
HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ 

THƯỜNG TRỰC HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /KH-TTHĐND               Đăk Hà, ngày     tháng     năm   
 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TTHĐND, ngày 14/10/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh Kon Tum về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết số 80/NQ-HĐND, ngày 

21/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 

2022 của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Được sự thống nhất của Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện 

trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tích 

hợp chung tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và huyện) như sau: 

1. Nội dung tiếp xúc cử tri 

- Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 5 Hội đồng 

nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

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

2. Thời gian tiếp xúc cử tri: Dự kiến từ ngày 01 đến ngày 11/11/2022. 

3. Địa điểm: Nhà văn hóa, nhà rông, trung tâm sinh hoạt cộng đồng...của 

các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố. 

4. Thành phần tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện (chủ trì); 

- Đại biểu HĐND huyện được bầu cử trên địa bàn; 

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức thành 

viên của MTTQVN xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri; 

- Đại diện Ban quản lý, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố nơi tiếp xúc cử tri; 

- Cử tri ở các xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện 
- Cử đại diện dự và chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 

huyện (theo chương trình tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND huyện). 

Trường hợp không thể dự được (do trùng nhiều cuộc tiếp xúc/buổi) thì ủy quyền 

cho Ban thường trực UBMMTQVN cấp xã chủ trì. 

- Quá trình tổ chức tiếp xúc cử tri, nếu có ý kiến, kiến nghị mang tính chất khiếu 

nại, tố cáo thì hướng dẫn cử tri làm đơn gửi hoặc trực tiếp làm việc với người có thẩm 

quyền của các cơ quan, đơn vị để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.  
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- Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức cho đại biểu HĐND 02 cấp (tỉnh, huyện) tiếp xúc cử tri 

vào cùng một thời gian, địa điểm, thành phần để tiết kiệm chi phí và giảm bớt 

thời gian đi lại của Nhân dân.  

5.2. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện 

- Xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ mình theo hướng: Chia Tổ 

thành nhiều nhóm đại biểu để tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn thôn, 

làng, tổ dân phố1 ở địa bàn ứng cử; căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương 

có thể tiếp xúc cử tri vào ban đêm để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản 

xuất của cử tri; hoàn thành tiếp xúc cử tri đúng thời gian đã xác định. Chương 

trình tiếp xúc cử tri phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng ở địa phương để cử tri biết, tham gia; đồng thời gửi chương trình này 

về Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Trung tâm 

VHTTDL & TT huyện để biết, theo dõi, đưa tin. 

- Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, kết quả nắm tình hình việc giải quyết, trả 

lời ý kiến, kiến nghị cử tri, đề nghị đại biểu HĐND huyện lựa chọn những vấn đề bức 

xúc, đang được cử tri và Nhân dân quan tâm để đăng ký chất vấn theo quy định. 

- Sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri, phối hợp với Thường trực HĐND, 

lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổng hợp đầy 

đủ; phân loại chính xác, rõ ràng, đúng thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã  đối với từng ý kiến, kiến nghị của cử tri, hoàn thành báo 

cáo kết quả tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu, gửi về Thường trực HĐND huyện và 

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện (đồng thời gửi file Word qua địa chỉ 

email: hdnd.dakha@kontum.gov.vn) trong ngày 11/11/2022 để theo dõi, tổng 

hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời. Sau ngày 

11/11/2022, Tổ đại biểu nào không có báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri gửi về 

Thường trực HĐND huyện phải chịu trách nhiệm trước cử tri và HĐND huyện. 

Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu cần nêu cụ thể các nội 

dung sau đây:  

- Tổng số cử tri tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri (chi tiết cho từng xã, thị trấn).  

- Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri (chi tiết cho từng xã, thị trấn). 

Lưu ý: Từng ý kiến, kiến nghị cần nêu rõ: họ tên, địa chỉ cư trú của người 

kiến nghị; nội dung kiến nghị, kiến nghị đối với cơ quan, cá nhân nào… Tại Hội 

nghị tiếp xúc cử tri, nếu cử tri không có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải 

quyết của chính quyền cấp nào (tỉnh, huyện, xã) thì ghi rõ: Không có. 

5.3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

- Cử đại diện lãnh đạo UBND và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và 

UBND các xã, thị trấn tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 

huyện trên địa bàn các xã, thị trấn để kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp giải 

quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền hoặc tiếp nhận chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét giải quyết, trả lời cử tri. 

                                           
1 Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ vào tình hình thực tiễn ở từng địa phương để tổ chức tiếp xúc cử 

tri cho phù hợp, hiệu quả. 
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- Phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực 

UBMTTQVN của các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân loại ý kiến, 

kiến nghị của cử tri theo quy định. 

- Xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 

quyền giải quyết của chính quyền cấp huyện, báo cáo theo yêu cầu của Thường 

trực HĐND huyện. Chuyển, theo dõi, đôn đốc UBND xã, thị trấn xem xét giải 

quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của 

chính quyền cấp xã, báo cáo theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện. 

5.4. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện; nắm bắt và kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện những vấn đề nảy 

sinh trong quá trình tiếp xúc cử tri và tổng hợp, phân loại, giải quyết, trả lời các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri theo kế hoạch này (nếu có). 

- Phối hợp với các Tổ đại biểu, cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy 

đủ tài liệu và các điều kiện phục vụ tiếp xúc cử tri; phân công chuyên viên, nhân 

viên phục vụ Thường trực và lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND 

huyệntiếp xúc cử tri (khi có yêu cầu). 

- Kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN 

huyện, các Tổ đại biểu và các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực HĐND 

huyện ban hành: 

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp huyện, gửi đến 

UBND huyện chậm nhất vào ngày 21/11/2022.  

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã (nếu có), 

gửi UBND cấp xã chậm nhất vào ngày 21/11/2022. 

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện (nếu có) 

trình Thường trực HĐND huyện xem xét, cho ý kiến trước ngày 21/11/2022. 
 

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ 

họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c);     

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ban TTUBMTTQVN huyện; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Tổ và Đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND - UBND - UBMTTQVN  

các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTTDL & TT huyện (đ/t); 

- Trang TTĐT huyện (đ/t); 

- Lưu: VT. 

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
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