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KÉ HOẠCH
Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh
và hai cấp trong huyện trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 12 năm 2018 về tổ
chức các kỳ họp tíiường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016
-2021;

Căn cứ Công văn số 217/HĐND-VP, ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tủih Kiên GỊang về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ
họp thường lệ cuối nám 2019 HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch phối họp tổ chức hoat
động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa
X để đại biểu HĐND tỉnh và hai cấp trong huyện tham gia tiếp xúc cử tri, như
sau

1. Thường trực HĐND huyện phối họp cùng Thường trực ƯBND,
UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức tiếp xúc cử tri để đại biểu HĐND tỉnh (đơn
vị huyện Phú Quốc) tiếp xúc cử tri từ ngày 14/11/2019 đến ngày 15/11/2019.
2. Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối họp tổ chức để đại biểu
HĐND hai cấp trong huyện tiếp xúc cử tri đồng loạt từ ngày 07/11/2019 đến
ngày 15/11/2019 (kèm Thông báo lịch tiếp xúc cử tri cụ thể).
3. Nội dung tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thực hiện các nội dung
3.1. Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp bất thường) HĐND
huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.2. Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Mười
bốn HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3.3. Thông báo dự kiến nội dung chương trình, thời gian Kỳ họp thứ
Mười sáu (kỳ họp bất thường) và Kỳ họp thứ Mười bảy (kỳ họp thường lệ cuối
năm 2019) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.4. Thường trực HĐND, ƯBND, ƯBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn
thực hiện việc ghi nhận và phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bố
trí lực lượng nhằm đảm bảo ANTT tại các điểm tiếp xúc cử tri.
4. Sau khi tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND huyện họp tổ và mời
Thường trực HĐND, ƯBND, ƯBMTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn (tại điểm tiếp
xúc) để phân tích, thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri theo từng lĩnh

vực, thẩm quyền giải quyết và tổng họrp báo cáo gửi về HĐND huyện (qua đ/c
Võ Ái Ngọc, chuyên viên, Văn phòng HĐND và UBND huyện, địa chỉ mail:
vansoc.pq(^kiensỉan2.20V.vn, điện thoại: 0903 163832) hạn chót ngày

18/11/2019 để tổng họrp theo quy định.
5. Thành phần dự tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND huyện sẽ bố trí một
số điểm có mời đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện cùng dự; các xã, thị
trấn bố trí đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo các đoàn thể, đại
diện Ban giám hiệu các điểm trường cùng dự.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức để đại biểu HĐND các cấp hoạt
động tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười bốn íiĐND huyện Phú Quốc
khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
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