
Câu 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy 

định như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội 

đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, 

pháp luật ở địa phương; quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trên 

các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền, kinh tế, tài nguyên, môi 

trường, giáo dục, văn hóa - xã hội. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát việc 

tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng 

nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng 

cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác 

theo quy định của pháp luật. 

Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại 

Điều 54 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương còn có các nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây: 

- Quyết định quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt; quyết định dự án đầu tư công trình đô thị trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. 

- Quyết định các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị, chương 

trình, kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, giao thông theo quy định của 

pháp luật. 

- Quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư, bảo đảm 

trật tự công cộng, cảnh quan đô thị trên địa bàn. 

Theo quy định tại Điều 47 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội 

đồng nhân dân quận cơ bản cũng thực hiện phần lớn các nhiệm vụ, quyền hạn như 

Hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên, để phù hợp với tính chất của quận thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương (quận không phải là đơn vị hành chính đô thị hoàn toàn 

độc lập mà là một bộ phận cấu thành, có tính kết nối, liên thông cao của đô thị trực 

thuộc trung ương) nên Luật Tổ chức chính quyền địa phương chủ yếu giao cho Hội 

đồng nhân dân quận quyết định các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, tổ chức 

bộ máy, quyết định các vấn đề về ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đầu tư công trên địa bàn và giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa 



phương. Nếu so sánh với Hội đồng nhân dân ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì Hội đồng nhân dân quận không 

có thẩm quyền quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, 

các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; quyết định quy hoạch, kế hoạch phát 

triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; quyết định các biện pháp quản lý và sử dụng 

đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước,… 

 


