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BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH 

Việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện,  

Ủy viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đối với dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tủa Chùa,  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã 

tham mưu cho UBND huyện xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã ban 

hành Công văn số 41/VP-TH gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, 

Ủy viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn (30 đơn vị gồm: 10 Ủy viên 

UBND huyện; 03 cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn) về việc đề nghị 

tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thời hạn tham gia ý kiến 

chậm nhất ngày 15/7/2021). Đến nay Văn phòng HĐND&UBND huyện đã nhận 

được 07 ý kiến tham gia đề nghị chỉnh sửa của Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng, Phòng Dân tộc và 01 ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo của 

UBND xã Sín Chải. Các đơn vị còn lại gồm 22 đơn vị không tham gia ý kiến 

vào dự thảo và coi như nhất trí với nội dung dự thảo.  

Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến 

tham gia của các đơn vị, cụ thể như sau: 

Stt Ý kiến tham gia Giải trình, tiếp thu 

1  Phòng Dân tộc 
 Tại căn cứ cuối cùng của Quyết định: 

Đề nghị thay cụm từ “theo đề nghị” 

thành “xét đề nghị” 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Đối với Quyết định và Quy chế: Đề 

nghị Rà soát lỗi chính tả, thay đổi cụm 

từ “Thành viên UBND” thành “Ủy viên 

UBND” 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Tại khoản 1, Điều 6 của Quy chế: Sau 

cụm từ “Ủy viên Quân sự, Ủy viên 

Công an”, bổ sung thêm cụm từ “các 

Ủy viên UBND huyện” 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Tại Điều 36 của Quy chế: Về Tổ chức Đây là Quy chế làm việc của UBND 
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thực hiện, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

thành: “Chủ tịch, các Phó chủ tịch 

UBND huyện, Ủy viên UBND, Chánh 

văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

triển khai thực hiện và kiểm tra việc 

thực hiện các nội dung tại Quy chế 

này”./. 

huyện nên Quy chế chỉ yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn có quan hệ làm 

việc với UBND huyện phải thực hiện 

theo Quy chế này. Vì vậy Văn phòng 

HĐND&UBND giữ nguyên nội dung 

như dự thảo 

2 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Tại khoản 1, Điều 7 của Quy chế: Đề 

nghị sửa lại nội dung: ... "Chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân 

huyện, Ủy ban nhân dân huyện" thành: 

"Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện và ..." 

Theo trình tự thì thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch rồi mới đến chịu trách 

nhiệm trước UBND huyện và sau cùng 

là chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Vì 

vậy Văn Phòng HĐND&UBND giữ 

nguyên nội dung như dự thảo 

Tại khoản 5, Điều 8 của Quy chế: Đề 

nghị bỏ nội dung: "thực hiện Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về" 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và chỉnh sửa theo ý kiến tham gia 

như sau: Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

theo Nghị định số 61/2018/NĐ - CP, 

ngày 23 tháng 4 tháng 2018 của Chính 

phủ 

Tại Điều 19 của Quy chế: Đề nghị bổ 

sung nội dung về phát hành văn bản 

điện tử, chữ ký số 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và chỉnh sửa theo ý kiến tham gia 

như sau: Văn phòng chịu trách nhiệm 

phát hành văn bản (bao gồm cả văn bản 

điện tử có chữ ký số) của Hội đồng 

nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành trong thời gian không 

quá hai (02) ngày, kể từ ngày văn bản 

được ký; bảo đảm đúng thủ tục, đúng 

địa chỉ. 

Tại Điều 21 của Quy chế: Đề nghị bổ 

sung nội dung: "Ủy ban nhân dân 

huyện họp định kỳ mỗi tháng một lần. 

Trường hợp đột xuất có thể phát sinh 

thêm các phiên họp của Ủy ban nhân 

dân huyện". 

Trong Điều 21 đã nêu rõ vấn đề trên. 

Vì vậy Văn Phòng HĐND&UBND giữ 

nguyên nội dung như dự thảo 
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Tại Điều 22 của Quy chế: Đề nghị sửa 

nội dung "họp giao ban định kỳ vào 

chiều thứ sáu" thành "họp giao ban 

định kỳ vào ngày thứ sáu" 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

3 Thanh tra huyện 

 Tại khoản 5 Điều 14 của Quy chế: Đề 

nghị ghi rõ “Điều 14 của Quy chế này” 

hoặc ghi “Điều này” 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

4 Phòng Tư pháp huyện 

 Đối với Quyết định: Đề nghị bỏ Căn cứ 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, bổ sung "ngày. 

..tháng... năm ban hành của Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP" 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/202 của Chính phủ chỉ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 vẫn còn hiệu lực nên việc bỏ 

căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 là không hợp lý. Vì 

vậy Văn Phòng HĐND&UBND giữ 

nguyên nội dung như dự thảo 

Đối với Quyết định: Đề nghị Bổ sung 

thêm cụm từ "tại tờ trình số ...ngày .. 

tháng ..năm...". 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Văn 

phòng HĐND&UBND đã tham mưu 

trực tiếp cho UBND huyện ban hành 

Quy chế nên việc lập tờ trình là không 

cần thiết. Vì vậy Văn phòng 

HĐND&UBND giữ nguyên nội dung 

như dự thảo 

Tại Điều 2 Quyết định ban hành: Đề 

nghị cơ quan soạn thảo xác định hiệu 

lực của văn bản quy phạm pháp luật 

khi ban hành, bỏ “sau 07 ngày”. Điều 

1: đề nghị bỏ dấu “” 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Đối với Quy chế: Đề nghị bỏ khoản 5, 

6 của Điều 9 

Đây là công tác phối hợp tuyên truyền 

giữa UBND huyện với các Ban Tuyên 

giáo và Ban Dân vận. Vì vậy Văn 

phòng HĐND&UBND giữ nguyên nội 

dung như dự thảo 

Tại khoản 5 Điều 14 của Quy chế: Đề 

nghị bổ sung cụm từ "Quy chế này" 

vào sau “khoản 1, 2, 3,4 Điều 14” 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Chuyển Điều 35 xuống Điều 36. Tại 

Điều 35 bỏ cụm từ "xem xét, điều 

chỉnh" bổ sung cụm từ"sửa đổi, bổ 

sung".  

Cụm từ “xem xét, điều chỉnh” mang 

tính chất xét duyệt nội dung, còn cụm 

từ “sửa đổi, bổ sung” thì không. Vì vậy 

Văn phòng HĐND&UBND giữ nguyên 

nội dung như dự thảo  

Tại Điều 36 của Quy chế: Đề nghị bổ 

sung cụm từ "đơn vị sự nghiệp thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan có 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và chỉnh sửa theo ý kiến tham gia 

như sau: Các Ủy viên Ủy ban nhân dân 
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liên quan, bỏ cụm từ "Ban ngành, đoàn 

thế huyện, thuộc huyện, các tổ chức, cá 

nhân có quan hệ làn việc với Ủy ban 

nhân dân huyện Tủa Chùa". 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, ban, ngành, đoàn 

thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thuộc huyện, các tổ 

chức, cá nhân có quan hệ làm việc với 

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa có 

trách nhiệm thực hiện Quy chế này./. 

5 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 Tại điểm a, khoản 1, Điều 11 của Quy 

chế: Đề nghị xem lại thời gian tại cụm 

từ “ Chậm nhất ngày 31 tháng 10 hàng 

năm các cơ quan chuyên môn đơn vị 

thuộc UBND huyện ..ban hành danh 

mục các đề án cần trình…” vì có những 

nội dung công việc của các cơ quan 

chuyên môn còn phải phụ thuộc vào 

các Sở ngành của tỉnh, các đơn vị có 

liên quan báo cáo và đề xuất vào dịp 

cuối tháng 11, và tháng 12 hàng năm. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và chỉnh sửa theo ý kiến tham gia 

như sau: Chậm nhất vào ngày 31 tháng 

11 hàng năm, các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi 

Văn phòng danh mục các Đề án cần 

trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành hoặc 

trình Hội đồng nhân dân huyện ban 

hành trong năm tới (sau đây gọi chung 

là Đề án, Tờ trình). Các Đề án, Tờ trình 

trong chương trình công tác phải ghi rõ 

số thứ tự, tên Đề án, tên văn bản, nội 

dung chính của Đề án, cơ quan chủ trì, 

cơ quan phối hợp và thời gian trình 

Tại khoản 1, Điều 17 của Quy chế: Đề 

nghị xem lại cụm từ “hồ sơ về đề án” vì 

các cơ quan chuyên môn trình giải 

quyết công việc chủ yếu dựa trên hồ sơ, 

các văn bản có liên quan đến lĩnh vực 

thực hiện còn đề án thì thường không 

có. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và chỉnh sửa theo ý kiến tham gia 

như sau: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết 

công việc chủ yếu dựa trên hồ sơ về 

công việc, văn bản của cơ quan trình và 

ý kiến thẩm tra của Văn phòng. 

 

Tại gạch đầu dòng thứ nhất, khoản 1, 

Điều 34 của Quy chế: Đề nghị bỏ từ 

“ngày” sau từ …văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Xem xét hợp Điều 35 và Điều 36 của 

Quy chế thành 1 vì 2 Điều này nội 

dung đều nói về tổ chức thực hiện 

Nội dung Điều 36 là nội dung cá biệt 

nhằm chỉ cụ thể cá nhân cần thực hiện 

theo Quy chế này nên việc gộp Điều 35 

và Điều 36 là không hợp lý. Vì vậy 

Văn phòng HĐND&UBND giữ nguyên 

nội dung như dự thảo 

Tại Điều 36 của Quy chế: Đề nghị bổ 

sung thêm cụ từ “Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện” vào trước cụm từ 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và chỉnh sửa theo ý kiến tham gia 

như sau: Các Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
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môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, ban, ngành, đoàn 

thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thuộc huyện, các tổ 

chức, cá nhân có quan hệ làm việc với 

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa có 

trách nhiệm thực hiện Quy chế này./. 

6 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Tại điểm a, Khoản 1, Điều 11 của Quy 

chế: Đề nghị xem lại thời gian tại cụm 

từ “ Chậm nhất ngày 31 tháng 10 hàng 

năm các cơ quan chuyên môn đơn vị 

thuộc UBND huyện ..ban hành danh 

mục các đề án cần trình…” vì có những 

nội dung công việc của các cơ quan 

chuyên môn còn phải phụ thuộc vào 

các Sở ngành của tỉnh, đánh giá của các 

đơn vị có liên quan báo cáo và đề xuất 

vào dịp cuối tháng 11, và tháng 12 

hàng năm 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và chỉnh sửa theo ý kiến tham gia 

như sau: Chậm nhất vào ngày 31 tháng 

11 hàng năm, các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi 

Văn phòng danh mục các Đề án cần 

trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành hoặc 

trình Hội đồng nhân dân huyện ban 

hành trong năm tới (sau đây gọi chung 

là Đề án, Tờ trình). Các Đề án, Tờ trình 

trong chương trình công tác phải ghi rõ 

số thứ tự, tên Đề án, tên văn bản, nội 

dung chính của Đề án, cơ quan chủ trì, 

cơ quan phối hợp và thời gian trình 

Tại Điều 13, Điều 15, Điều 17 của Quy 

chế: Đề nghị điều chỉnh cụm từ “hồ sơ 

đề án, văn bản trình” vì thể hiện chưa 

đầy đủ đề nghị điều chỉnh thành cụm từ 

“hồ sơ công việc” bởi thực tế cụm từ 

hồ sơ công việc nghĩa rộng hơn gồm 

nhiều loại hình văn bản 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Tại khoản 1, điều 31 của Quy chế: Đề 

nghị bổ sung thêm cụm từ “Thường 

xuyên tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ theo phân công chức năng của đơn 

vị và được UBND huyện giao; thực 

hiện các quyết định về giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện, 

các cơ quan Nhà nước cấp trên tại cơ 

quan, đơn vị mình 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Xem xét hợp Điều 35 và Điều 36 của 

Quy chế thành 1 vì 2 Điều này nội 

dung đều nói về tổ chức thực hiện. 

Nội dung Điều 36 là nội dung cá biệt 

nhằm chỉ cụ thể cá nhân cần thực hiện 

theo Quy chế này nên việc gộp Điều 35 

và Điều 36 là không hợp lý. Vì vậy 

Văn phòng HĐND&UBND giữ nguyên 

nội dung như dự thảo 
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Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Tại Điều 2 của Quyết định: Đề nghị 

nghiên cứu bỏ cụm từ "thay thế Quyết 

định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tủa Chùa" vì Quyết định số 

29/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 

năm 2016 đương nhiên đã hết hiệu lực 

ở nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Tại Điều 9 của Quy chế: Đề nghị bổ 

sung thêm " Giữ mối quan hệ công tác 

với các Sở, ngành của tỉnh về thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng tại địa phương 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp 

thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến tham 

gia 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp giải trình của Văn phòng HĐND&UBND 

huyện về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ủy 

viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đối với dự thảo Quyết định ban hành 

Quy chế làm việc của UBND huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;    (b/c) 

- Lđ UBND huyện; 

- Ủy viên UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Xuân Trường 
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