòng HĐND tỉnh; bổ sung đủ số lượng 
công chức theo quy định để đảm bảo nhân lực hoạt động theo nhiệm vụ được giao. 

6. Tổ chức đảng, đoàn thể
Sau khi thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Chánh Văn phòng có văn bản đề nghị  cấp uỷ và công đoàn cấp trên 
hợp nhất 02 tổ chức đảng (Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Đảng 
bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) để thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; hợp nhất 02 tổ chức công đoàn 
(Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội1 và Công đoàn cơ sở Văn 
phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) để thành lập Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các tổ chức khác như: Ban chỉ huy Quân sự cơ quan, Đội phòng cháy 
chữa cháy... sẽ được củng cố, kiện toàn phù hợp, đảm bảo quy định.

7. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hoạt động
a) Trụ sở

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc  
tại số 62, đường Hùng Vương, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ.

b) Kinh phí 
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Chánh Văn phòng làm chủ tài 
khoản.

- Kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội 
bảo đảm và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng 
nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh do 
ngân sách tỉnh bảo đảm. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung 
kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh trong năm 2021 và xem xét quyết định kinh phí hoạt động của Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm theo quy 
định; việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

c) Trang thiết bị
- Sau khi hợp nhất, Văn phòng Quốc hội chuyển giao cơ sở vật chất, kinh 

phí... của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tỉnh quản lý theo quy định 
của pháp luật2.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất 
cơ quan chức năng của tỉnh mua sắm bổ sung trang bị cơ sở vật chất, trang thiết 
bị (nếu có) phù hợp, có chất lượng, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của Đoàn đại 
biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

1 Hiện tại, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH trực thuộc Công đoàn Quốc hội.
2 Theo khoản 4, Điều 8, Nghị quyết 1004/NQ-UBTVQH14.
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IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI 

PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Tính hiệu quả thực hiện Đề án
Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

sẽ mang lại những lợi ích sau đây:
a) Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tham mưu, phục vụ hoạt động của 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các nhiệm vụ, công 
việc có tính tương đồng như giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, 
nguyện vọng của nhân dân, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân. 

b) Khai thác, phát huy mối quan hệ giữa chủ trương, chính sách với thực 
tiễn cuộc sống ở địa phương. Từ thực tiễn địa phương qua hoạt động của Hội 
đồng nhân dân tỉnh tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Trung 
ương ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp. Tiếp thu chủ trương, 
chính sách, định hướng của Trung ương qua hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc 
hội tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng 
của địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương, 
chính sách của Trung ương và có tầm nhìn dài hạn hơn.

c) Giảm đầu mối cơ quan cấp tỉnh; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Làm cơ sở cho việc tổ chức bộ máy, sắp 
xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, người lao động tinh gọn theo vị trí việc làm; nâng 
cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Khó khăn, vướng mắc
a) Các hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã được chuyển sang hợp đồng lao động theo pháp luật lao động 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong khi số người lao động hợp đồng tại Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (04 người) vẫn đang thực hiện hợp đồng theo Nghị 
định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ hưởng lương theo Nghị định 204/2004                                                                                                                                                                                                                        
/NĐ-CP cần tiếp tục thực hiện phương án chuyển hợp đồng, chuyển xếp lương để 
đảm bảo các quy định pháp luật và thống nhất trong cơ quan.  

b) Sau khi hợp nhất, bộ phận thừa hành, phục vụ chiếm tỷ lệ khá lớn phải 
tiếp tục tổ chức sắp xếp lại để tinh gọn bộ máy. 

c) Sau khi hợp nhất có thể bị cắt giảm một số chế độ, chính sách của công 
chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sẽ ảnh 
hưởng nhất định đến đời sống của công chức, người lao động.

d) Chất lượng công chức, người lao động không đồng đều, một vài công 
chức, người lao động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên việc sắp xếp, bố trí 
theo vị trí việc làm gặp một số khó khăn nhất định.

3. Một số giải pháp thực hiện Đề án
a) Lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm của công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu 
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Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc chấp hành, thực hiện 
chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

b) Bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, người lao động của hai Văn phòng 
phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình, quy định, nhất 
là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan. 

c) Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện 
làm việc sau khi hợp nhất. 

d) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, cải cách hành chính và từng bước củng cố, tiếp nhận, tuyển 
dụng, bổ sung đội ngũ công chức có chất lượng về trình độ và năng lực, đáp ứng 
tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh trong tình hình mới.

đ) Xây dựng lộ trình sắp xếp, tinh giản nhân viên hợp đồng lao động theo 
số lượng, định mức được giao.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực 
hiện Đề án theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo việc xây dựng, hoàn 

thiện Đề án. Trao đổi, thống nhất với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung Đề án. Trên cơ sở 
ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình 
kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX xem xét quyết định, ban hành 
Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
tỉnh, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

2. Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh thống nhất với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội:

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; quyết định 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 hệ thống 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 
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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; kinh 
phí phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội, kinh 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.

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 
1. Sau khi thống nhất với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh có Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung 
Đề án trong tháng 02/2021.

2. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, tổ chức triển 
khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo Văn phòng chính 
thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2021.

4. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo ổn định vị trí 
việc làm, biên chế và hoạt động có hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án và Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo Văn phòng 
báo cáo lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
để kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, HCTCQT.

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

[daky]
Trần Xuân Vinh
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