
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRIXONG Bc 1p - Tir do  - Hinh phüc  

Si:  O  /KH-HDND Xuán Trwô'ng, ngày 01 thángll nám 2021 

KE HO3CH 
Tip xiic cü' tn truó'c K)' h9p thuông 1 cui nãm 2021 

cüa To di biêu HBND tinh và HBND huyn, nhim k5' 2021-2026 

Thrc hin K hoch s 254/KH-HDNID ngày 27/10/2021 cüa ThiRing trirc 
HDND tinh Nam Djnh ye vic to chirc tip x1ic cü tn truóc k' h9p thü' 4 HDND 
tinh khóa XIX, nhiêm kS'  2021-2026, Thuôrng trirc HDND huyn thông nhât vi To 
dai biu HDNID tinh, UBND, U ban MTTQ huyn xây di,rng Kê hoch to chirc 
tiêp xüc giüa To dui biêu HDND tinh, dii biêu HDND huyn vói cr tn trong 
huyn, cii th nhu' sau: 

I. M1JC BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- D d?i  biu HDND gp gO, trao di thông tin, 1ng nghe tam tu, nguyen 
vong và kiên, kiên nghj cüa cir tn; tiêp thu, tong hçip các kiên, kiên ngh cüa c11 

tn dê phãn ánh vc'i HDND và chuyn den các co quan cO trách nhim xem xét giài 
quyêt và trâ 1ô'i tn. 

- D T dui biu HDNID tinh, I-IDND huyn báo cáo vói cir tn ye tInh hmnh 
phát triên KT-XH trên dja bàn tinh, huyn; kt qua giãi quyêt kiên, kiên nghj cüa 
crtri. 

- Thông báo dir kin chuong trInh kS'  h9p thung 1 cui nãm cüa HDND 
tinh, huyn khóa, nhim kS'  202 1-2026. 

2. Yêu cãu 

- TiOp xi1c c1r tn cña dai  biu HDND thrc hin theo nguyen tc dan chü, 
bInh dang, cong khai, darn báo trInh tir, thu tiic theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Các dui biu HDND cn u'u tiên dành thai gian tip xik cü tn; tp h9'p dy 
dü, trung thirc các kin, kin ngh cüa cir tn d phán ánh vó'i Thu&ng trrc I-IDND. 

- Các Cu quan, dun vj lam t& cong tác phi hçp, t chüc t& hot dng tip 
xic cü tn, dam bâo các bin pháp phông chng djch Covid-19. 

II. TH€I GIAN, lilA IHEM, THANH PHAN 

1. Thô'i gian, dja diem: 

- Thôi gian: BuM sang, tr 07h30' ngày 18/11/2021 (Thir Nàm). 

- HInh thirc: Hi nghj tnirc tuyn. 

- Dja dim: Nba van hóa huyn và các xâ, thi trn. 
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2. Thành phñn: 

2.1. Tai diêni cEti N/ia van I,óa huyn: 
* Dçzi bku HDND tin/i: 

- Die Ha Lan Anh - 1Jy viên BCH Dáng b tinh, Phó Chü tjch UBND tinh; 

- D/e Doàn Van Hung - Uy viên BTV TinhUy, Chü tjch Uy ban MTTQ tinh; 

- Die Dng Ngc Cu?ing - PBT Huyn t:ty, Chü tjch UBND huyn Xuân Trtthng; 

- Die Bui Trung Kiên - Chánh Van phông HDND tinh; 

- Die Lê Xuân Thanh - Dti tá, Phó ChInh üy B CHQS tinh; 

- DIc Dinh Thj Gm - Phó Chánh Van phông Doàn DBQH và HDND tinh. 
* Dai biu cáa huyn: 

- Thuing trirc Huyn üy; 

- Lãnh dao  HDND, UBND, UBMTTQ huyn; 

- Các dng chI Uy viên BTV Huyn üy; 

- Các dai  biu HDND huyn; 

- ThU tru'âng eác co quan, ban ngành, doàn th huyn; 

- Phóng viên Trung tam VH-TT&TT huyn. 

2.2. Tai diém cu UBND các xd, thj trn: 

- Dii din Thixông trire Dàng Uy, HDND, UBND, UBMTTQ; 

- Cáe dai  biu HDND xä, thj trn 

- Dai diên dai biu CU tn. 

(Can cU vào diu kin hOi  trithng t ehirc Hi nghj, eáe dja phuong rnôi, bô 
trI dai  biu phU hqp, dam bào cong tác phông ehông djch Covid-19). 

III. NQI DUNG 

- Tuyên b 1 do, giâi thiu dai  biu, cU Thu k Hi nghj. 

- Dai diên T dai biu HDND tinh: 

+ Thông báo dir kin ni dung, chixang trInh k' hçp thi.thng 1 cui nàm cUa 
HDND tinh khoá XIX, nhim kS'  202 1-2026. 

+ Báo cáo torn tt tInh hInh thirc hin nhim vii phát trin kinh t - xã hi 
näm 2021 cUa tinh Nam Djnh và kêt qua kST h9p thU 2, thU 3 HDND tinh khóa 
XIX, nhim k' 202 1-2026. 

± Báo cáo kt qua giái quy& kin nghj cUa cU tn (nhQng ni dung có lien 
quan den dja bàn huyn Xuân Trithng). 

- Dti din T d?i  biu HDND huyn: 
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+ Thông báo d kin ni dung, chucing trInh k' hçp thu?ing 1 cui 11am 
I-IDND huyn khoá XXI, nhim kS'  202 1-2026. 

+ Báo cáo torn t&t tInh hInh thirc hin nhim vi phát trin kinh té - xã h,i 
nãrn 2021; phizang huâng, nhim vi näm 2022 cüa UBND huyn trInh ti kSr  hçp. 

+ Báo cáo kt qua giâi quy& kin nghj cüa cü tn ti'r k' hçp thu 02 HDND 
huyn dn nay. 

- Dai biu cü tn phát biu kin. 

- MYi dai  din Lãnh dao  UBND huyn phát biu kin (nu co). 

- Dai biu thay mt T dai  biu I-IDND tinh, T di biu HDND huyn tip 
thu kiên, kin nghj cüa c1r tn. 

- Kt thüc Hi nghj. 

IV. PHAN CONG PHOI H1P CHUAN B! 

- D nghj Thuing triic U' ban MTTQ huyn phân cong can b diu hành và 
ci'r ngu1i ghi biên ban Hi nghj. 

- Van phOng HDND-UBND huyn chun bj diu kin phiic vit Hi nghj. 

- Thix?mg trirc HDND xa, thj trn miii dii biu cUa dja phwng cüng ye dir. 

* TIt Hi nghj: 

HO! NGH! 

TIEP XUC GItrA TO ftI BIEU HDND T!NH vA HOND HUYN 

vOi DAI BIEU CI Tm TRU'OC KY HQP THI1ON4G LE CUOI NAM 2021 

, ngàyl7thángll näm 2021 

- Trên cc si nm bt kin, kin nghj cüa cü tn, vAn d xã hi quan tam, 
tInh hInh thirc tin trong diêu hành nhim v, d nghj Thu tru&ng các co quan, ban 
ngành, doàn th huyn; các xa, thj trAn tng hgp các kiên, kiên nghj chInh dáng 
cüa cir tn, nhüng bAt cp trong thirc thi nhim vii d có kiên ti Hi nghj. 

- D nghj mi dja phuo'ng däng k ti'r 2- 3 kin phát biu t.i Hi nghj và 
gui ye Thu?mg tr1rc UB MTTQ huyn tnrâc ngày 16/11/202 1 d tong hçip, diêu 
hành chiiang trInh. 

(Mdi j kiln phát bilu tIc 5-7 phit, dirc chuán bj bang van bàn, tp trung 
vào nhth'zg van dé lrQng tam cia ngành, dia phwong can phán ánh, kiên nghj vài 
HDND tinh, huyçn). 

5. Báo cáo kt qua tip xüc cfr tn: Thung trirc Uy ban MTTQ huyn 
tong hçip, phân loai  kin, kiên nghj cüa cu tn tai  cuc tip xiic và xây dirng báo 
cáo tong hçp theo yêu cAu tti Kê hotch s 254/KH-HDND ngày 27/10/2021 cüa 
Thix&ng tnirc HDND tinh Nam Djnh, gài v Thixng trirc HDND huyn 
(qua Van phOng HDND&UBND huyn) và Thizng trirc Uy ban MTTQ tinh, 
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TM. THIJNG TRIXC HOND 
CHU TICH 
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Thu?mg tWc  HDND tinh, dng th?yi g1ri bàn mm vào horn thu diên tir 
vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn  và vphdnd-namdinhchinhphu. vn  trtróc ngày 
20/11/202 1. 

K hoach nay thay cho Giy môt  D nghj Trung tam viên thông huyn Cu 
Can b K5 thuQt dam bào dithng truyn phát tin hiu, Din 1irc huyn dam bào 
ngun din phiic vii Hi nghj. Yêu cu các di biu tham dir Hi nghj phài deo kh.0 
trang, sü ditng nuâc sat khu.n tay theo quy djnh; nhUng di biu có yu t djch t thI 
không dir Hi nghj. D nghj Lânh dao  UBND, Uy ban MYFQ huyn; Thu truOng 
các cci quan, dan vj lien quan; Thix?mg trirc Dàng üy - HDND - UBND - U' ban 
MT['TQ các xã, thj trtn trin khai thixc hin nghiêrn ni dung K hotch nay.!. 

Ncrinhmn:  ,, 
- Thirông t c I-IDND tinh; 
- Các dti biêu HDND tinh trüng cr trên dja 
bàn huyn Xuân Tnthng; 
- Thuông trirc HU, HDND, UBND huyn; 
- Các cci quan, ban, ngành, doàn th huyn; 
- Thuông trirc HDND các xä, th I trân; 
- Cong TTDT huyn; 
-Lru:VT. 
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