
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-HĐND Xuân Trường, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022  

của các Tổ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện thống nhất với UBND, Uỷ ban 

MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp xúc giữa các Tổ đại biểu HĐND 

huyện với cử tri trong huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Để đại biểu HĐND gặp gỡ, trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện 

vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri để phản ánh với HĐND và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải 

quyết và trả lời cử tri. 

- Để Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về tình hình phát triển KT-

XH trên địa bàn huyện; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Yêu cầu: 

- Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình 

đẳng, công khai, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Các đại biểu HĐND cần ưu tiên dành thời gian tiếp xúc cử tri; tập hợp đầy đủ, 

trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Thường trực HĐND. 

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động chỉ đạo triển khai tiếp xúc cử 

tri đảm bảo nội dung Kế hoạch. 

- Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp, tổ chức tốt hoạt động tiếp 

xúc cử tri, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Ngày 25/11/2022 (Thứ Sáu). 

- Địa điểm:  

+ Buổi sáng, từ 07h30’ ngày 25/11/2022: Tại Nhà văn hóa các xã Xuân 

Thượng, Xuân Phương. 

+ Buổi chiều, từ 14h00’ ngày 25/11/2022: Tại Nhà văn hóa các xã Xuân Phú, 
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Xuân Kiên. 

2. Thành phần: 

2.1. Tại nhà văn hóa xã Xuân Thượng: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;  

- Các đại biểu HĐND huyện thuộc Tổ 1; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Y Tế, GD&ĐT, TC-KH, 

VH&TT, LĐ-TB&XH, TN&MT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Hội Chữ thập 

đỏ, Chi cục thống kê, Tòa án nhân dân, Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh VPĐKĐĐ, 

Điện lực, Ngân hàng NN&PTNT huyện, Chi cục Thuế khu vực Xuân Thuỷ, Đội 

Quản lý thị trường số 4. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các 

Ban HĐND huyện; 

- Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện. 

- Các xã Xuân Châu, Xuân Thủy, Xuân Thượng, Xuân Hồng, Xuân Bắc, 

Xuân Phong mỗi xã mời 30 đại biểu gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQ; các đại biểu HĐND và đại diện đại biểu cử tri trong xã. 

2.2. Tại nhà văn hóa xã Xuân Phương: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;  

- Các đại biểu HĐND huyện thuộc Tổ 3; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư Pháp, KT&HT, 

NN&PTNT, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Thanh tra, Ban CHQS, Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm 

VH-TT&TT, Trung tâm Y tế, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, 

Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng CSXH huyện, Hạt Quản lý đê, Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Xuân Thủy. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các 

Ban HĐND huyện; 

- Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện. 

- Các xã Xuân Phương, Xuân Trung, Xuân Ngọc, Xuân Tiến, thị trấn Xuân 

Trường mỗi xã, thị trấn mời 30 đại biểu gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQ; các đại biểu HĐND và đại diện đại biểu cử tri trong 

xã, thị trấn. 

2.3. Tại nhà văn hóa xã Xuân Phú: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;  



3 

 

 

- Các đại biểu HĐND huyện thuộc Tổ 2; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Y Tế, GD&ĐT, TC-KH, 

VH&TT, TN&MT, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm GDNN-GDTX, Chi cục 

Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Bảo hiểm xã 

hội, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng CSXH huyện, Hạt Quản lý đê, Chi cục Thuế 

khu vực Xuân Thuỷ, Đội Quản lý thị trường số 4. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các 

Ban HĐND huyện; 

- Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện. 

- Các xã Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Tân, Xuân Phú, Thọ Nghiệp mỗi xã 

mời 30 đại biểu gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; 

các đại biểu HĐND và đại diện đại biểu cử tri trong xã. 

2.4. Tại nhà văn hóa xã Xuân Kiên: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện thuộc Tổ 4; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư Pháp, KT&HT, 

NN&PTNT, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Thanh tra, Ban CHQS, Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm 

VH-TT&TT, Trung tâm Y tế, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, 

Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng CSXH huyện, Hạt Quản lý đê, Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Xuân Thủy. 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các 

Ban HĐND huyện; 

- Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện. 

- Các xã Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân Hòa, Xuân Vinh mỗi xã mời 30 đại 

biểu gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; các đại biểu 

HĐND và đại diện đại biểu cử tri trong xã. 

III. NỘI DUNG 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cử Thư ký Hội nghị. 

- Đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện: 

+ Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022  

HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện trình tại kỳ họp. 

+ Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 HĐND 

huyện đến nay. 
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- Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến. 

- Mời đại diện Lãnh đạo UBND huyện phát biểu ý kiến (nếu có). 

- Đại biểu thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Kết thúc Hội nghị. 

IV. PHÂN CÔNG PHỐI HỢP CHUẨN BỊ 

- Đề nghị Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện phân công cán bộ điều hành và 

cử người ghi biên bản Hội nghị.  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các địa phương nơi tổ chức 

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Thường trực HĐND xã, thị trấn mời đại biểu của địa phương cùng về dự. 

* Tít Hội nghị: 

HỘI NGHỊ 

TIẾP XÚC GIỮA TỔ ĐẠI BIỀU HĐND HUYỆN VỚI 

ĐẠI BIỂU CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2022 

                                         ……….., ngày 25 tháng 11 năm 2022 

- Trên cơ sở nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm, tình 

hình thực tiễn trong điều hành nhiệm vụ, đề nghị các xã, thị trấn tổng hợp các ý 

kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, những bất cập trong thực thi nhiệm vụ gửi về 

Ủy ban MTTQ huyện (để tổng hợp đưa vào chương trình Hội nghị trước ngày 

15/11/2022) và phân công đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. 

(Mỗi ý kiến phát biểu từ 5-7 phút, được chuẩn bị bằng văn bản, tập trung vào 

những vấn đề trọng tâm của địa phương cần phản ánh, kiến nghị với HĐND huyện). 

5. Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri: Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng 

hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc và xây dựng báo 

cáo tổng hợp, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND 

huyện), bản mềm gửi vào hòm thư điện tử vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn 

trước ngày 27/11/2022. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Đề nghị Lãnh đạo UBND, UBMTTQ 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Thường trực Đảng ủy - HĐND - 

UBND - UBTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Hoàn 
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