
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số: 23/KH-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hữu Lũng, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười 
Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Quy chế phối hợp số 13/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ 
ngày 07/8/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng; Kế hoạch số 03/KH-
HĐND ngày 04/01/2019 của Thường trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri 
(TXCT) năm 2019. 

Ngày 24/10/2019, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số  
07/TB-HĐND về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười HĐND huyện 
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Hữu Lũng, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch TXCT trước và sau kỳ 
họp thứ mười (kỳ họp cuối năm 2019), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hoạt động TXCT nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri 
tại các đơn vị bầu cử, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thu thập và 
phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với HĐND và cơ 
quan nhà nước hữu quan trên địa bàn huyện; vận động nhân dân thực hiện tốt các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của 
HĐND các cấp. 

2. Yêu cầu 

Các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, 
Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, 
chương trình về nội dung, thời gian và địa điểm TXCT để cử đại biểu HĐND chủ 
động tham gia đầy đủ các cuộc TXCT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu 
HĐND hoạt động theo quy định của pháp luật. Các đại biểu HĐND huyện cần 
tuân thủ chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với việc TXCT. 

II. NỘI DUNG 

1. Trước kỳ họp 

- Đại biểu HĐND các cấp báo cáo tóm tắt của UBND về kết quả thực hiện 
Nghị quyết HĐND cùng cấp (theo từng hội nghị TXCT), về thực hiện nhiệm vụ, 
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mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; mục tiêu, 
nhiệm vụ, chủ yếu năm 2020. (Báo cáo của UBND các xã, thị trấn cần nêu tóm 
tắt, ngắn gọn không quá 04 trang giấy khổ A4, thời gian báo cáo 15 phút). 

- Một số xã, thôn có thể báo cáo thêm kết quả thực hiện chuyên đề về xây 
dựng sản phẩm chủ lực, việc xây dựng mô hình sản xuất, việc triển khai trồng cây 
ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap năm 2019. 

- Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn 
HĐND tỉnh khóa XVI (đối với Đại biểu HĐND tỉnh); kỳ họp thứ mười HĐND 
huyện khóa XIX (đối với Đại biểu HĐND huyện); kỳ họp cuối năm 2019 của 
HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016- 2021 (đối với đại biểu HĐND xã, thị 
trấn). 

- Hội nghị TXCT nên giành nhiều thời gian để nghe các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri. 

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

- Giải thích, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp. 

2. Sau kỳ họp 

- Thông báo kết quả kỳ họp HĐND cuối năm 2019, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 
2019 (đã được UBND và cấp có thẩm quyền ở tỉnh, huyện, xã trả lời). 

- Cử tri phát biểu ý kiến. 

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

- Giải thích, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp. 

3. Về trình tự của Hội nghị TXCT 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN cấp xã, thị trấn tuyên bố lý 
do, giới thiệu đại biểu, chương trình, nội dung hội nghị và cử thư ký ghi biên bản 
hội nghị; 

 - Đại biểu HĐND báo cáo với cử tri (đã nêu ở trên tại mục 1, 2 phần II); 

          - Cử tri phát biểu ý kiến; 

 - Đại diện UBND, cơ quan, tổ chức hữu quan phát biểu, trả lời những vấn 
đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 

 - Đại biểu HĐND phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; 

 - Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát biểu kết thúc 
hội nghị. 

III. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu HĐND trúng cử tại đơn vị bầu cử địa phương; 
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2. Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; 

2. Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành 
viên của MTTQ của đơn vị nơi TXCT; 

3. Cử tri thuộc đơn vị bầu cử (do Ủy ban MTTQ xã, thị trấn trực tiếp thông 
báo cho cử tri làm việc, học tập tại cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh 
thuộc các thành phần kinh tế, cử tri hộ gia đình ở thôn, bản, khu phố). 

IV. THỜI GIAN  

Dự kiến thời gian kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 
2016- 2021 trong 1,5 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19/12/2019 (Thời gian chính 
thức sẽ thông báo sau). 

1. Trước kỳ họp 

Đại biểu HĐND huyện, xã tổ chức TXCT xong trong tháng 11/2019.  

2. Sau kỳ họp 

Đại biểu HĐND huyện kết thúc hoạt động TXCT chậm nhất là ngày 
31/12/2019. Riêng đối với đại biểu HĐND xã, thị trấn hoàn thành TXCT tại các 
thôn, khu phố (theo đơn vị bầu cử) chậm nhất là ngày 10/01/2020. 

V. ĐỊA ĐIỂM 

1. Hội nghị TXCT 02 cấp giữa đại biểu HĐND cấp huyện, xã trước và sau 
kỳ họp tổ chức tại các thôn, liên thôn; khu phố hoặc liên khu phố (theo từng đơn vị 
bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn). Riêng đối với đại biểu HĐND huyện được bầu 
tại xã, thị trấn bố trí TXCT trước và sau kỳ họp đảm bảo đúng quy định, thiết thực 
hiệu quả, địa điểm do Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam cùng cấp chọn và mời đại biểu HĐND tới dự. 

2. Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND 03 cấp các xã nên bố trí tại trung tâm 
các xã, cụ thể như sau: 

* Trước kỳ họp 

- Dự kiến ngày 12/11/2019 (Đơn vị bầu cử số 12 đại biểu HĐND tỉnh, Tổ bầu 
cử số 08 đại biểu HĐND huyện): 

+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút, TXCT tại UBND xã Vân Nham. 

+ Buổi chiều: 14 giờ, TXCT tại UBND xã Thiện Kỵ. 

- Dự kiến ngày 13/11/2019 (Đơn vị bầu cử số 13 đại biểu HĐND tỉnh, Tổ bầu 
cử số 01, 02 đại biểu HĐND huyện): 

+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút, TXCT tại UBND xã Yên Vượng. 

+ Buổi chiều: 14 giờ, TXCT tại UBND xã Hòa Lạc. 

Sau kỳ họp: Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sẽ dự kỳ họp HĐND cuối năm 
2019 của các xã, thị trấn (đối với đại biểu HĐND tỉnh chỉ dự ở 04 xã đã dự TXCT 
trước kỳ họp). Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động phối hợp với 
HĐND các xã nêu trên để gửi giấy mời cho các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp 
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thông báo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh, huyện và thông báo kết quả trả lời các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cấp có thẩm quyền trả lời. 

Đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động, phối hợp với 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức phân công đại biểu HĐND  
cùng tham gia TXCT với đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trước khi thực hiện hoạt động TXCT trước và sau kỳ họp, đề nghị các 
Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức họp Tổ đại biểu theo quy định của pháp luật để 
phân công đại biểu dự TXCT; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu 
tài liệu, các báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung của kỳ họp để 
tham gia phát biểu và chất vấn tại kỳ họp.  

2. Tổ trưởng Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo 
các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện. (Sau khi kết 
thúc đợt TXCT, các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi báo cáo kết quả; danh sách 
phân công đại biểu HĐND huyện dự TXCT và biên bản hội nghị TXCT về 
Thường trực HĐND huyện). 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ cùng cấp có trách nhiệm thống nhất về nội dung, báo cáo tổng hợp các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện. 

+ Thời gian gửi báo cáo trước kỳ họp chậm nhất là ngày 02/12/2019. 

+ Thời gian gửi báo cáo sau kỳ họp chậm nhất là ngày 12/01/2020. 

3. UBND huyện chỉ đạo, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, 
UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ; phân công lãnh đạo UBND tham dự các 
buổi TXCT trên địa bàn (nhất là các hội nghị TXCT 03 cấp tỉnh, huyện, xã) để 
tiếp thu và trả lời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc 
thẩm quyền.  

4. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện chỉ đạo Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ VN các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Thường trực 
HĐND, UBND cùng cấp và các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tốt các buổi 
TXCT theo luật định, (chủ động mời đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại  huyện dự 
TXCT theo kế hoạch); phối hợp tổng hợp, báo cáo kết quả và ghi biên bản các 
buổi TXCT. 

5. Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo an 
ninh, trật tự, an toàn cho các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện có kế hoạch đưa 
tin về hoạt động TXCT để nhân dân theo dõi. 

7. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị thông báo dự 
kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười HĐND huyện; báo cáo tóm tắt của 
UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; mục 
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tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 (báo cáo không quá 05 trang giấy khổ A4), gửi 
cho các đại biểu HĐND huyện để làm tài liệu TXCT; tổng hợp các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri trước kỳ họp trình Thường trực HĐND huyện (báo cáo xong trước 
ngày 02/12/2019) để chuyển đến UBND huyện chuẩn bị báo cáo kết quả giải 
quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp theo luật định.  

8. Về kinh phí phục vụ hoạt động TXCT thực hiện theo khoản 1, Điều 9, 
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động 
của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn (Đối với Hội nghị TXCT cấp 
huyện, xã, Thường trực HĐND các xã, thị trấn cử cán bộ đến Văn phòng 
HĐND& UBND huyện nhận kinh phí hỗ trợ 1.000.000đ/điểm tiếp xúc cử tri, khi 
đến nhận tiền mang theo phiếu nhận kinh phí (theo mẫu đã gửi năm trước) của 
đơn vị đã ký tên, đóng dấu để làm chứng từ thanh toán).  

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện trước 
và sau kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đề nghị 
Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban 
MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND 
cuối năm 2019 của xã, thị trấn (có biểu mẫu lịch TXCT,mẫu biên bản kèm theo) 
đảm bảo thời gian, chất lượng./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- TT HĐND tỉnh;                                                            
- Các ĐB HĐND tỉnh được bầu tại huyện;                                          
- VP HĐND tỉnh;                                        
- TT Huyện ủy;                                                             
- TT HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện, UB MTTQ huyện; 
- Hai Ban HĐND huyện; 
- Các ĐB HĐND huyện; 
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Trung tâm VH,TT và TT huyện;                                                                             
- Lưu: VT.                                                                                                                     

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

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hiền 
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Mẫu 01: Lịch tiếp xúc cử tri 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ  ………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI 
Trước (sau) kỳ họp HĐND các cấp giữa (hoặc cuối) năm 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số  .. KH-HĐND ngày  /10/2019 của HĐND xã ….) 
 

Hội nghị 
tiếp xúc cử 

tri 

Thời gian 
(giờ, ngày, 

tháng, 
năm) 

Địa điểm 
TXCT 

Thành phần, dự 
kiến số lượng cử 
tri tham dự (gồm 
ở thôn, khu phố, 

các đơn vị 
khác…) 

Tổ đại 
biểu 

HĐND 
tỉnh, 

huyện, xã 

Dự kiến phân 
công các đồng 
chí lãnh đạo, 
TT.HĐND, 

UBND, 
UBMTTQ xã, 

thị trấn dự 
Giữa đại 

biểu HĐND  
cấp tỉnh, 

huyện 

     

Giữa đại 
biểu HĐND 
cấp huyện, 

xã 

     

Giữa đại 
biểu HĐND 
cấp xã, thị 

trấn 
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UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HOẶC XÃ, THỊ TRẤN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Hữu Lũng, ngày …..   tháng ….. năm 201…. 

 

BIÊN BẢN TIẾP XÚC CỬ TRI 
Trước( hoặc sau) kỳ họp thứ ……HĐND huyện; kỳ họp thứ     xã, thị trấn 

 Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

  

- Thời gian: Vào hồi ……..giờ……phút, ngày…. Tháng …. Năm 2019. 

- Địa điểm: Tại ……………………………………………………………… 

- Họ và tên người chủ trì: …………………………………………Chức vụ, 
đơn vị công tác: ……………………………………………...…………………….. 

- Thư ký: ……………………………………………………………………. 
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………............ 

Thành phần: 

Đại biểu HĐND huyện hoặc xã, thị trấn: 

1. Ông, bà: ………………………………………………………………….. 

2. Ông, bà: ………………………………………………………………….. 

3. Ông, bà: ………………………………………………………………….. 

- Tổng só cử tri được triệu tập: ……. cử tri. 

+ Số có mặt: …….. cử tri. 

+ Số vắng mặt: ….. cử tri. 

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri: 

1. Ông, bà: ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

2. Ông, bà: ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

3. Ông, bà: ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

4. Ông, bà:…………………………………………………........................... 
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………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

5. Ông, bà: ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 

6. Ông, bà: ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 - Tổng số ý kiến phát biểu: ……. ý kiến. 

 - Tổng số ý kiến được trả lời: ……. ý kiến. 

 - Số ý kiến được tiếp thu trả lời sau cuộc TXCT: …… ý kiến, nội dung: 

Ý kiến 1: ……………………………………………………………............. 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

Ý kiến 2: ……………………………………………………………............. 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

Ý kiến 3: ……………………………………………………………............. 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

Ý kiến 4: ……………………………………………………………............. 

………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 Cuộc tiếp xúc cử tri kết thúc vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. 
năm 20…. 

Thư ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ tọa 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HOẶC XÃ, THỊ TRẤN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
TỔ ĐẠI BIỂU……………. Hữu Lũng, ngày …..   tháng ….. năm 20…. 

 

ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại ………………. 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Chương trình tiếp 
xúc cử tri trước  và sau kỳ họp thứ ………. của Tổ đại biểu HĐND 
……………… 

- Tại điểm: ………………………; ………………. số điểm TXCT 

- Số lượng đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện, xã, thị trấn: ..../….  Đại biểu tham 
gia TXCT. 

- Số đại biểu vắng: ………….(ghị rõ họ và tên) 

- Tổng số cử tri tham gia: ……………………………….. 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh ……, cụ thể về các 
lĩnh vực: 

I. LĨNH VỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
1. Về cơ chế, chính sách 
2. Về sản xuất nông, lâm nghiệp 
3. Về Xây dựng nông thôn mới 
4. Về vay vốn tín dụng 
II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 
1. Về đầu tư xây dựng cơ bản 
2. Về lĩnh vục giao thông 
3. Về đầu tư thủy lợi 
4. Về đầu tư điện 
III. VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 
IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI 
1. Về lĩnh vục Giáo dục – Đào tạo 
2.  Về lĩnh vực y tế 
3. Vè lĩnh vực văn hóa 
4. Về lĩnh vực xã hội 
V. LĨNH VỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
1. Về tài nguyên, quản lý, sử dụng đất đai 
2. Về môi trường 
VI. VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
VII CÁC NỘI DUNG KHÁC 
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