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KẾ HOẠCH
Tiếp xúc cử tri trưóc kỳ họp thứ sáu HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Thường trực HĐND 
huyện về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-HĐND, Ke hoạch số 05/KH-HĐND ngày 10/6/2022 
của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức kỳ họp và dự kiến nội dung, chương trình 
kỳ họp thứ sau HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 
thứ sáu HĐND huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU

1. Mục đích

- Đẻ đại biểu HĐND huyện 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 huyện và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

- Thông báo với cử tri về nội dung trả lời và kết quả thực hiện của các cơ quan chức 
năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư của HĐND huyện.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và thông báo dự kiến nội dung, chương 
trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai; đảm bảo trình tự, 
thủ tục và coi trọng chất lượng, hiệu quả.

- Các đại biểu HĐND huyện cần nắm chắc thông tin và phân tích, tổng hợp 
đầy đủ, chính xác các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND huyện.

- Các đơn vị làm tốt công tác phối họp, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri.

2. Yêu cẩu
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIẺM, THÀNH PHẦN

1. Thòi gian

Thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được thực hiện vào các 
ngày 11 và 12/7/2022

2. Đia điểm

Mỗi xã, thị trấn tổ chức 01 điểm để cử tri tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện.

3. Thành phần tham gia

- Các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn;

- Mời đại diện ủ y  ban MTTQ VN huyện;

- Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, ủ y  ban 
MTTQ VN, các ngành đoàn thể của xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri;

- Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn (xóm, tổ dân phổ) và Trưởng ban công tác mặt trận;

- Các đại biểu cử tri tại đơn vị bầu cử.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP

1. Nội dung, trình tự hội nghị tiếp xúc cử tri

- Thứ nhất: Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ cấp xã 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.

- Thứ hai: Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về:

+ Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện;

+ Báo cáo tóm tắt tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 
tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022;

+ Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 
(những nội dung liên quan đến địa phương).

- Thứ ba: Cử tri phát biểu ý kiến.

- Thứ tư: Đại diện UBND xã, thị trấn trả lời hoặc tiếp thu để giải quyết đối 
với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn.

- Thứ năm: Đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện phát biểu tiếp thu các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri.

- Thứ sáu: ủ y  ban MTTQ VN xã, thị trấn phát biểu kết thúc hội nghị.

2. Một số vấn đề trọng tâm trong quá trình tổ chức tiếp xúc cử tri

- Tố trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện phổi họp chặt chẽ với Thường trực 
HĐND, ủ y  ban MTTQ cấp xã làm tốt công tác chuẩn bị; phân công nhiệm vụ cho các



3

thành viên trong tổ thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; chú trọng, gợi mở, 
khích lệ dân chủ để cử tri bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng, phản ánh những vấn 
đề nổi cộm được quan tâm ở địa phương, đồng thời hết sức nghiêm túc, tránh khuynh • 
hướng lan man, trùng lắp không đúng trọng tâm.

- Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND huyện nghiên 
cứu chọn những vấn đề mà dư luận xã hội và có nhiều cử tri quan tâm để nêu câu hỏi 
chất vấn; yêu cầu mỗi Tổ đại biểu nghiên cứu chọn ít nhất 01 chuyên đề chất vấn tại 
kỳ họp. Câu hỏi chất vấn của đại biểu ghi vào phiếu chất vấn, gửi về Thường trực 
HĐND huyện {qua Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện) để tổng hợp, 
chuyển đến người có trách nhiệm trả lời và đưa vào chương trình kỳ họp báo cáo 
HĐND huyện quyết định.

IV. BÁO CÁO KÉT QUẢ TIÉP xúc cử TRI

- Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã và đang được UBND huyện hoặc 
các ngành chức năng giải quyết: Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả giải quyết 
để cử tri biết và tổng hợp, báo cáo rõ nội dung đã giải quyết.

- Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp xã và 
đã được giải quyết, làm rõ: Đe nghị lãnh đạo UBND xã trả lời làm rõ để cử tri biết.

- Đối với những ý kiến, kiến nghị mới của cử tri:

+ Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ 
chức cấp huyện, tỉnh, Trung ương được tập hợp gửi về Ban Thường trực ủ y  ban 
MTTQ huyện.

+ Ý kiến, kiếíLũghi của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã mà tại 
Hội nghị ti 
quyết theo 
xã để theo I

- ủ ;

ghi lại toàn bộ trinh tựỵ diễn biến của buổi tiếp xúc cử tri; tổng họp các ý kiến, kiến 
nghị cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri và ý kiến, kiến nghị của cử tri do các đại biểu HĐND 
huyện chuyển đến, giúp Tổ trưởng các tổ đại biểu xây dựng báo cáo tống họp ý kiến, 
kiến nghị của cử tri.

Biên bản hội nghị tiếp xúc cử tri và Báo cáo tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
gửi về Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ VN huyện chậm nhất ngày 14/7/2022\ đồng thời 
gửi file mềm vào hòm thư điện tử: mattranhuyenvuban@gmail.com

ếp xúe cử tri chứa được làm rõ thì được tập họp, gửi đên câp xã đê giải 
thẩm quyềnpộồhg thợi gửi đến Thường trực HĐND và ủ y  ban MTTQ cấp 
dõi,ịgiám sát! V,T’ :]

y bafi MTTQ GÁC xã; thị trân lập Biên bản hội nghị tiêp xúc cử tri, trong đó

mailto:mattranhuyenvuban@gmail.com
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V. TỎ CHỨC THựC HIỆN

1. Đe nghị Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, 
chuấn bị các điều kiện đế tố chức tốt cuộc tiếp xúc cử tri.

2. Đề nghị Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ VN huyện chỉ đạo Ban Thường 
trực ủ y  ban MTTQ VN cấp xã chủ trì phối họp với Thường trưc HĐND, UBND cấp 
xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chương trình, thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực HĐND 
huyện, ủ y  ban MTTQ VN huyện và phải được thông báo rộng rãi trên hệ thống 
truyền thanh để nhiều cử tri biết và tham gia.

3. Các Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện thống nhất với các địa phương nơi 
ứng cử về lịch tiếp xúc cử tri; chủ động thông báo cho các đại biểu HĐND huyện trong 
tố về dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

4. Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện phối họp với ủ y  ban 
MTTQVN huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện xây dựng báo cáo tống họp ý 
kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện.

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung 
thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện 
khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -  2026. Đe nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 
đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận: TM. THƯỜNG
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- ủ y  ban MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu VT.


