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KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện  

khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

 
 

Căn cứ Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-HĐND ngày 05/5/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 -2021. 

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

Hòa An, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện ban hành kế hoạch tiếp 

xúc cử tri (TXCT) của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 

14, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện tiếp xúc cử tri theo Luật định, bảo đảm dân chủ, thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm. 

 2. Thông báo rộng rãi chương trình tiếp xúc cử tri trên các phương tiện 

thông tin. 

3. Tiếp thu trung thực, đầy đủ, khách quan các ý kiến, kiến nghị của cử tri để 

phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

II. NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI  

1. Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.  

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 

3. Phổ biến, giải thích một số Nghị quyết của HĐND huyện được thông qua tại 

kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

4. Thông báo kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND huyện các 

các cơ quan chuyên môn trong thời gian sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện (nếu có).     

5. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri với HĐND, 

UBND và các cơ quan, chuyên môn; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp huyện, cấp tỉnh. 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẤN VÀ SỐ LƯỢNG CỬ TRI  

THAM DỰ VÀ THÀNH PHẦN CỬ TRI MỜI TIẾP XÚC 

1. Thời gian: Từ ngày 25/5 đến ngày 26/5/2020 

2. Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị Hòa An) 
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2.1. Đoàn số 01 

- Ông Đàm Viết Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng. 

- Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải 

Phú Anh.    

* Thời gian: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 25/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Bình Dương 

 2.2. Đoàn số 02  

- Ông Bế Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa An. 

- Ông Đặng Trọng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp khoa học tỉnh Cao Bằng. 

- Bà Vương Ánh Ngân - Giám đốc Nhà Thiếu nhi Kim Đồng tỉnh Cao Bằng. 

* Thời gian: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 26/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Lê Chung. 

3. Đại biểu HĐND huyện  

- Tổ đại biểu số 01: Từ 8h00’ ngày 25/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Nam Tuấn.  

- Tổ đại biểu số 02: Từ 8h00’ ngày 26/5/2020 tiếp xúc cử tri tại thị trấn 

Nước Hai.  

- Tổ đại biểu số 03: Từ 8h00’ ngày 25/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Ngũ Lão.  

- Tổ đại biểu số 04: Từ 8h00’ ngày 26/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Nguyễn 

Huệ (ông Lục An Khánh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự).  

- Tổ đại biểu số 05: Từ 8h00’ ngày 25/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Quang 

Trung (bà Chu Phương Thanh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện dự). 

- Tổ đại biểu số 06: Từ 8h00’ ngày 25/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Bình Dương 

Có  đại diện Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Hòa An dự. Tổ đại biểu 

chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu số 01 HĐND tỉnh. 

- Tổ đại biểu số 07: Từ 8h00’ ngày 26/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Lê Chung . Có 

đại diện Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Hòa An dự. Tổ đại biểu chủ 

động phối hợp với Đoàn đại biểu số 02 HĐND tỉnh (bà Dương Hoài Dung, Phó 

Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện dự). 

- Tổ đại biểu số 08: Từ 8h00’ ngày 25/5/2020 tiếp xúc cử tri tại xã Trương 

Lương (ông Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự).  

4. Số lượng cử tri tham dự tại đơn vị tổ chức TXCT: Khoảng 50 đến 60 

người (căn cứ vào Hội trường tiếp xúc cử tri, các đơn vị bố trí cho phù hợp).   

5. Thành phần cử tri mời tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị 

Hòa An), các Tổ đại biểu HĐND huyện.  

- Cử tri hoặc đại diện cử tri nơi đại biểu HĐND ứng cử. 

- Cán bộ chủ chốt tại địa bàn cơ sở tại nơi tiếp xúc cử tri (Đảng ủy, chính 

quyền, đoàn thể, cán bộ chuyên môn, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, người có uy tín, 

cán bộ công chức đã nghỉ hưu tại địa bàn…). 
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6. Sau đợt tiếp xúc cử tri:  

+ Đối với các Tổ đại biểu HĐND huyện: Gửi Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử 

tri (có chữ ký xác nhận của Tổ trưởng hoặc Tổ phó). 

+ Đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn: Gửi Báo cáo tổng hợp kiến 

nghị cử tri (có chữ ký và dấu xác nhận của Chủ tịc HĐND nơi TXCT).   

 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của tri gửi Thường trực HĐND huyện 

qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng thời gửi file điện tử thông tin điều 

hành VNPT-iOffice 4.0 (Hoàng Trung Văn - Chuyên viên tổng hợp Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, số điện thoại 0918.393.118) chậm nhất ngày 28/5/2020.  

7. Để công tác tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri có chất lượng, hiệu 

quả, Thường trực HĐND huyện đề nghị: 

Thứ nhất: Trước khi gửi Báo báo tổng hợp kiến nghị cử tri về Thường trực 

HĐND huyện các Tổ đại biểu HĐND huyện tiến hành xác minh và trao đổi thống 

nhất với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tại đơn vị tiếp xúc 

để đảm bảo các kiến nghị cử tri là đúng sự thật, có đủ cơ sở để đề nghị cấp trên 

xem xét, giải quyết.    

Thứ hai: Các Tổ trưởng và thành viên của Tổ đại biểu HĐND huyện, 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND huyện 

về chất lượng tổng hợp các kiến nghị của cử tri.   

Thứ ba: Đối với các Tổ đại biểu nếu gửi báo cáo tổng hợp không đủ các điều 

kiện nêu trên và gửi chậm so với thời gian quy định Thường trực HĐND huyện 

không có trách nhiệm tổng hợp.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An, Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri thuộc phạm vi hoạt động của Tổ theo Kế 

hoạch của Thường trực HĐND huyện.  

2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoà An chỉ đạo 

Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch.  

3. Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ  

cùng cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành rà soát, nghiên cứu, xem xét 

đối với các vấn đề tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm, các vụ việc phức tạp 

tại địa phương để mời các cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp xuống địa 

phương để dự tiếp xúc cử tri và trả lời, giải quyết các vấn đề mà cử tri, người dân 

quan tâm (Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động ban hành giấy mời các cơ quan 

chuyên môn của huyện). 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố 

trí phương tiện để Thường trực HĐND huyện thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri 

theo quy định.  
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5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện cử phóng viên tham dự các 

buổi tiếp xúc cử tri.  

6. Kinh phí tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri thực hiện theo Nghị quyết số 

16/2017/NQ-HĐND, ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định một số 

định mức chi hỗ trợ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Cao Bằng.   

Về kinh phí đề nghị các đơn vị tổ chức tiếp xúc cử tri khi quyết toán liên hệ 

với đ/c Nông Thị Huệ - Kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện, SĐT: 

0823011986 để được hướng dẫn cụ thể (Các chứng từ thanh toán đề nghị các đơn 

vị nộp trước ngày 15/6/2020, sau thời hạn trên Văn phòng HĐND&UBND huyện 

không chịu trách nhiệm thanh toán). 

Căn cứ kế hoạch này, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An, Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./.  
 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban TT Ủy ban MTTQVN huyện Hòa An; 

- Đại biểu HĐND tỉnh (ĐV Hòa An); 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; 

- Trung tâm văn hóa và Truyền thông huyện; 

- LĐ, CV VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 
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