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BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  

về việc Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

  

 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh được phân công thẩm tra Tờ trình 

số 456/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết về việc Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

Sau khi nghiên cứu các văn bản, tài liệu và làm việc với các cơ quan liên 

quan, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

 Việc ban hành Nghị quyết về Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là cần 

thiết, nhằm thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc 

hội
1
 và Nghị quyết số 1004/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương.  

2. Về trình tự, thủ tục thành lập và nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị 

quyết 

Trình tự, thủ tục xây dựng Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và thẩm quyền quyết định việc thành lập Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật
2
. 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với các nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết đã nêu; kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

                                           
1
 Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, quy định: “Chấm dứt việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh” 
2
 Điểm d, khoản 2, điều 19, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền 

hạn: Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 



 

2 

 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp 

này.  

Sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2021), đề nghị 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan 

thực hiện tốt một số nội dung sau:  

- Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của các Văn phòng; Quy chế 

phối hợp công tác giữa Văn phòng với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc phục vụ hoạt động của Đoàn đại 

biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Xây dựng Đề án vị 

trí việc làm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

Xác định biên chế cần thiết, phù hợp, có lộ trình sắp xếp công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng 68 và tinh giản biên chế theo quy định nhằm đảm bảo mục 

tiêu cải cách hành chính. 

- Thực hiện tốt việc chuyển giao và quản lý biên chế, kinh phí, cơ sở vật 

chất của Văn phòng khi thực hiện chia tách. Quan tâm kiện toàn tổ chức Đảng, 

các tổ chức đoàn thể, đảm bảo đi vào hoạt động đồng bộ. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Hội đồng 

xét tuyển 05 viên chức Trung tâm Thông tin (thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân 

tỉnh trước khi thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng) vào công chức Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh kịp thời để thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và 

quyết định./.  
     

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, PC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhuần 
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