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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/KH - HĐND

Anh Sơn, ngày

tháng 7 năm 2016.

KẾ HOẠCH
Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện
Trước và sau kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực
HĐND và Thường trực ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn thống nhất kế hoạch tiếp xúc
cử tri của đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khoá
XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 (dự kiến sẽ tổ chức trong 01 ngày vào cuối tháng
7/2016) như sau:
1. Thời gian tiếp xúc tri:
- Tiếp xúc trước kỳ họp: từ ngày 11 tháng 7 năm 2016 đến ngày 15 tháng 7
năm 2016.
- Tiếp xúc sau kỳ họp từ ngày 05 tháng 8 năm 2016 đến ngày 10 tháng 8 năm
2016.
2. Hình thức và thành phần tham gia tiếp xúc cử tri:
2.1. Hình thức:
- Đại biểu HĐND huyện chủ yếu tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử;
- Đại biểu HĐND huyện có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc
theo chuyên đề.
+ Đối với tiếp xúc cử tri nơi cư trú, đại biểu HĐND huyện trực tiếp hoặc thông
qua Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện liên liên hệ với
Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn nơi đại biểu cư trú
để thực hiện tiếp xúc cử tri.
+ Đối với tiếp xúc cử tri nơi làm việc, Đại biểu HĐND huyện liên hệ với Ban
chấp hành công đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tổ chức tiếp xúc cử tri.
- Khuyến khích tiếp xúc cử tri ở các địa bàn đặc thù, địa bàn vùng sâu, vùng xa;
địa bàn cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị.
- Đối với các điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp mà cử tri có nhiều ý kiến, kiến
nghị, phản ánh thì sau kỳ họp trở lại tiếp xúc xử tri tại địa điểm, đơn vị đó.
2.2. Thành phần tham dự:
- Đại biểu HĐND huyện, được bầu tại địa bàn.
- Tùy điều kiện cụ thể, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và tổ chức
chính trị cấp huyện tham dự tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND huyện.
- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành
viên của xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri;
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- Cử tri trực tiếp làm việc, học tập tại cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất kinh
doanh, cử tri khối xóm, thôn bản… (tuỳ theo hình thức tiếp xúc để xác định thành
phần cử tri)
3. Nội dung và trình tự tiếp xúc cử tri:
Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai của đại biểu HĐND huyện
được tiến hành theo nội dung và trình tự sau đây:
- Đại diện Ban thường trực UBMTTQ xã, thị trân, nếu là hội nghị tiếp xúc cử
tri ở cơ quan thì đại diện ban chấp hành công đoàn cơ quan chủ trì hội nghị, tuyên
bô lý do, giới thiệu thành phần đại bểu, chương trình, nội dung hội nghị và cử thư ký
ghi biên bản hội nghị.
Đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri những nội dung sau:
3.1. Đối với tiếp xúc trước kỳ họp:
- Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ
2016- 2021;
- Thông báo đến cử tri dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ Hai HĐND
huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021;
- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ
kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016;
- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối
năm 2015 của HĐND huyện khóa XVII (nếu có nội dung liên quan đến địa phương
nơi tiếp xúc cử tri);
- Cử tri phát biểu ý kiến. ( chủ trì gợi ý để cử tri tham gia và góp ý vào nội dung
dự kiến chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XVIII )
- Đại diện UBND, các ngành có liên quan cấp huyện, cấp xã phát biểu trả lời
những vấn đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền giải quyết.
- Đại biểu HĐND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri.
3.2. Đối với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.
- Đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khoá XVIII.
- Đại biểu HĐND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ
Hai đã được tiếp thu, giải quyết.
- Cử tri phát biểu ý kiến.
- Đại diện UBND, cơ quan hữu quan phát biểu trả lời những vấn đề cử tri nêu
lên thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
- Đại diện đại biểu HĐND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri.
- Chủ trì phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri.
4. Công tác tuyên truyên:
Kế hoạch tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử
huyện Anh Sơn, Đài truyền thanh – truyền hình huyện và các xã, thị trấn, cơ quan tổ
chức các điểm tiếp xúc cử tri để nhân dân biết và đến dự
5. Tổ chức thực hiện.
5.1 Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện
- Các đại biểu HĐND huyện: căn cứ vào kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường
trực HĐND huyện chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, ban thường trực
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UBMTTQ nơi bầu để thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tiếp xúc cử tri để
tham gia tiếp xúc cử tri.
- Tổ đại biểu HĐND huyện:
+ Sau khi tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng tổ đại biểu tổ chức họp tổ để đánh giá tình
hình và hoạt động của tổ mình. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND xã, thị
trấn nơi bẩu cử phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri để đề nghị cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.
+ Tổ đại biểu HĐND huyện chủ trì phôi hợp với Ban Thường trực UBMTTQ
xã, thị trấn tổng hợp báo cáo với thường trực HĐND huyện về kết quả tiếp xúc cử tri
của đại biểu trong Tổ. Báo cáo gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày
17/7/2016 đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và chậm nhất ngày 20/8/2016 đối với
tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.
Báo cáo nêu rõ: Hình thức, số buổi tiếp xúc, số đại biểu tham gia, số lượng,
thành phần của cử tri mời tham dự, tổng hợp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri ...
(Có mẫu báo cáo gửi kèm theo kế hoạch)
5.2. Ủy ban nhân dân huyện:
UBND huyện chuẩn bị các tài liệu để gửi cho các đại biểu HĐND huyện phục
vụ tiếp xúc cử tri:
- Các tài liệu gửi trước kỳ họp ( phục vụ tiếp xúc cử tri)
+ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện NQ của HĐND huyện về kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
nhiệm vụ KT – XH 6 tháng cuối năm 2016.
+ Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND
khóa XVII tại kỳ họp cuối năm 2015, HĐND huyện khóa XVII.
+ Danh mục dự thảo tờ trình, Nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ Hai HĐND
huyện khóa XVIII.
(Văn phòng HĐND & UBND huyện gửi tài liệu cho đại biểu HĐND huyện
trước ngày 10/7/2016)
5.3 Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn:
- Phôi hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn thống nhất lịch tiêp xúc cử
tri với các tổ đại biểu HĐND huyện, mời các thành phần liền quan dự các buổi tiếp
xúc cử tri, phân công các cán bộ dự các điểm tiếp xúc cử tri để tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri.
- Phôi hợp với tổ Đại biểu HĐND huyện để thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri
của Đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa bàn và thông báo cho đại biểu HĐND
huyện biết để tham gia.
5.4 Thường trực HĐND xã, thị trấn:
Phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, thị trấn và tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện
xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa
phương; cùng dự các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc
thẩm quyền; tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đại biểu HĐND huyện theo quy định.
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5.5 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
- Cử lãnh đạo cùng dự các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình các vấn đề
thuộc thẩm quyền.
5.6 Văn phòng HĐND & UBND huyện:
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến kỳ họp, các điều kiện cần thiết cho
các đại biểu tiếp xúc cử tri.
- Tham mưu cho Thường trực HĐND huyện chuẩn bị báo cáo tổng hợp kiến
nghị cử tri trình kỳ họp.
- báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 20162021 gửi đại biểu để tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai
(tóm tắt các nội dung cơ bản, các nghị quyết đã được kỳ họp HĐND huyện thông
qua) gửi đại biểu tiếp xúc sau kỳ họp.
5.7 Đài truyền thanh – truyền hình, ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND
huyện.
Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai HĐND huyện
khoá XVIII, Thường trực HĐND huyện đề nghị tổ trưởng tổ đại biểu, các vị đại biểu
HĐND huyện các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm
túc, kịp thời đảm bảo chất lượng và đúng luật.
TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Thường trực huyện uỷ (BC)
- Thường trực HĐND, UBND huyện
- Ban thường trực UBMTTQ huyện
- VP HĐND& UBND huyện
- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện
- Các đại biểu HĐND huyện
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các xá, thị
- Lưu VT.

Đậu Văn Thông
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