
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:            /UBND-VP 
 

   V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 của 

HĐND tỉnh khóa XIX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

 

 
 

           Kính gửi: 

 - Thường trực HĐND tỉnh Nam Định; 

  - Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định; 

  -  Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX trên địa bàn huyện; 

  - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã,          

   thị trấn. 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-HĐND ngày 25/10/2022 của HĐND tỉnh 

Nam Định về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của 

HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;   

 UBND huyện Ý Yên phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ 

chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 

2021-2026 trên địa bàn huyện, lịch cụ thể như sau: 
 

I. Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã thuộc đơn vị bầu cử số 05  

 1. Thời gian: từ 8h00’ ngày 22 tháng 11 năm 2022 (Sáng thứ Ba). 

2. Địa điểm: Tại UBND xã Yên Lương. 

3. Thành phần: 

* Ở Tỉnh: 

- Mời Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nam Định; 

- Đoàn đại biểu HĐND tỉnh: 

+ Ông Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

thường trực HĐND tỉnh; 

+ Ông Trịnh Minh Đức - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

+ Ông Phạm Chiến Thắng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; 

+ Ông Cù Văn Thoại - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Hồng. 

* Ở Huyện: 

- Mời Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị bầu cử số 09 tham gia tiếp 

xúc cùng đoàn đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông (bà): 

+ Ông Ngô Minh Mai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; 

+ Ông Nguyễn Chí Linh - Trưởng phòng Kinh tế - HT huyện; 
+ Ông Lê Trung - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện. 
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- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện: 

 + Ông Nguyễn Tuấn Song - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; 

+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

+ Ông Trần Văn Liệu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; 

* Ở xã Yên Lương: 

UBND xã triệu tập thành phần đại biểu của xã gồm: 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; đại diện các 

đoàn thể của xã; 

-  Đại diện cấp ủy, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của 

các thôn; 

- Đại diện cử tri ở các lĩnh vực của xã. 

* Ở 14 xã, thị trấn còn lại thuộc đơn vị bầu cử số 05 gồm: Thị trấn Lâm, 

Yên Hồng, Yên Quang, Yên Bằng, Yên Khang, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng, 

Yên Trị, Yên Đồng, Yên Cường, Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Phúc:  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch HĐND; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND; 

- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ. 
 

II. Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã thuộc đơn vị bầu cử số 06 

1. Thời gian: từ 8h00’ ngày 22 tháng 11 năm 2022 (Sáng thứ Ba). 

2. Địa điểm: Tại UBND xã Yên Thọ. 

3. Thành phần: 

* Ở Tỉnh: 

 - Mời Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nam Định; 

- Đoàn đại biểu HĐND tỉnh: 

+ Ông Phạm Thành Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Tài chính; 

+ Ông Đinh Thanh Hoan - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

+ Ông Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

+ Ông Nguyễn Văn Lộc (Thượng tọa Thích Quảng Hà) - Trưởng Ban trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định. 

* Ở Huyện: 

- Mời Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị bầu cử số 01 tham gia tiếp 

xúc cùng đoàn đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông (bà): 

+ Ông Nguyễn Văn Nghĩa - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện; 

+ Ông Trịnh Xuân Mạnh – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ; 

+ Bà Võ Thị Hồng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Yên Trung. 
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- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện: 

+ Ông Nguyễn Đức Du - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; 

+ Ông Đinh Văn Khang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; 

 + Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

* Ở xã Yên Thọ: 

UBND xã triệu tập thành phần đại biểu của xã gồm: 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; đại diện các 

đoàn thể của xã; 

-  Đại diện cấp ủy, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của 

các thôn; 

- Đại diện cử tri ở các lĩnh vực của xã. 

* Ở 15 xã, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử số 06 gồm: Yên Trung, Yên Thành,  

Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Khánh, 

Yên Bình, Yên Minh, Yên Tân, Yên Lợi, Yên Mỹ, Yên Dương:  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch HĐND; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND; 

- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ. 
 

III. Nội dung, phương pháp tổ chức tiếp xúc cử tri 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị, tuyên bố 

lý do, giới thiệu thành phần đại biểu, thông báo chương trình, nội dung hội nghị và 

cử thư ký ghi biên bản hội nghị. 

- Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt với cử tri về: 

+ Dự kiến chương trình kỳ hợp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; 

+ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh Nam Định và kết quả kỳ họp thứ 7, 

thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

+ Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh (những nội 

dung có liên quan đến địa phương). 

- Cử tri phát biểu ý kiến. 

- Đại diện UBND huyện, UBND cấp xã trả lời hoặc tiếp thu để giải quyết đối 

với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. 

- Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phát biểu kết thúc hội nghị. 
 

IV. Công tác chuẩn bị 

- Đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ, 

Thường trực HĐND xã Yên Lương và Yên Thọ thống nhất nội dung, chương trình 

và điều hành hội nghị. 
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- Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí phương tiện 

phục vụ lãnh đạo huyện đi dự hội nghị tiếp xúc cử tri theo lịch. 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện phân công phóng viên để 

đưa tin hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện.  

- Thư ký các đoàn sau buổi tiếp xúc cử tri gửi biên bản Hội nghị tiếp xúc về 

Ủy ban MTTQ huyện để tổng hợp, báo cáo, thời gian trước ngày 23/11/2022.  

- Giao UBND các xã, thị trấn báo, mời các thành phần đại biểu của xã, thị 

trấn mình tham dự buổi tiếp xúc. 

- Về chuẩn bị các ý kiến tại buổi tiếp xúc: 

+ UBND xã Yên Lương và xã Yên Thọ cử đại diện cử tri phát biểu ý kiến tại 

hội nghị. 

+ Chủ tịch UBND các xã : Yên Quang, Yên Tiến, Yên Ninh, Yên Đồng, 

Yên Nhân (thuộc đơn vị bầu cử số 5) và Yên Phương, Yên Bình, Yên Tân, Yên 

Phú, Yên Nghĩa (thuộc đơn vị bầu cử số 6) chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị. 

(Lưu ý : các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc tập trung vào các vấn đề 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh, của Huyện) 

- UBND Yên Lương và Yên Thọ là nơi diễn ra tiếp xúc cử tri triệu tập thành 

phần đại biểu của xã; chuẩn bị hội trường và các điều kiện phục vụ cho buổi tiếp 

xúc. Kinh phí hỗ trợ cho các điểm tiếp xúc cử tri sẽ được chuyển trực tiếp cho các 

đơn vị trước ngày 16/11/2022 (chi tiết liên hệ đồng chí Trần Thị Quỳnh Anh – 

Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, SĐT : 0917.306.892) 

UBND các xã nơi diễn ra tiếp xúc cử tri trang trí khánh tiết (tít chữ hội nghị) 

với nội dung như sau: 
 

HỘI NGHỊ 

TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NAM ĐỊNH  

VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN Ý YÊN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

Yên ............., ngày 22 tháng 11 năm 2022 
 

UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu bố trí công việc và thời gian 

tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri đủ, đúng giờ và thực hiện các quy định về phòng 

chống dịch COVID-19. 

Công văn này thay cho giấy mời./. 
   

Nơi nhận:  
 

- Như trên; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Công an huyện; 

- Điện lực Ý Yên; 

- Trung tâm VHTTTT; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

    Nguyễn Tuấn Song 
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