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THÔNG BÁO 

Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp  

lần thứ 10 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

 Căn cứ tình hình thực tế (dịch bệnh Covid -19), Thường trưc̣ HĐND huyêṇ 

thông báo về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ hop̣ thứ 10 HĐND huyêṇ khóa 

VI, cụ thể: 

 1. Nội dung tiếp xúc cử tri 

 - Thông báo kết quả Kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa VI. 

- Thông báo nôị dung, chương trình, thời gian và điạ điểm tổ chức kỳ hop̣ 

thứ 10 HĐND huyêṇ khóa VI. 

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyêṇ khóa VI. 

- Tổng hơp̣ ý kiến, kiến nghi ̣ của cử tri trình kỳ hop̣ thứ 10 HĐND huyêṇ 

khóa VI. 

 2. Thành phần 

 - Đaị biểu HĐND huyêṇ tiếp xúc taị điạ bàn đaị biểu ứng cử. 

 - Lañh đaọ UBND huyêṇ. 

 - Ban Thường trưc̣ UBMTTQVN huyêṇ. 

 - Cử tri trên địa bàn tiếp xúc: Số lượng không quá 30 người. 

 3. Hình thức: Tổ chức tiếp xúc cử tri theo Tổ địa bàn phụ trách hoặc kết 

hợp với các đợt tiếp xúc cử tri của HĐND các xã, thị trấn và các hình thức phù hơp̣ 

khác. 

4. Thời gian: Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp 

với Thường trực HĐND các xa,̃ thi ̣ trấn, Ban Thường trực UBMTTQVN các xa,̃ 

thi ̣ trấn sắp xếp thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa phương phù hợp; hoàn 

thành trước ngày 20/5/2020. Đồng thời, gửi lịch tiếp xúc cử tri về Thường trực 

HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) và Ban TT UBMTTQVN 

huyêṇ. 

 5. Điạ điểm tiếp xúc cử tri: Do Ban Thường trực UBMTTQVN các xa,̃ thi ̣ 

trấn phối hơp̣ với Thường trưc̣ HĐND và UBND các xa,̃ thi ̣ trấn bố trí cho phù 

hợp. Thưc̣ hiêṇ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tham gia 

tiếp xúc cử tri để phòng, chống dic̣h bêṇh Covid-19. 

6. Chủ tri ̀ Hôị nghi ̣ tiếp xúc cử tri: Do Ban Thường trực UBMTTQVN 

huyêṇ thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN các xa,̃ thi ̣ trấn thực hiện. 

7. Tổ chức thực hiện 
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7.1. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện: 

- Tổ chức họp tổ để thảo luận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghi ̣của cử tri ở Tổ 

thuôc̣ thẩm quyền giải quyết của huyện; đồng thời lựa chọn những vấn đề bức xúc, 

đang được cử tri và Nhân dân quan tâm để đăng ký chất vấn theo quy định. Trên 

cơ sở đó báo cáo kết quả về Thường trưc̣ HĐND huyêṇ (qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện) trước ngày 25/5/2020 tổng hơp̣ để gửi các ngành chức năng, 

UBND huyện trả lời, trình kỳ hop̣ thứ 10 HĐND huyêṇ.  

Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, đề nghị Thường trực HĐND 

các xã, thị trấn tổng hợp sớm để chuyển cho Tổ ĐBHĐND tỉnh tại đợt TXCT của 

tỉnh. 

7.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

- Chuẩn bị đầy đủ nội dung tài liệu phục vụ tiếp xúc cử để đại biểu HĐND 

huyện tiếp xúc cử tri. Hoàn thành trước ngày 15/5/2020. 

- Tổng hợp, tham mưu Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp các ý 

kiến, kiến nghị trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI; báo cáo tổng hợp ý kiến 

chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Hoàn thành trước ngày 02/6/2020. Tham 

mưu Thường trưc̣ HĐND huyêṇ tổ chức hop̣ thống nhất các nội dung trình kỳ hop̣. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện thông báo này, nắm bắt và kịp 

thời báo cáo Thường trực HĐND huyện những vấn đề nảy sinh trong quá trình tiếp 

xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện (nếu có). 

 7.3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyêṇ: Đưa 

tin nôị dung đơṭ tiếp xúc cử tri để nhân dân theo dõi. 

Trên đây là Thông báo về việc phối hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ hop̣ thứ 9 

HĐND huyêṇ khóa VI của Thường trực HĐND huyêṇ./. 
 

Nơi nhâṇ:                                                                     
- TT. Huyện ủy (b/c);                                                                    
- TT. HĐND huyện;                                                                                       

- UBND huyện;       
- BTT UBMTTQVN huyêṇ (p/h);                                                                                

- Đại biểu HĐND huyêṇ khóa VI (t/h); 

- TT. HĐND, UBND, TT UBMT các xã, thị trấn (t/h); 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT; 

- CVP, các PVP;  

- Lưu: VT, TH. 

TM. THƯỜNG TRƯC̣ HĐND 

KT. CHỦ TIC̣H 

           PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

  

 

 Dương Cẩm 

 

  
 

 

 

 

 

 


		2020-05-05T16:17:47+0700


		2020-05-05T16:22:37+0700


		2020-05-05T16:22:37+0700


		2020-05-05T16:22:37+0700


		2020-05-05T16:22:37+0700




