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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

 
Số: 358/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
Hưng Yên, ngày 22 tháng 3 năm  2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội  
và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 
ngày 19 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ 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 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; 

Xét Tờ trình số 113/TTr-TTHĐND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Hưng Yên và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên 

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng 
Yên là cơ quan tương đương cấp Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn 
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đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân, các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng 
Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Chánh Văn phòng 
làm chủ tài khoản. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên do ngân sách địa phương đảm bảo. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, kinh phí 
hoạt động, biên chế công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 
1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 

4. Trụ sở làm việc của Văn phòng đặt tại số 10, đường Chùa Chuông, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên 

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng 
Yên có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.  

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng 
Yên có 04 phòng, gồm: 

a) Phòng Công tác Quốc hội; 

b) Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; 

c) Phòng Thông tin, Dân nguyện; 

d) Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng 
Yên đi vào hoạt động chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2021. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Chủ trì, trao đổi, thống nhất 
với Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan có liên quan để thực 
hiện quy trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chỉ đạo Chánh Văn phòng 
sắp xếp bố trí nhân sự các phòng chuyên môn, kịp thời ban hành Quy chế làm 
việc của Văn phòng; xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm; tổ chức quản 
lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc cần thiết 
khác nhằm đảm bảo Văn phòng hoạt động ổn định, hiệu quả. 

 



 

CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 04/Ngày 02-4-2021 21

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, Kỳ 
họp thứ Mười sáu nhất trí thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực 
kể từ ngày ký./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Trần Quốc Toản 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


