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QUYẾT ĐỊNH  
phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
     

       THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

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 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 

17/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia 
H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện IaH’Drai về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban 
của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Sau khi thảo luận trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026 (kèm theo 

Quyết định này). 

Điều 2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên Thường trực 

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

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ  Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XI; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT- TH. 

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

         

                Nguyễn Hữu Thạch   
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HĐND HUYỆN IAH’DRAI 

 THƯỜNG TRỰC HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 
 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /NQ-HĐND ngày   tháng 8 năm 2021 

của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện) 

 
     

1. Ông: Nguyễn Hữu Thạch - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện 

1.1. Lãnh đạo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện về hoạt động của Hội đồng nhân dân và các 

hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

1.2. Đại diện Hội đồng nhân dân huyện trong quan hệ công tác với Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thường trực Huyện ủy. 

1.3. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định. 

1.4. Chỉ đạo thể chế hóa chủ trương của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy theo Quy 

chế làm việc của Huyện ủy; xây dựng và thực hiện chương trình công tác 6 tháng, 

hằng năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

1.5. Chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; chủ tọa các phiên họp 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; chủ trì giao ban hằng tuần, tháng của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

1.6. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại của Hội đồng nhân 

dân huyện, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng 

nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. 

1.7. Tiếp công dân mỗi quý một lần, tiếp đột xuất khi thấy cần thiết. 

1.8. Ký hoặc phân công Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ký phát hành 

các văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (việc 

phân công được thực hiện trên tài liệu giấy hoặc hệ thống Văn phòng điện tử). 

1.9. Phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các 

thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo hoạt động thường 
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xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn 

theo quy định của pháp luật.  

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.  

2. Ông Lương Văn Thám - HUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện  

Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện điều hành công việc thường 

xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và giúp Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân huyện các công việc: 

2.1. Xây dựng và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình công tác 6 tháng, 

hằng năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; dự kiến 

chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng 

nhân dân; các báo cáo, Tờ  trình, đề án của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân theo yêu cầu, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường 

vụ, Thường trực Huyện ủy; chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội 

đồng nhân dân huyện. 

2.2. Tham gia chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, chủ tọa phiên 

họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khi được ủy quyền; tham gia đầy 

đủ các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

2.3. Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện. 

2.4. Chỉ đạo tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 

ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện; theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng 

nhân dân - Ủy ban nhân dân quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của Hội đồng nhân 

dân theo quy định, đảm bảo chế độ, chính sách và các điều kiện hoạt động của Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. 

2.5. Giữ mối liên hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với các cơ quan 

Hội đồng nhân dân tỉnh; với Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan chuyên trách 

tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, các tổ chức chính trị  - xã hội của huyện. 

2.6. Ký phát hành các văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phân công, ủy quyền. 

2.7. Chủ trì hội ý, họp giao ban tuần của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện (khi Chủ tịch đi vắng). 

2.8. Tham gia tiếp công dân vào ngày 05 và 22 hằng tháng theo quy định. 
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2.9. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân giao theo quy định 

của pháp luật. 

2.10. Chỉ đạo giám sát và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân gửi đến Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện theo quy định. 

 3. Các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

3.1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện. 

3.2. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Hội đồng nhân dân huyện theo quy 

định của pháp luật. 

3.3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phân công, 

ủy quyền. 

4. Theo dõi, phụ trách các xã. 

- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện theo dõi xã Ia Tơi. 

- Trương Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện theo dõi xã Ia Dom. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện theo dõi xã Ia Đal. 
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