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    HUYỆN CAO LỘC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:        /NQ-HĐND                                Cao Lộc, ngày 30 tháng  7  năm 2021 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân  

huyện Cao Lộc khoá XXI, nhiêṃ kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ HAI 

 

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền điạ 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; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 254/TTr-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về việc 

đề nghị thông qua Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XXI, 

nhiêṃ kỳ 2021 - 2026; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân 

dân huyện Cao Lộc khoá XXI, nhiêṃ kỳ 2021 - 2026. 

 Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân 

dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XXI, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như Điều 2; 

- TT HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Lưu: VT.                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI QUY 

Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XXI, nhiêṃ kỳ 2021 - 2026  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày 30/7/2021 

 của Hội đồng nhân dân huyện) 
 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

 1. Nội quy quy định chi tiết một số nội dung tổ chức, điều hành kỳ họp Hội 

đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan khi tham dự và phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm 

thực hiện Nội quy này và các quy định khác của pháp luật hiện hành. 

 Điều 2. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

 1. Hội đồng nhân dân huyện họp thường lệ mỗi năm hai kỳ, kỳ họp giữa 

năm (dự kiến tháng 7 hàng năm) và kỳ họp cuối năm (dự kiến tháng 12 hàng năm). 

 2. Ngoài các kỳ họp thường lệ, căn cứ vào yêu cầu thực tế của địa phương, 

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo quy định của pháp 

luật. 

 Điều 3. Chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

 1. Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, theo đề nghị của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân 

huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định nội dung kỳ họp Hội đồng nhân 

dân huyện. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện 

thông qua chương trình kỳ họp tại phiên họp trù bị. Trong trường hợp cần thiết, 

theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện Kiểm 

sát nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp. 

 3. Việc thông qua sửa đổi, bổ sung chương trình làm việc của kỳ họp phải 

được quá nửa số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán 

thành. 

 Điều 4. Nội dung của các kỳ họp Hội đồng nhân dân  

 - Đối với kỳ họp thường lệ, trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức cuộc họp liên tịch với Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Chánh án 
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Tòa án nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện để quyết định nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.  

 - Đối với kỳ họp chuyên đề do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình 

Hội đồng nhân dân huyện quyết định phù hợp với yêu cầu thực tế. 

 Điều 5. Khách mời tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân  

1. Khách mời tham dự kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện dự kiến gồm: 

 - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

  - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Thường trực Huyện ủy; 

 - Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Cao Lộc; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

 - Thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự 

huyện; 

 - Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

-  Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện uỷ; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; các tổ chức chính trị 

- xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp huyện; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang 

đóng trên địa bàn huyện;  

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và Chuyên viên Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các thành phần khách mời khác tham dự kỳ họp khác do Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện quyết định theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Đại biểu mời có trách nhiệm tham dự các kỳ họp theo nội dung giấy mời, 

được phát biểu ý kiến về vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách mà 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện quan tâm và được Chủ tọa kỳ họp cho phép. 

 Điều 6. Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân  

 Chủ tọa kỳ họp gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân huyện. Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện. 

 Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân

 1. Dự kiến các vấn đề để đưa ra thảo luận tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

huyện. 

 2. Điều hành kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện theo chương trình làm 

việc đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua và các quy định của pháp luật 

quy định. 

 3. Điều hành phiên thảo luận toàn thể đảm bảo dân chủ, tạo điều kiện để các 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đóng góp ý kiến; điều hành chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp theo quy định của pháp luật. 
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 4. Chỉ đạo việc tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại phiên họp toàn thể. 

 5. Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chỉnh lý 

dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. 

 6. Điều hành để Hội đồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua các nghị 

quyết, đề án, báo cáo. 

 7. Chỉ đạo việc tiếp công dân và tiếp nhận kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 

công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp. 

 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định. 

 Điều 8. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; Tổ 

trưởng, Thư ký Tổ thảo luận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 

 - Quản lý, đôn đốc đại biểu trong tổ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội 

dung hoạt động của kỳ họp. 

 - Trước giờ làm việc mỗi kỳ họp, tổng hợp danh sách đại biểu trong tổ có 

mặt, vắng mặt gửi thư ký kỳ họp (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện). 

 - Thay mặt đại biểu trong tổ giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện và các Ban Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan liên quan. 

2. Tổ trưởng Tổ thảo luận: 

Chủ tọa kỳ họp quyết định chia tổ thảo luận, mỗi tổ thảo luận gồm từ 08 đến 

10 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân 

công Tổ trưởng để chủ trì thảo luận và Thư ký tổ thảo luận. 

- Tổ trưởng Tổ thảo luận gợi ý nội dung trọng tâm, những nội dung đại biểu 

quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau để đại biểu thảo luận tổ. Việc thảo luận 

tổ cần tập trung vào hệ thống các văn bản tại kỳ họp đặc biệt là dự thảo nghị quyết 

để khi ban hành đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và đúng quy định pháp luật. 

- Thư ký Tổ thảo luận tổng hợp và báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận 

trong tổ chuyển Thư ký kỳ họp tổng hợp báo cáo chung tại kỳ họp. 

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân 

 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được nhận đầy đủ tài liệu phục vụ kỳ 

họp; được bố trí điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của đại biểu trong thời gian 

diễn ra kỳ họp theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương. 

 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện không tham dự kỳ họp, phiên họp thì 

phải có lý do chính đáng, phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp. 

Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân huyện không tham dự các kỳ họp liên tục 

trong 01 năm mà không có lý do chính đáng thì Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng 

nhân dân đó. 

 Điều 10. Công tác thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân 
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 Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện, gồm các nội dung sau: 

 1. Lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt, vắng mặt trong các kỳ 

họp và phiên họp. 

  2. Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp;  

 3. Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của các Tổ thảo 

luận và các đại biểu Hội đồng nhân dân tại phiên họp toàn thể; 

 4. Tham mưu cho Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục 

tại kỳ họp;  

 5. Giúp Chủ tọa kỳ họp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp. 

 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện và Chủ tọa kỳ họp yêu cầu. 

 Điều 11. Phát biểu ý kiến tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân 

 Đại biểu Hội đồng nhân dân phát biểu ý kiến tại kỳ họp toàn thể, phiên họp 

thảo luận tổ theo trình tự như sau: 

 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân đăng ký phát biểu, Chủ tọa kỳ họp mời từng 

đại biểu phát biểu. 

 2. Nội dung phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân phải tập trung vấn đề 

đang thảo luận, không lặp lại nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã phát biểu 

trước. Thời gian phát biểu của mỗi đại biểu cho từng vấn đề không quá mười phút. 

Trong trường hợp thảo luận thêm thì Chủ tọa kỳ họp quyết định thời gian và số lần 

phát biểu. 

 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân đã đăng ký mà chưa được phát biểu hoặc đã 

phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu đã hết, thì ghi lại ý kiến của 

mình gửi Chủ tọa kỳ họp hoặc thư ký kỳ họp. 

 Điều 12. Biểu quyết tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân 

 1. Hội đồng nhân dân huyện quyết định hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín 

hoặc giơ thẻ theo đề nghị của Chủ tọa kỳ họp. 

 2. Việc biểu quyết tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện như 

sau: 

 - Chủ tọa kỳ họp nêu rõ nội dung cần biểu quyết trước khi biểu quyết.  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện biểu quyết tán thành hoặc không tán 

thành. 

 - Trong trường hợp cần biểu quyết lại theo ý kiến của Chủ tọa kỳ họp hoặc theo 

đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, 

báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc biểu quyết lại. 

 3. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện được thông qua khi quá nửa tổng 

số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện biểu quyết tán thành. Riêng nghị quyết về bãi 

nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được thông qua khi có ít nhất hai phần ba 

tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành. 

 Điều 13. Chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân 
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1. Trước phiên họp chất vấn, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phản ánh rõ 

nội dung chất vấn gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để chuyển đến 

người bị chất vấn. 

 2. Căn cứ vào chương trình kỳ họp và phiếu chất vấn của đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện, Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định nội dung 

chất vấn và người bị chất vấn tại kỳ họp. 

 3. Việc thực hiện chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện được thực 

hiện như sau: 

 - Chủ tọa phiên họp chất vấn nêu những vấn đề chất vấn và thứ tự trả lời 

chất vấn; 

 - Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời chất vấn, không được ủy quyền cho 

người khác, trừ trường hợp đặc biệt, nhưng phải báo cáo và được sự nhất trí của 

Chủ tọa kỳ họp. Nội dung trả lời chất vấn ngắn gọn, rõ ràng về vấn đề đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện chất vấn; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan, nêu rõ biện pháp và thời gian khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

(nếu có); 

 - Căn cứ nội dung trả lời của người bị chất vấn, Chủ tọa kỳ họp và đại biểu 

HĐND huyện có thể nêu thêm câu hỏi liên quan đến nội dung chất vấn, yêu cầu  

người bị chất vấn làm rõ; 

 - Căn cứ nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp có thể đề nghị 

đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia trả lời, làm rõ nội dung chất 

vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

 4. Chủ tọa kỳ họp có thể đề nghị Hội đồng nhân dân cho phép người bị chất 

vấn trả lời bằng văn bản trong các trường hợp sau đây: 

 - Chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn đã được kỳ họp Hội đồng 

nhân dân huyện thông qua; 

 - Vấn đề chất vấn cần được điều tra, xác minh; 

 - Hết thời gian chất vấn tại kỳ họp nhưng vẫn còn nội dung chất vấn chưa 

được thực hiện. 

 5. Người bị chất vấn phải trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã chất vấn trong thời 

gian mười ngày kể từ ngày bị chất vấn. Sau khi nhận được văn bản trả lời chất vấn, 

nếu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn 

thì có quyền đề nghị người bị chất vấn báo cáo bổ sung, đề nghị Hội đồng nhân 

dân huyện đưa ra thảo luận tại kỳ họp gần nhất hoặc kiến nghị Hội đồng nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với người bị 

chất vấn. 

 6. Căn cứ vào kết quả chất vấn, trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân huyện 

có thể ra nghị quyết về chất vấn. Nghị quyết về chất vấn có nội dung cơ bản sau 

đây: 

 - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người bị 

chất vấn, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân liên quan đến vấn đề chất vấn; 
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 - Thời hạn khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; 

 - Trách nhiệm thi hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

 - Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn. 

 7. Phiên họp chất vấn tại Hội đồng nhân dân huyện có thể được phát thanh, 

truyền hình trực tiếp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các trường hợp 

khác do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định. 

 8. Chậm nhất là 20 ngày trước khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, 

người đã trả lời chất vấn tại kỳ họp trước đó có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết 

quả thực hiện các giải pháp đã nêu trong trả lời chất vấn, gửi đến Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện để giám sát theo quy định. 

 Điều 14. Trình tự xem xét, thông qua nghị quyết, đề án, báo cáo 

 Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, việc xem xét, thông qua dự thảo nghị 

quyết, đề án, báo cáo thực hiện theo trình tự sau: 

 1. Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo thuyết 

trình trước Hội đồng nhân dân huyện; 

 2. Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân huyện được giao thẩm tra dự 

thảo nghị quyết, đề án, báo cáo trình bày báo cáo thẩm tra. Trường hợp báo cáo 

thẩm tra của Ban đã được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để nghiên 

cứu trước kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp có thể đề nghị Hội đồng nhân dân huyện cho 

phép không trình bày báo cáo thẩm tra. 

 3. Hội đồng nhân dân huyện thảo luận về dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo. 

Trước khi thảo luận tại phiên họp toàn thể, Hội đồng nhân dân huyện có thể tổ 

chức thảo luận ở tổ. 

 4. Trong quá trình thảo luận tại phiên họp toàn thể. Chủ tọa có thể nêu 

những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết 

định. Khi cần thiết, theo đề nghị của Chủ tọa kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện 

yêu cầu cơ quan hữu quan báo cáo giải trình về những vấn đề mà đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện quan tâm. 

 5. Chủ tọa kỳ họp quyết định việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, 

đề án, báo cáo theo một trong các cách sau: 

 - Biểu quyết từng vấn đề, sau đó biểu quyết toàn bộ dự thảo nghị quyết, đề án, 

báo cáo. 

 - Biểu quyết một lần đối với toàn bộ dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo. 

 Điều 15. Trang phục tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân 

 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu mời tham dự kỳ họp và 

phiên họp, công chức, viên chức, nhân viên phục vụ sử dụng trang phục trang 

trọng, lịch sự theo mùa (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân sử dụng trang phục 

theo thông báo). Đại biểu thuộc các ngành có trang phục riêng, mặc lễ phục theo 

quy định của ngành. 

 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phải đeo phù hiệu đại biểu khi tham gia 

các hoạt động tại kỳ họp. 

 Điều 16. Thông tin, tuyên truyền tại kỳ họp Hội đồng nhân dân 
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 1. Phóng viên các cơ quan báo, đài được đưa tin tại các phiên họp công khai 

của kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. 

 2. Phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; 

phiên họp thảo luận toàn thể có thể được phát thanh, truyền hình trực tiếp phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương. 

 Điều 17. Các điều kiện đảm bảo kỳ họp Hội đồng nhân dân 

 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ 

chức, đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp như sau: 

 - Tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân về các căn cứ pháp lý 

quy định để đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân; 

- Lập danh mục tài liệu gửi đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; danh mục tài 

liệu gửi khách mời trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định; 

 - Gửi tài liệu kỳ họp đến các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước ngày 

khai mạc theo quy định và trên phần mềm quản lý họp Hội đồng nhân dân; phát tài 

liệu phát sinh tại kỳ họp đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và khách mời để kịp 

thời phục vụ tại kỳ họp. Đối với các văn bản mật và các trường hợp khác thực hiện 

theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chuẩn bị hội trường, phòng họp để Tổ đại biểu thảo luận và các điều kiện 

cơ sở vật chất khác phục vụ kỳ họp. 

- Đảm bảo việc thực hiện các chế độ đối với đại biểu theo quy định; phân 

công các bộ phận khác phục vụ các phiên họp, kỳ họp chu đáo, kịp thời; 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tuyên 

truyền các hoạt động của kỳ họp; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện. 

 Điều 18. Tổ chức thực hiện 

 1. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm triển khai, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Nội quy này. 

 2. Trong quá trình thực hiện, theo đề nghị của các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên và tình hình thực tế tại địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem 

xét, tổng hợp trình Hội đồng nhân dân huyện sửa đổi, bổ sung Nội quy này./. 
 

                                                                                        CHỦ TỊCH 

 

 

 

  
                                                                              

                                                                                       Lê Trí Thức 
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