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KẾ HOẠCH  

 Tiếp xúc cử tri tỉnh, huyện chuyên đề về công tác Giáo dục & Đào tạo 
 trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thực hiện Kế 
hoạch công tác trọng tâm năm 2019 của HĐND huyện; sau khi thống nhất với 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Liên đoàn Lao động huyện, 
Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề về công 
tác Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm tạo điều kiện để đại biểu HĐND 
các cấp được gặp gỡ, trao đổi thông tin, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và 
những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mặt khác để đại biểu HĐND các cấp được chia 
sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục có biện pháp tích cực quan tâm 
phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đạo tạo trên địa bàn. 

 Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri giúp cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền  
trên cương vị công tác của mình tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác Giáo dục & Đào tạo; giúp cho Tổ đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh, 
huyện nắm thêm những kênh thông tin về tình hình công tác Giáo dục & Đào tạo 
trên địa bàn huyện Hữu Lũng, kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
chuyển đến kỳ họp HĐND để tiếp tục có cơ chế chính sách quan tâm, chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác Giáo dục & Đào tạo năm 2019 và những năm tiếp theo. 

II. NỘI DUNG 

1. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; thông báo về dự kiến nội dung, 
chương trình kỳ họp giữa năm 2019 HĐND tỉnh, huyện. 

2. Báo cáo kết quả tình hình công tác Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn 
huyện Hữu Lũng từ năm 2016 đến nay. 

3. Các cử tri phát biểu kiến nghị, đề nghị. 

4.  Tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG TXCT 

1. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: Làm việc  từ 7giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2019. 

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 4 nhà 5 tầng, trụ sở UBND huyện. (Do 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện mời). 
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 2.  Thành phần: 

 - Thường trực HĐND huyện; Hai Ban HĐND huyện; 

 - Tổ trưởng hoặc Tổ phó HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

 - Đoàn đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND, UB MTTQ VN huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện; 
Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng 
Tài chính – Kế hoạch huyện. 

 - Mỗi trường cử 01 cử tri là đại diện Lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường 
hoặc Công đoàn các trường học trên địa bàn huyện đến dự (các trường Mầm Non, 
Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS, Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện, các 
trường THPT và Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn). 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề 
về công tác Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay và đôn 
đốc thực hiện kế hoạch. 

2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

 - Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo; Liên Đoàn Lao động huyện mời  
cử tri các trường học trên địa bàn đến dự; chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 - Mời đại biểu HĐND tỉnh, các Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện. 

 3. Đề Nghị Phòng Giáo dục & Đạo tạo huyện; các trường THPT và Trung 
tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn 

 - Các trường THPT và Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn: Xây dựng Báo 
cáo kết quả công tác Giáo dục & Đào tạo của đơn vị từ năm 2016 đến nay (có số 
liệu so sánh cụ thể); những đề xuất, kiến nghị. Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục & 
Đào tạo huyện trước ngày 05/6/2019 để Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổng 
hợp gửi về Thường trực HĐND huyện. 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Xây dựng Báo cáo kết quả tình hình 
công tác Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn huyện Hữu Lũng từ năm 2016 đến nay; 
những kiến nghị, đề xuất; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện có trách nhiệm tổng 
hợp báo cáo của các trường THPT, TTGDTX 2 tỉnh Lạng Sơn và gửi về Thường 
trực HĐND huyện địa chỉ Eoffice: pthlan@langson.gov.vn trước ngày 08/6/2019. 

 4. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

Có văn bản chỉ đạo, đôn đốc Công đoàn các trường học trên địa bàn huyện; 
phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc tiếp xúc cử tri đạt kết quả. 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm phối hợp Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Liên 
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đoàn Lao động huyện và các ngành liên quan chuẩn bị tốt nội dung báo cáo; các 
điều kiện phục vụ cho Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề năm 2019 theo Kế 
hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác Giáo dục & Đào 
tạo năm 2019 của Thường trực HĐND huyện Hữu Lũng, đề nghị Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện huyện, các ngành liên quan phối hợp tổ chức, 
thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./. 
 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh. 
- Tổ trưởng tổ ĐB HĐND tỉnh; 
- TT Huyện ủy ; 
- CT, PCT, UVTT HĐND huyện;  
- UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ huyện 
- Phòng GD&ĐT, Liên Đoàn LĐ huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- CVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
   
 

Nguyễn Thị Hiền 
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