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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo Nghị quyết 
thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Qua nghiên cứu Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của 
Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành
Thực hiện 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; ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tại kỳ 
họp này, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị 
quyết 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 là phù hợp, đúng thẩm quyền.

2. Về nội dung Đề án và dự thảo Nghị quyết 
a) Về Đề án: 
Quá trình xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực HĐND 

tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, có sự tham gia của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường 
trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 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.

Đề án được xây dựng trên cơ sở các quy định tại Nghị quyết số 
1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội; thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, kết quả hoạt động của Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian qua và tình hình 
thực tiễn của tỉnh; phù hợp với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp 
các tổ chức hành chính. Phương án tổ chức bộ máy hợp lý (gồm có: Chánh Văn 
phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng và 04 phòng chuyên môn); tổng biên chế công 
chức sau khi hợp nhất đảm bảo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 
1004/2020/UBTVQH14. Đồng thời, Đề án đã dự kiến các vị trí việc làm cụ thể, 
có tính khả thi cao, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất Đề án.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng, sau khi Nghị 
quyết được HĐND tỉnh thông qua, kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh 
đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong 
của Văn phòng; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng thuộc 



Văn phòng; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng 
vị trí việc làm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” tránh chồng chéo chức năng, 
nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, sau khi hợp nhất 02 đơn vị độc lập (Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) thành Văn phòng chung dự kiến 
sẽ phát sinh một số vấn đề liên quan như: 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; 
thực hiện thống nhất việc chuyển xếp lương đối với các hợp đồng lao động làm 
công tác thừa hành, phục vụ; sắp xếp hợp lý số người làm việc theo chế độ hợp 
đồng… Do vậy, Ban Pháp chế kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có phương án thực hiện 
cụ thể; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo đồng thuận trong công chức, người lao 
động khi thực hiện Đề án.

b) Về dự thảo Nghị quyết: Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với các nội dung của 
dự thảo Nghị quyết. 

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- LĐVP;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

[daky]
          Đặng Thị Minh Nguyệt
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