HND qun là c quan quyn lc nhà nc a phng, i din cho ý chí, nguyn vng và quyn làm ch ca nhân
dân, do nhân dân a phng bu ra, chu trách nhim trc nhân dân a phng và c quan nhà nc cp trên.

HND qun quyt nh nhng ch trng, bin pháp quan trng phát huy tim nng ca Qun, xây dng và phát trin
qun v kinh t - xã hi, cng c quc phòng, an ninh, không ngng ci thin i sng vt cht và tinh thn ca nhân
dân, làm tròn ngha v ca Qun i vi c nc.

Nhim v, quyn hn ca HND qun, c quy nh rõ ti Lut T chc chính quyn a phng nm 2015 nh sau:

1. Nhim v, quyn hn ca Hi ng nhân dân qun trong t chc và bo m vic thi hành Hin pháp, pháp lut và
trong lnh vc quc phòng, an ninh, xây dng chính quyn:

a) Ban hành ngh quyt v nhng vn thuc nhim v, quyn hn ca Hi ng nhân dân qun;

b) Quyt nh bin pháp thc hin nhim v v quc phòng, an ninh; bin pháp bo m trt t, an toàn xã hi, u
tranh, phòng, chng ti phm và các hành vi vi phm pháp lut khác, phòng, chng quan liêu, tham nhng
trong phm vi c phân quyn; bin pháp bo v tài sn ca c quan, t chc, bo h tính mng, t do, danh d, nhân
phm, tài sn, các quyn và li ích hp pháp khác ca công dân trên a bàn qun theo quy nh ca pháp lut;

c) Quyt nh bin pháp thc hin các nhim v, quyn hn do c quan nhà nc cp trên phân cp; quyt nh vic
phân cp cho chính quyn a phng, c quan nhà nc cp di thc hin nhim v, quyn hn ca chính quyn a phng
qun;

d) Bu, min nhim, bãi nhim Ch tch Hi ng nhân dân, Phó Ch tch Hi ng nhân dân, Trng ban, Phó Trng
ban ca Hi ng nhân dân qun; bu, min nhim, bãi nhim Ch tch y ban nhân dân, Phó Ch tch y ban
nhân dân và các y viên y ban nhân dân qun; bu, min nhim, bãi nhim Hi thm Tòa án nhân dân qun;

) Ly phiu tín nhim, b phiu tín nhim i vi ngi gi chc v do Hi ng nhân dân bu theo quy nh ti iu 88 và iu
89 ca Lut T chc chính quyn a phng;

e) Bãi b mt phn hoc toàn b vn bn trái pháp lut ca y ban nhân dân, Ch tch y ban nhân dân qun; bãi
b mt phn hoc toàn b vn bn trái pháp lut ca Hi ng nhân dân cp phng;

h) Gii tán Hi ng nhân dân cp phng trong trng hp Hi ng nhân dân ó làm thit hi nghiêm trng n li ích ca
Nhân dân và trình Hi ng nhân dân thành ph phê chun trc khi thi hành;

i) Bãi nhim i biu Hi ng nhân dân qun và chp nhn vic i biu Hi ng nhân dân qun xin thôi làm nhim v i
biu.

2. Nhim v, quyn hn ca Hi ng nhân dân qun trong lnh vc kinh t, tài nguyên, môi trng:

a) Thông qua k hoch phát trin kinh t - xã hi trung hn và hng nm ca qun, quy hoch, k hoch s dng t
ca huyn trc khi trình y ban nhân dân thành ph phê duyt;

b) Quyt nh d toán thu ngân sách nhà nc trên a bàn; d toán thu, chi ngân sách a phng và phân b d
toán ngân sách qun; iu chnh d toán ngân sách a phng trong trng hp cn thit; phê chun quyt toán
ngân sách a phng. Quyt nh ch trng u t chng trình, d án ca huyn theo quy nh ca pháp lut;

c) Quyt nh quy hoch, k hoch phát trin các ngành, lnh vc trên a bàn quân trong phm vi c phân quyn;

d) Quyt nh bin pháp qun lý và s dng t ai, rng núi, sông h, ngun nc, tài nguyên trong lòng t, ngun li
vùng bin và các ngun tài nguyên thiên nhiên khác; bin pháp bo v và ci thin môi trng, phòng, chng
và khc phc hu qu thiên tai, bão, lt a phng theo quy nh ca pháp lut.

3. Quyt nh bin pháp phát trin h thng giáo dc mm non, tiu hc và trung hc c s; bin pháp phát trin s
nghip vn hóa, thông tin, th dc, th thao; bin pháp bo v, chm sóc sc khe nhân dân, phòng, chng dch
bnh, thc hin chính sách dân s, k hoch hóa gia ình; bin pháp phát trin vic làm, thc hin chính sách u
ãi i vi ngi có công vi cách mng, chính sách bo tr xã hi, xóa ói, gim nghèo; bin pháp bo m vic thc hin
chính sách dân tc, tôn giáo trên a bàn qun theo quy nh ca pháp lut.

4. Giám sát vic tuân theo Hin pháp và pháp lut a phng, vic thc hin ngh quyt ca Hi ng nhân dân
qun; giám sát hot ng ca Thng trc Hi ng nhân dân, y ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Vin kim sát
nhân dân cùng cp, Ban ca Hi ng nhân dân cp mình; giám sát vn bn quy phm pháp lut ca y ban
nhân dân cùng cp và vn bn ca Hi ng nhân dân cp phng.

5. Thc hin nhim v, quyn hn khác theo quy nh ca pháp lut

