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KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân 

thị xã Ngã Năm khóa XII, 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 ngày 22/11/2019.  

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thị xã, cụ thể như sau: 

I. TRƯỚC KỲ HỌP 

1. Thời gian tiếp xúc cử tri 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã, phường từ ngày 10/11/2022 đến ngày 

16/11/2022 (sau khi phối hợp tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri 03 cấp). 

2. Nội dung, hình thức 

* Về tài liệu: Thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2022; 

- Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thị xã, khóa XII (Tổ đại biểu tự 

tổng hợp các nội dung theo dõi để báo cáo) và các thông tin khác có liên quan 

đến cử tri.  

* Về hình thức:  

- Trước kỳ họp, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri đến nhiều điểm ở các ấp, khóm. 

- Sau kỳ họp, tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung.  

Lưu ý: Khi tổ chức tiếp xúc cử tri phải đảm bảo thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã gửi tài liệu cho 

đại biểu tiếp xúc cử tri trước ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

3. Thời gian báo cáo: Đề nghị Tổ đại biểu báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã trước ngày 17/11/2022. 

II. SAU KỲ HỌP 

1. Thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp: Sau 15 ngày, kể từ ngày bế mạc 

kỳ họp 5 Hội đồng nhân dân thị xã; Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị 

xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri theo luật định. 



2. Nội dung  

- Báo cáo kết quả kỳ họp, triển khai các Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị 

xã mới ban hành để nhân dân biết, thực hiện và theo dõi, giám sát. 

- Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri được gửi đến kỳ họp 

thứ 5 Hội đồng nhân dân thị xã và các thông tin khác có liên quan đến cử tri. 

3. Thời gian báo cáo 

Đề nghị các Tổ đại biểu báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

về Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị các Tổ đại biểu và đại biểu 

Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu, sắp 

xếp thời gian tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch, đảm bảo đạt yêu cầu và tuân thủ các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo hiện hành, trong đó: 

1. Tổ đại biểu và đại biểu chủ động phối hợp chặt chẽ Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, 

phường để thống nhất thời gian, địa điểm; thông báo lịch tiếp xúc cử tri cụ thể 

trên Đài Truyền thanh thị xã và Trạm Truyền thanh cho cử tri biết, tham dự.  

2. Phối hợp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước khi tiếp xúc cử tri để thống nhất 

nội dung, thời gian và địa điểm tiếp xúc; phương pháp tiếp xúc cử tri giảm thời 

gian thuyết trình báo cáo (chọn lọc, tóm tắt), tăng số lượng ý kiến phát biểu của 

cử tri; nếu Tổ nào tiếp xúc cử tri chung với đại biểu HĐND tỉnh thì bàn bạc thống 

nhất lựa chọn nội dung báo cáo và phân công đại biểu báo cáo cụ thể.  

3. Kết thúc thời gian tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng họp Tổ cùng với Đảng ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

xã, phường để chọn lọc, thống nhất nội dung tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

vào biên bản chung của toàn xã, phường và báo cáo về Thường trực Hội đồng 

nhân dân thị xã những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 

chức năng thị xã và cấp trên. 

Lưu ý: Tổ trưởng tổng hợp biên bản họp Tổ và báo cáo gửi về Thường 

trực Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định (qua ông Nguyễn Văn Hùng); đồng 

thời gửi qua email theo địa chỉ: hungvpubnn@yahoo.com.vn hoặc email: 

vpubnganam@gmail.com. 

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng 

nhân dân thị xã Ngã Năm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.   

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- VP. ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Thường trực Thị ủy; 

- TT. HĐND, TT. UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các Ban, phòng, ngành thị xã; 

- TT. HĐND xã, phường; 

- Lưu VT, VP.      

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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