
TTILDND-UBND-UBMTTQ CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TR!JC  NINH Dôc 1p Tir do - Hnh phüc 

S: 0 1/QC-TTHDND-UBND-MTTQ Tryc Ninh, ngàv 25 tháng 8 nám 2021 

QUY CHE 
Phi hçp cong tác giü'a Thuông trirc HOND huyn v&i 

Iãnh dio UBND huyn sà Ban Thiro'ng trrc Uy ban MTTQ huyn, 
nbiêm k' 2021- 2026 

Can th Lu4t Td chüc CiiInh quyn d/a phuvng nám 2015, Lut sira ctói, M 
sung mç5t so diêu cia Lut To chac C7iInh phi và Lu2t To chz'c chmnh quyên d/a 
ph uv'ng nám 2019; 

Can cá' Lut Hogt d5ng giárn sat cia Quoc hi và HDND náni 2015; 

C'án c& Lut Mt trcn To quc Viét Nani ná,n 2015; 

ThztOng trrc HDND huyn và lãnh ã'go (JBND huyn, Ban Thiràng tryc Uy 
ban MTTQ Vit Nam huyn Trcc Ninh thông nhdt xáy dyng Quy ché pho'i hQp 
cOng tác nhim /g'i 2021-2026, nhu' sau: 

CHtfOT'G I 
NHONG QUY I3!NH CHUNG 

Diu 1. Nguyen tc và mile dIch phOi bqp 

M6i quan h gifta Thiing trçrc HDND huyn vói lânh dao  UBND huyn 
và Ban Thithng trirc Uy ban MTTQ huyn là quan h phôi hçp cong tác, tao  diêu 
kin dé mti ben thirc hin tot chirc nãng, nhim viii và quyén han  cüa mInh theo 
quy djnh cüa pháp lut. 

Trong phm vi chirc näng, nhim vii, quy&n han  cüa .mInh, Thrông trirc 
HDND huyn, lAnh dao  UBND huyn và Ban Thu'&ng trrc Uy ban MTTQ huyn 
phOi hp chat chë va tao diêu kiên dé dai biêu I-JDND huyén thisc hiên tot nhiém 
vti cüa ngu&i dai  biêu dan cü, giám sat hoat dng cüa Co quan Nba nixâc, cüa can 
b, cong chirc Nhà nithc trên dja bàn huyn theo quy djnh cUa pháp lut và giám 
sat vic thirc hin các nghj quyêt cüa HDND hu)'n; chärn lo, bâo v lçii ich chInh 
dáng cüa Nha.ri dan; vn dng Nhãn dan tharn gia vào vic quãn l Nhà ntthc và 
thijc hin tOt nghia vi dôi vâi Nhà nrrc; vn dng Nhân dan tuân thu pháp lut 
và chap hãnh tot chü tn.rong chInh sách cUa Dáng vã Nhà nuâc, ngh quyêt cüa 
HDND huyn. 

Diu 2. So kt, tang kt dánh giá kt qua thrc hin Quy chê phi hçrp 

1. Djnh kS'  hang nàm, Thiz&ng trirc HDND huyn, Iãnh dao  UBND huyn 
và Ban Thuäng tr1rc Uy ban MTTQ Vi@ Nam huyn hçp dánh giá két qua thijc 
hin Quy ché phôi hçvp; kiêm diem rut kinb nghim sir phOi hcrp trong nàm và 
thông nhât dé ra chuong trinh phOi hp cong tác nàm sau. 

2. Cui nhim kS',  tang kt th?c hin Quy ch phSi hçip trong nhim k. 
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CHU'ONG II 
NO! DUNG TRACH NHIM VA CACH TH!iJ'C PHOI HQP 

,. . . . Theu 3. Phoa hqp to chu'c cho du bieu Quoc h9l va di bieu HOND tinh 
tip xüc cu tn 

Thithng tnrc HDND huyn và Ban Thu?ing trrc Uy ban MTTQ huyn có 
trach nhiêm phôi hip vcn Van phong Doan dai biêu Quôc hôi- HDND trnh, Doan 
dai biêu Quôc hi, To biêu HDND tinh to chüc cho dai biêu Quôc hi, di biêu 
HDND tinh dixçic bâu tai  huyn tiêp xüc cCr tn theo quy djnh cüa pháp 1utt. Ban 
Thuông trirc Uy ban MTTQ huyn chü tn chuãn bjcác diêu kin to chirc hi 
nghi; theo dOi, hiióng dan thành phân dr hi nghj; diêu hành và duy trI hi nghj 
tiêp xüc ei:r tn; tong hçip các kiên, kiên ngh ti hti nghj tiêp xic cü tn và báo 
cáo theo quy djnh. 

Piu 4. Phi hqp t chfrc cho dti biu HDND huyn tip xüc cir tn 

1. Truó'c vá sau mi kS'  h9p thixmg 1 HIDND huyn, Thithng trçrc HDND 
huyn phôi hçp, thông nhât vài Ban Thng trrc Uy ban MTTQ huyn Va CC C 

quan lien quan ye kê hoach, ni dung chuang trInh, thai gian và hInh thüc to 
chic các hi nghj tiêp xiic ci:r tn. 

Lãnh dto UBND huyn có trách nhim chi do các ccx quan thuc UBND 
huyn phôi hqp chuãn bj các ni dung, tài 1iu lien quan phiic vi tiêp xic cir tn. 

Thithng trirc HDND huyn chi dao  Van phông HDND- UBND huyn 
chuãn bj tài 1iu phic v1i tiêp xñc th tn chuyên den các dai  biêu HDND huyn và 
dja phixong ncii tO chüc tiêp xüc cir tn nghiên cüu trrn9c; darn báo kinh phi ho trçi 
chuyên den dja phtrang to chic tiêp xüc th tn theo quy djnh. 

2. Ban Thmg tn1rc iJy ban MTTQ huyn hi.thng dn Uy ban MTTQ các 
xä, thj trãn (ncii to chi'rc tiêp xuc cir tn) ye cOng tác tiêp xüc Cu fri. 

3. Ban Thi.thng tnrc U5' ban MTTQ nai tip xüc cü tn pMi hçp ch.t chê 
vài Thu?mg trirc HDND, UBND cüng cap và To di biêu HDND huyn chuân bj 
các diêu kin, tO chirc cho d?i  biêu HDND huyn irng cr ti dja phi.wng tiêp xñc 
cu tn theo ké hoach cUa Thu&ng trirc HDND huyn. Ban ThuO'ng tnrc Uy ban 
MTTQ xA, thj trân m&i dii biêu HDND huyn irng cü tai  cija phirnng, Thi.thng 
trrc Dãng Oy, HDND, IJBND, các ban, ngành, doàn the và cCr tn di,r hi ngh; chü 
trI hi nghj tiêp xác giüa cr ti-i vi dai  biêu FJDND huyn và tOng hçrp, báo cáo 
bang van bàn các 5' kiên cüa cir tn gCri tài Uy ban MTTQ huyn, Thu?ng tnirc 
JiDND huyn. 

Diu 5. Phi hçrp tip nhn, tng hqp, xir 15' Va giám sat vic giãi quyt 
kin ngh cüa cfr tn 

1. Ban ThuOng tri,rc Uy ban MTTQ huyn tng hcTp các 5' kin, kiên nghj 
cüa cu tn trên dja bàn huyn trong cuc bâu c1r di biêu HDND huyn Va báo cáo 
tai k' hQp thi nhât cña HDND huyn. 

2. Thithng trirc HDND huyn chü tn, pMi hçp vài Ban Thuäng trrc Uy 
ban MTTQ huyn tOng hqp day dü, phân loi 5' kiên, kiên nghj cUa cCr tn báo cáo 
tti k5' hçp HDND huyn va chuyên den UBND huyn, các cci quan, tO chirc có 



trách nhim xem xét, giãi quyt vã trã 1&i c1r tn. Giám sat vic giãi quyêt kiên 
nghi cüa cir tn vOi các k' hçp thu'&ng 1 truâc do cüa HDND huyn và báo cáo 
kêt qua giám sat ti k' hçp thithng I cüa HDND huyn theo quy dlnh.  Thông 
báo kêt qua tong hqp, xfr 1 kiên nghj cüa c1rtri và kêt qua giárn sat vic giái 
quyêt kiên nghj cüa c1r tn tâi Ban ThuOg trrc Uy ban .MTTQ huyn. 

3. Ban Thir&ng trirc liJy ban MTTQ huyn phi hcip vâi Thithng trçrc 
HDND huyn trong vic tiép nhn, tong hcp kiên nghj cüa cir tn chuyên den 
UBND huyn và cci quan thârn quyên giãi quyêt \'à giárn sat giái quyêt kiên nghj 
cüacirtri. 

4. T di biu I-IDND huyn có trách nhim phi hcp vài Ban Ththng trrc 
Uy ban MTTQ no'i to chirc tiêp xüc ctr tn to chirc cho các di biCu HDND huyn 
tiêp xüc cr tn; tong hçip kiên nghj cüa cfr tn chuyên den Thu?ing trçrc HDND 
huyn; giám sat vic giái quyêt kiên nghj cüa cü tn. 

Diu 6. Phi hçp trong cong tác bâu cü' 

1. Thu&ng tWc  HDND huyn, lAnh dto UBND huyn va Ban Thurng tnlrc 
Uy ban MTTQ huyn phôi hqp chuân bj các biiOc trong qua trinh tiên hành cuc 
bâu ci'r dti biêu HDND cac cap theo chüc näng, nhim vi do pháp 1ut quy djnh: 
Thông nhât dr kiên Ccv câu, thành phân vâ phân bô so h.rçvng ngu'O'i duçvc giOi 
thiéu rng cfr; thành 1p  các to chiirc bâu cü; chuân bj, to chirc và tham d các hi 
nghi hiép thtrang ha chon, gicn thiêu ngucn u'ng cix dai biêu HDND huyên, phOi 
hçvp xây drng chucvng trInh, ké hoch và triên khai ttp huãn cong tác bâu cü; phôi 
hçvp trong hoot dtng kiêm tra, giám sat cong tác bâu c1r; phôi hçvp trong vic 
htràng dn, chi dto to ch.&c hi ngh cü tn a cap xâ vã các cuc tiêp xüc c11 tn vOi 
ngisai rng cfr di biêu HDNDcác cap; phOi hqp tham gia tuyên truyên, vn dng 
cr tn thirc hin pháp 1ut ye bâu 

2. ThuOiig tnrc HDND huyn thu tn phi hqp vài Chánh an TOa an nhân 
dan huyn vâ Ban Thithng tnrc Uy ban MTTQ huyn to chirc hi nghj bay 
Tnr&ng doãn, Phó Tnirâng doàn Hi thm Tôa an nhân dan huyn theo quy djnh. 

Diêu 7. Tham thy các k' hQp, phiên h9p 

1. Länh dao  UBND huyn, di din Ban Thithng trirc Üy ban MTTQ 
huyn duçvc m?ñ d%r các k' h9p thix&ng 1 cña HDND huyn; d?i  din lãnh dto 
UBND huyn và Uy ban MTTQ huyn di.rçvc mai d1r các phién hçp cüa Thuang 
trrc HDND huyn khi bàn ye ni dung kS'  h9p HDND huyn hoc nhQng ni 
dung có lien quan. 

Ti k' h9p tht.rOiig l HDND huyn, UBND huyn báo cáo bang van bàn 
các ni dung ye cong tác chi do, quãn 1, diêu hành và thtrc hin chüc nàng, 
nhim vi cüa UBND huyn theo quy djnh cüa pháp 1ut; Ban Thithng trrc Uy 
ban MTTQ Vit Nam huyn thông báo bang vAn bàn v cOng tác MT[TQ tham gia 
xay dtrng chInh quyên. 

2. Di din Thir&ng trirc HDND huyn dtrorc mai dt,r các cuc h9p càa 
UBND huyn, Uy ban MTTQ huyn và các phiên hçp cüa lânh dao  UBND 
huyn, U' ban MTTQ huyn khi bàn ye nhtng ni dung có lien quan. 
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3. Dti din Thumg trirc HDND huyn, Ban Thixôn.g tlVc Uy ban MTTQ 
huyn dirçic m?yi dir các phiên h9p th.r&ng k' và các cutc h9p cila UBND huyn 
ye nhng ni dung có lien quan. 

Diu 8. Phi hqp trong vic 1y kin Nhân dan 

1. Khi co yêu cu cüa U' ban Thtring vi Qu& hi v vic lay kiên dóng 
gop cüa các tang h9p nhân dan vâo dir an lu.t, pháp 1nh ... Th.r?rng trirc HDND 
huyn va Ban Thi.rng trirc Uy ban MTTQ hu)'n xay dimg kê hoach và to chi.rc 
lay kiên cüa Nhãn dan dóng gop vào các van bàn quy phni pháp lut. 

2. fMi v&i các du tháo nghj quyt cüa HDND huyn có ph?m vi tác dng sâu 
rng, nhy cam can lay kiên nhân dan, Thing trrc HDND huyn phôi hqp vi 
Ban Thuèng trrc Uy ban MTTQ huyn xây drng kê hotch và to chirc lay kiên cüa 
Nhô.n dan tham gia vào d? th nghj dO trirOc khi trInh kS'  h9p HDND huyn. 

Diu 9. Phi hçrp trong cOng tác tuyên truyên 

Thithng tr1rc HDND huyn phi hqp cht ch vâi UBND huyn, Ban 
Thir&ng trrc Uy ban MTTQ huyn hthng dan, to chrc triên khai truyên truyén, 
phO biên pháp luQt, nghj quyêt cüa HDND huyn den các tang lap nhân dan trên 
dja bàn huyn. 

Thumg trirc HDND huyn, lãnh dao  UBNID huyn ph& hqp, tao diêu kin 
dé Ban Thi.thng trrc Uy ban MTTQ huyn triên khai hiu qua các phong trào thi 
dua yeu nithc, các cuc vn dng do Dàng, Nhà nixac, Uy ban Trung ixo'ng 
MTTQ Vit Narn phát dng gop phãn thirc hin thäng lcii miic tiêu on djnh chInh 
trj, phát triên kinh té- xã hi, dam bào quôc phông, an ninh, tr.t tir an toãn xã hi 
Va thy dirng khôi dai  doàn két toàn dan trén dja bàn huyn. 

p p . A 

Then 10. Phoi hqp trong giam sat hot dQng cua dn bien HDND bnyçn 
Va ngirôi giü' chirc viii do HOND huyn bu 

1. Hang näm, Thuang trirc I-]DND huyn, lãnh dao UBNI) huyn thông 
báo bang van bàn cho Ban Thithng trirc ban MTTQ huyn ye tinh hmnh hoat 
dng cüa HDND huyn, UBND huyn. 

2. Hang näm và tri.râc khi kt thüc nhim kS'  HDND huyn, dai biêu 
HDND huyn CO trách nhim báo cáo bang van bàn ye hot dng cüa mmnh cho 
Ban Thiiông trirc U ban MTTQ huyn. Ban Thung trirc U' ban MTTQ huyn 
CO trách nhim ban hành van bàn hr&ng dn nOi  dung cii the dé các dai biêu 
HDND huyn và các chirc danh do HDND bâu thirc hin. 

3. Ban Thung trrc U ban MTTQ huyn phôi hqp vâi ThuOng trirc 
HDND huyn, lânh do UBND huyn trong vic giám sat hot dng cüa dai  biêu 
HDND huyn, ngix&i giit chüc vido HDND huyn bâu; trInhUy ban MTTQ 
huyn xem xét, quyêt dlnh  vic kiên nghj bO phiêu tin nhim dôi vài nguäi giü 
chüc vu do HDND huyn bâu, vic dê nghj dua ra dê cir tn bâi nhim dai biêu 
HDND huyn trong trirang hqp cO dai  biu HDND huyn không con dáp (mg dü 
các tiêu chuân cüa di biêu HDND, không cOn xi'rng dáng vâi sir tin nhim cüa 
Nhan dan. 
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Diu 11. Phuii hçrp trong bInh xét, dé ngh khen thirông tMi vói hoit 
dng cüa HDND huyn 

Cuôi nhiêm kS',  Thuà'ng trrc HDND huyên chü tn, cUng 1nh d?o  UBND 
huyn vâ Ban Thu&ng trlrrc UBMTTQ huyn thông nhât hInh thüc khen th.rông 
vâ dê nghj khen thixông dôi vfii nh&ng tap the, cá nhân Co thânh tIch xuât sac 
trong hot dng cUa HDND huyn, nhim kS'  202 1-2026. 

Diu 12. Phii hçrp trong vic thiyc hin phãn bin xã hi cüa Uy ban 
MTTQ huyn 

1. Hang näm, ThuO'ng trtrc HDND huyn và Ban Thu&ng tivc  U)' ban 
MTTQ huyn thông nhât ni dung vâ hInli thüc phân bin xã hi theo Quyêt djnh 
so 217-Q/T ngày 12/12/2013 cüa Ban Chap hành Trung uong v vic ban 
hành Quy the giám sat và phãn bin xâ hi cüa Mt trn To quôc Vit Nam và 
các doàn the chInh trj- xã h0i. 

2. ThuOng trçrc HDND huyn, lânh do UBND huyn Co trách nhim gui 
van ban dir thão Va cung cap day dO nhQng thông tin, tài 1iu can thiêt den Uy ban 
MTTQ huyn khi co yêu câu dé t1c hin phân bin xã hi. 

Thung tr1rc I-IDND huyn, lãnh dto UBND huyn c1r dai  biêu di din 
tham dix hi nghj phOn bin do Ban Thu&ng trirc Uy ban MTTQ huyn to chüc 
hoc tham gia dôi thoai theo yêu câu. 

Thumg trrc HDND huyn, lânh dto UBND huyn trã 1i bang van ban 
vic tiêp thu 2 kiên phán bin ye nhithg ni dung có lien quan. 

3. Ban Thtr&ng trlrc U' ban MTTQ huyn xây dirng k ho.ch phân bin xã 
hOi phii hçip v&i ké hoch, yêu câu phãn bin cOa Thix?ng tn1rc HDND huyn, 
länh dao  UBND huyn; tO chüc dôi thoai vâi Thithng tnrc HDND huyn, 1Anh 
dao UBND huyên khi can thiêt va gui kêt qua phan biên bang van ban den 
Thu?mg trrc HDND huyn, länh dao  UBND huyn. 

Ban Thithng trirc U ban MTTQ huyn chju trách nhim ye nMng flOi 
dung phãn bin cOa minh va dam bâo bi mt ni dung thông tin phán bin khi 
duo'c yêu câu. 

Diu 13. Phi hçrp trong hoit dng giám sat cüa Thtrôrng trtrc HDND 
huyn và Ban Tbtrôrng trrc Uy ban MTTQ buyn 

Dai din Ban Thuing trtrc U' ban MTTQ huyn duçic miii tham gia các 
doàn giám sat do Thut'mg trrc HDND huyn to chrc. 

Dai din ThiiOng tlVc HDND huyn &rçc miii tham gia các doàn giám sat 
do Ban Thuing trçrc U ban MFI'Q huyn tO chuc. 

Diu 14. Phi hçrp giám sat hoyt dng cOa co quan Nhà niró'c, di din 
dan cfr, can b cong chfrc Nhà niróc 

LAnh dto UBND huyn CO trách nhim chi do các ca quan, dan vj, can b 
cong chirc Nhâ n1xc thuc UBND huyn cung cap thông tin, tài lieu, ho sci và 
các ni dung lien quan phiic viii hot dng giám sat cOa Ban Thumg trrc Uy ban 
MTTQ vã Thu&ng trirc HDND huyn. 
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Diu 15. Phi hqp trong xem xét, kin nghj giãi quyt các ni dung can 
quan tam 

1. Ban Thuing trirc U' ban MTTQ huyn tham dir các k' hp HDNID 
huyn, cuc hop cüa UBND huyn và xem xét, kiên nghj ye nhng ni dung 
dang thrqc xem xét, quyêt djnh tai kS' hop cüa HDND và UBND huyn. 

2. Thung trrc HDND huyn, Iânh dao  UBND huyn có trách nhim 
thông báo cho Ban Thixing trrc U ban MTTQ huyn ye kêt qua cüa các ca quan 
có thâm quyên dôi vai nhiThg kiên nghj cüa Ban Thu?ing tnrc US'  ban MTTQ 
huyn dam bão th?ñ gian quy djnh cUa phát luat. 

CHUONG HI 
TO CH1C THUC HIN 

Diu 16. Diu khoãn thi hãnh 

1. Quy ch nay có hiu lirc thi hành k t1r ngày kS'. 

2. Thng trrc HDNT) huyn, länh dao I.JBND huyn và Ban Thix&ng trirc 
Uy ban MTTQ Vit Nam huyn và các to chüc, cá nhãn lien quan Co trách nhim 
thirc hin Quy ché nay. 

3. Giao Van phông HDND- UBND huyn cO trách nhim tham mini, theo 
döi, don dôc, giüp Thithng ti-crc HDND huyn, länh do UBND huyn và Ban 
Thix&ng trrc Uy ban MTTQ huyn thirc hin Quy ché nay. Phôi hcip v&i các Ban 
HDND huyn tong hçp và báo cáo dê xuât diêu chinh, bô sung Quy ché nay cho 
phU hçip và dam báo theo quy djnh cUa pháp lutJ. 

N9i nhmn: 
- Thung trrc Huyn üy, HDND huyn; 
- LAnh do UBND huyn; 
- UB MT1'Q huyn; 
- Dal baeu HDND huycn; 
- Các phông, ban ngành, doãn the; 
- Dãng iy, HDND, UBND, UBMTTQ xã, thj trãn; 
- Cong Thông tin din t'r huyn; 
- Luu: VT. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

