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KẾ HOẠCH
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ Chín - HĐND xã (khóa XII)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ kết quả Hội nghị liên tịch ngày 21/11/2018 giữa Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN xã;
Sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Thường trực HĐND
xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ Chín - HĐND xã
khóa XII như sau:
I- Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Để tạo điều kiện cho các vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã gặp gỡ
các cử tri tại đơn vị bầu cử bầu ra mình bày tỏ những quan điểm, tâm tư, nguyện vọng,
những vấn đề bức súc tại địa phương, để các vị đại biểu HĐND tiếp thu, tổng hợp, đề
xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến kiến, kiến nghị có liên quan.
- Thông báo cho cử tri biết kết quả Hội nghị liên tịch về dự kiến nội dung,
chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ Chín - HĐND xã (khoá XII) và
kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện. Đồng thời, kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử
tri được UBND xã ghi nhận tại kỳ họp thứ tư, thứ năm, thứ Tám - HĐND xã (khóa
XII).
- Nghe, giải thích và vận động cử tri thực hiện các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp; tổng hợp và phân loại
các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp để báo cáo
Thường trực HĐND xã xem xét, tổng hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét,
giải quyết.
- Thông báo cho cử tri biết nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp HĐND xã lần
thứ Chín HĐND xã (khóa XII).
- Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thông báo kết quả kỳ họp HĐND xã lần thứ
Chín (khóa XII).
2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức tiếp xúc cử tri phải được thực hiện và chuẩn bị chu đáo, thận
trọng từ khâu tổ chức đến khi kết thúc; các ý kiến, kiến nghị của cử trị phải được ghi
chép, tiếp thu một cách cầu thị, nghiêm túc và được chọn lọc, phân loại, ghi nhận và
phân công cán bộ chuyên môn tiếp thu, giải trình, làm rõ đảm bảo tính dân chủ, khách
quan, trách nhiệm và đúng theo quy định của pháp luật.
- Hội nghị tiếp xúc cử tri phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền và lợi
ích chính đáng của nhân dân; không lợi dụng tiếp xúc cử tri để tham gia các ý kiến,
kiến nghị mang tính dân chủ quá trớn gây mất trật tự, làm giảm hiệu quả và ý nghĩa
của buổi tiếp xúc cử tri.

- Công tác chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri phải được thực hiện nghiêm túc, thể
hiện sự quan tâm có trách nhiệm của Cấp ủy chi bộ thôn, làng cùng với sự phối hợp
chặc chẽ giữa Trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận, các ngành, các chi hội đoàn
thể, các vị đại biểu HĐND xã trong tổ chức thực hiện; thể hiện sự nghêm túc, sự tham
gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, để buổi tiếp xúc mang lại hiệu quả cao.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN THAM GIA
TIẾP XÚC CỬ TRI:
1- Thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri trước
kỳ họp:
1.1-Thời gian:Từ ngày 26 - 29/11/2018.
1.2-Địa điểm tiếp xúc: (tại nhà văn hóa các thôn, làng có lịch cụ thể kèm theo):
1.3- Thành phần tham gia tiếp xúc cử tri tại các điểm gồm:
- Thường trực Đảng ủy; HĐND - UBND; UBMTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị bầu cử xã (Nghĩa An và ĐăkHlơ);
- Đại biểu HĐND xã được bầu tại các đơn vị bầu cử;
- Cán bộ, công chức thuộc UBND xã;
- Cán bộ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội;
- Cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn, làng.
1.4-Nội dung tiếp xúc cử tri:
-Trưởng Ban công tác Mặt trận làm công tác tổ chức (tuyên bố lý do, giới thiệu
đại biểu, giới thiệu chủ trì) buổi tiếp xúc cử tri.
-Thông báo kết quả nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa VII, (đối với điểm tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND huyện dự, do
đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã thực hiện).
-Thông báo kết quả nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Chín HĐND xã khóa XII (do Đại diện Đại biểu HĐND xã được bầu tại các đơn vị bầu cử
thực hiện).
-Thông qua báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2018 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2019 (do thường trực UBND xã thực hiện).
- Cử tri tham gia ý kiến.
- Các đại biểu HĐND xã, đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND xã tiếp
thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.
- Thường trực UBND xã ghi nhận trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Ban công tác Mặt trận thôn, làng bầu đại diện 01 cử tri/thôn, làng tham dự kỳ
họp thứ Chín – HĐND xã (khóa XII) và kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri.
Lưu ý:+2 điểm tiếp xúc đại biểu HĐND huyện do Thường trực Mặt trận xã làm
công tác tổ chức;
+ Sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, cácđại biểu HĐND xã (phụ trách)tổng
hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND xã chậm nhất ngày
30/11/2018)
2- Thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ
họp:
2.1-Thời gian:Từ ngày 21 - 25/01/2019.
2.2- Địa điểm tiếp xúc: (tại nhà văn hóa các thôn, làng có lịch cụ thể kèm
theo):

2.3- Thành phần tham gia tiếp xúc cử tri tại các điểm gồm:
- Thường trực Đảng ủy; HĐND - UBND; UBMTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị bầu cử xã (Nghĩa An và ĐăkHơlơ);
- Đại biểu HĐND xã được bầu tại các đơn vị bầu cử;
- Cán bộ, công chức thuộc UBND xã;
- Cán bộ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội;
- Cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn, làng.
2.4-Nội dung tiếp xúc:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ trì, (do Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn, làng thực hiện). Đối với những điểm tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND
huyện, (do Thường trực Mặt trận xã thực hiện).
- Thông báo kết quả kỳ họp thứ Chín - HĐND xã khóa XII; kết hợp trả lời các ý
kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp (do đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử thực
hiện).
- Thông báo cho cử tri biết kết quả kỳ họp thứ Sáu- HĐND huyện, khóa VII; kết
hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp (do Tổ đại biểu HĐND huyện
thực hiện ở những điểm tổ chức tiếp xúc cử tri có đại biểu huyện dự).
- Nghe, giải thích và vận động cử tri thực hiện chủ trương chính sách của Đảng,
pháp luật Nhà nước, Nghị quyết HĐND các cấp. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của
cử tri đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.
- Cử tri tham gia ý kiến.
- Đại biểu HĐND xã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề xuất cơ quan,
đơn vị có liên quan giải trình, giải quyết.
- Thường trực UBND xã trả lời giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Ban công tác Mặt trận các thôn, làng kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri.
(Lưu ý: Sau khi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND xã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị
của cử tri gửi về Thường trực HĐND xãtrước ngày 25/01/2019)
III. TỔ CHỨC THƯC HIỆN:
1- Đối với thường trực HĐND xã:
- Hướng dẫn hoàn chỉnh kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín HĐND xã; hướng dẫn các đại biểu HĐND xã được bầu tại các đơn vị bầu cử phối hợp
và triển khai chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt các điểm tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả.
Hoàn thiện thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Chín - HĐND.
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết và tổ chức
giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần thực hiện hiệu quả sự
kỳ vọng của cử tri
2. Đối với thường trực UBND xã:
- Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá kết quả tình hình phát triển KT-XH năm
2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 để báo cáo trước cử tri.
- Chỉ đạo Trưởng thôn, làng phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức đợt tiếp
xúc cử tri. Phân công cán bộ, công chức dự các buổi tiếp xúc cử tri để kịp thời trả lời
các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo cử lực lượng Công an
xã, Ban chỉ huy quân sự xã làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại các buổi tiếp xúc cử tri;
bố trí kinh phí hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri.
3. Đối với UBMTTQVN xã:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện chủ trì tổ chức các điểm tiếp xúc cử tri có đại biểu
HĐND huyện dự. Đồng thời, hướng dẫn các Ban công tác mặt trận thôn làng chuẩn bị
các điều kiện bố trí bàn ghế, âm thanh, bảng đại biểu, nước uống; nội dung, chương
trình tại các điểm tiếp xúc cử tri đảm bảo trân trọng, nghiêm túc.
4. Đối với các đại biểu HĐND xã:
- Phối hợp với trưởng các thôn, làng; trưởng Ban công tác Mặt trận thông báo
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị bầu cử tham gia tiếp xúc cử tri đảm bảo về
số lượng.
- Phân công người phụ trách, tổng hợp các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ Chín, gửi Thường trực HĐND xã (trước ngày 30/11/2018); tổng hợp
các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Chín, gửi Thường trực HĐND
xã (trước ngày 25/01/2019)để Thường trực HĐND xã tổ chức họp, phân loại, thống
nhất các nội dung ý kiến, kiến nghị đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
5. Đối với Tổ đại biểu HĐND huyệnsố 8:
- Căn cứ vào thời gian, địa điểm và lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp sắp xếp thời
gian, công việc tham gia tiếp xúc cử tri.
Trên đây là nội dung Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ Chín HĐND xã, đề nghị Thường trực UBND, UBMTTQVN xã, đại biểu HĐND xã khóa
XII (nhiệm kỳ 2016 -2021) phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- Đảng ủy xã;
- UBND, UBMTTQVN xã;
- Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các tổ chức đoàn thể xã;
- Lưu VP HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
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Nghĩa An, ngày tháng 11 năm 2018
THÔNG BÁO
Lịch tiếp xúc cử triTrước kỳ họp thứ Chín – HĐND xã
khóa XII, (nhiệm kỳ 2016-2021)
(kèm theo kế hoạch số /KH-HĐND, ngày tháng 11 năm 2018)

T
T
01

Thời gian
Thứ Hai
19hngày
26/11/2018

02

Thứ Hai
19hngày
26/11/2018

03

Thứ Ba
19hngày
27/11/2018

04

05

06

07

Thứ Ba
19hngày
27/11/2018

Địa điểm

Thành phần tham gia

-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ xã;
Tại nhà
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
văn
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 1; cán bộ
hóa thôn 1
công chức xã.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ xã;
Tại nhà
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 2; Trưởng
văn
( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB; cán bộ công chức
hóa thôn 2
xã và đồng chí cán bộ Công An huyện tăng cường.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ xã;
Tại nhà
-Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
Văn
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 3; cán bộ
hóa thôn 3
công chức xã.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ xã;
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
Tại nhà
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 4; cán bộ
Văn
công chức xã và đồng chí cán bộ Công An huyện tăng
hóa thôn 4
cường.
- Tổ đại biểu HĐND huyện.

-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ xã;
Tại nhà
Thứ Tư
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
Văn
19hngày
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 5; cán bộ
28/11/2018 hóa thôn 5 công chức xã.
Thứ Tư
19hngày
29/11/2018
Thứ Năm
19hngày
28/11/2018

-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ xã;
Tại nhà
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
Rông
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 5; cán bộ
làng Kuao
công chức xã.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 6;
Tại nhà
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
Rông
- Cán bộ công chức xã và đồng chí cán bộ Công An
làng Lợk
huyện tăng cường
- Tổ đại biểu HĐND huyện.
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Nghĩa An, ngày tháng 11 năm 2018
THÔNG BÁO
Lịch tiếp xúc cử tri Sau kỳ họp thứ Chín - HĐND xã
khóa XII, (nhiệm kỳ 2016-2021)
(kèm theo kế hoạch số /KH-HĐND, ngày tháng 11 năm 2018)

T
T
01

02

03

Thời gian

Địa điểm

Tại nhà
Thứ Hai
văn
19hngày
hóa thôn 1
21/01/2019
Thứ Hai
19hngày
21/01/2019

Thứ Ba
19hngày
22/01/2019

Tại nhà
văn
hóa thôn 2

Tại nhà
Văn
hóa thôn 3

04

Tại nhà
Thứ Ba
h
Văn
19 ngày
22/01/2019 hóa thôn 4

05

Tại nhà
Thứ Tư
h
Văn
19 ngày
23/01/2019 hóa thôn 5

06

07

Thứ Tư
19hngày
24/01/2019

Tại nhà
Rông
làng Kuao

Thứ Năm
19hngày

Tại nhà
Rông

Thành phần tham gia
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ
xã;
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 1; cán
bộ công chức xã.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ
xã;
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 2; cán
bộ công chức xã và đồng chí cán bộ Công An huyện
tăng cường.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ
xã;
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 3; cán
bộ công chức xã.
- Tổ đại biểu HĐND huyện.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ
xã;
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 4; cán
bộ công chức xã.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ
xã;
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 5; cán
bộ công chức xã.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ
xã;
- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 5; cán
bộ công chức xã.
-Đại diện TT. Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ
xã;

23/01/2019

làng Lợk

- Trưởng ( hoặc phó) Hội ND, PN, ĐTN, CCB.
- Đại biểu HĐND xã thuộc Đơn vị bầu cử số 6; cán
bộ công chức xã.

