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KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm (thường lệ giữa năm 2022) 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;  

Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kết luận Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ năm (thường 

lệ giữa năm 2022), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc 

cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm (thường lệ giữa năm 2022) - Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa X. Cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

Việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm giúp đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh thực hiện trách nhiệm của mình trong việc thường xuyên liên hệ chặt chẽ 

với cử tri; thu thập và phản ánh nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội 

đồng nhân dân và các cơ quan hữu quan ở địa phương; báo cáo kết quả việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước; đồng thời vận động nhân dân 

thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp.   

Việc tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm 

bảo tính dân chủ, công khai; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia hoạt động 

tiếp xúc cử tri; đảm bảo tiến độ đúng theo kế hoạch đề ra.   

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm (thường lệ giữa năm 2022)  

a) Nội dung  

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;  

- Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 

- HĐND tỉnh khóa X.  

- Thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ ba 

- HĐND tỉnh khóa X. 

- Đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri. 
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- Giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh ý kiến, kiến nghị 

của cử tri đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý, giải quyết và trả lời theo 

quy định. 

b) Thời gian tiếp xúc cử tri: từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 

Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố gửi lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đến  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 31/5/2022.  

2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm (thường lệ giữa năm 2022) 

a) Nội dung 

- Báo cáo (tóm tắt) đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND tỉnh 

khóa X.  

- Thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp 

thứ năm.  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị 

của cử tri. 

- Giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh ý kiến, kiến nghị 

của cử tri đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý, giải quyết và trả lời theo 

quy định. 

b) Thời gian tiếp xúc cử tri: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có văn 

bản thông báo cụ thể về thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lịch tiếp xúc cử tri 

Căn cứ vào thời gian tiếp xúc cử tri của kế hoạch này, đề nghị Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp lịch tiếp xúc cử tri để đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cùng tiếp xúc cử tri.  

2. Về tổ chức tiếp xúc cử tri 

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ 

đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cùng cấp, các Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tốt các 

cuộc tiếp xúc cử tri.     

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi (bằng nhiều hình thức, 

phương tiện) về lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân để cử tri biết và 
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tham dự. Các buổi tiếp xúc cử tri phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch Covid -19. 

3. Về phân loại kiến nghị của cử tri  

- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng 

cấp, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để đánh giá kết quả đợt tiếp xúc 

cử tri và tổng hợp, phân loại ý kiến của cử tri theo đúng thẩm quyền (đối với kiến 

nghị cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương gửi về Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thuộc 

thẩm quyền cấp tỉnh gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; không chuyển đến 

cấp tỉnh nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện). Nội dung tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị cử tri cần ghi rõ ràng, chính xác, có địa chỉ cụ thể; không tiếp tục 

tổng hợp những ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, trả lời hoặc còn đang trong lộ 

trình giải quyết. 

- Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất trước ngày 

16/6/2022 đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp (các cơ quan, đơn vị chưa có liên 

thông qua phần mềm quản lý văn bản gửi kèm tập tin word và pdf qua hộp thư điện 

tử vphdnd@binhduong.gov.vn). 

4. Nội dung báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri  

Nội dung báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri cần đảm bảo đầy đủ các nội dung 

sau: số cuộc tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri tham dự; số lượt cử tri tham gia phát biểu 

ý kiến; số lượng ý kiến cử tri phát biểu; số ý kiến của cử tri được trả lời tại hội nghị 

tiếp xúc cử tri; ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và 

trung ương (tổng hợp mục riêng các ý kiến, kiến nghị phản ánh nhiều lần - nếu có); 

ý kiến của cử tri đóng góp các nội dung trình kỳ họp (nếu có).  

5. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  

- Đề nghị đại biểu sắp xếp tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo lịch 

tiếp xúc cử tri, trường hợp vắng phải thông báo cho địa phương nơi ứng cử và Tổ 

trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Căn cứ tình hình thực tế ở từng điểm tiếp xúc cử tri, nếu đại biểu nhận thấy 

cần thiết có ngành chức năng cùng tham dự tiếp xúc cử tri để trực tiếp giải trình 

những thắc mắc, kiến nghị của cử tri thì báo với Tổ trưởng Tổ đại biểu. Tổ trưởng 

Tổ đại biểu sẽ tổng hợp yêu cầu gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, để 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, 

ngành tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cán bộ, công chức cùng tham dự 

buổi tiếp xúc cử tri. 

- Đại biểu cần nghiên cứu nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri để 

thông tin đến cử tri. Đối với những nội dung trả lời chưa đầy đủ, chưa đúng trọng 
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tâm vấn đề cử tri kiến nghị, đại biểu có trách nhiệm phản ánh đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết để đề nghị giải 

quyết, trả lời bổ sung.  

- Tại từng điểm tiếp xúc cử tri: các đại biểu trao đổi, thống nhất cử người đại 

diện báo cáo nội dung tiếp xúc cử tri và giải trình tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

- Đề cương tiếp xúc cử tri được gửi đến đại biểu (thông qua App Hội đồng 

nhân dân tỉnh và email công vụ của đại biểu), đề nghị đại biểu nghiên cứu trình bày 

tóm tắt, ngắn gọn các nội dung để dành nhiều thời gian cho cử tri phát biểu ý kiến, 

kiến nghị.  

6. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng đề 

cương tiếp xúc cử tri gửi đến đại biểu chậm nhất ngày 02/6/2022, tổng hợp lịch tiếp 

xúc cử tri, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp; hỗ trợ đại biểu về tài liệu 

tiếp xúc cử tri.   

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri đến 

các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh và các cơ quan liên quan để phối hợp tổ chức thực hiện công tác tiếp xúc cử 

tri đạt kết quả tốt./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;                                             
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND, BTT UBMTTQVN 

 các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- Các phòng, App, Web; 

- Lưu: VT, Phương (3).                                                                        

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng  
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