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KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri của Đại biểu: Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND huyện 

 
 Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá XIX, Kỳ họp thứ 18 

HĐND tỉnh Khóa XVII và báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, 

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị TXCT như sau: 

I. Nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần: 

1. Nội dung: 

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. 

- Báo cáo dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh 

khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX.  

-  Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, 

Quốc phòng - An ninh của tỉnh, của huyện năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2021. 

-  Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 

15 của  HĐND tỉnh khóa XVII. 

-  Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 

10 HĐND huyện khóa XIX. 

2. Thời gian, địa điểm TXCT (có lịch gửi kèm) 

3. Thành phần: 

3.1. Cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

-  Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện; 

- Phó các ban: Kinh tế - Xã hội, Pháp chế HĐND huyện; Chuyên viên VP 

phụ trách công tác HĐND huyện; 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh tại Đức Thọ, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện (dự và đưa tin). 

3.2. Cấp xã, thị trấn:  

+ Điểm tại UBND Thị trấn Đức Thọ: 

- Thị trấn Đức Thọ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ 

tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp thị; toàn thể cán bộ, công 

chức của Thị trấn; Ban giám hiệu các trường học, lãnh đạo Trạm Y tế; Ban quản 

trị HTX NN; Trưởng ban công tác Mặt trận; Tổ dân phố; Tổ trưởng tổ dân phố; 

Trưởng các Chi hội, Chi đoàn Tổ dân phố và thông báo rộng rãi cho toàn thể cử 

tri biết đến tham dự  TXCT. 



- Các xã Tùng Ảnh, Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu, Đức Lạng, Đức 

Đồng, Hòa Lạc: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch 

UBND, Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt 

trận thôn xóm, thôn trưởng; đồng thời thông báo rộng rãi cho toàn thể cử tri biết 

đến tham dự  TXCT. 

+ Điểm tại xã Bùi La Nhân: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã; toàn thể 

cán bộ, công chức của xã; Ban giám hiệu các trường học, lãnh đạo Trạm Y tế; 

Ban quản trị HTX; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn;Thôn trưởng; Trưởng các 

Chi hội, Chi đoàn và thông báo rộng rãi cho toàn thể cử tri biết đến tham dự  

TXCT. 

- Các xã: Tân Dân, Yên Hồ, Quang Vĩnh, Thanh Bình Thịnh, Tân 

Hương, An Dũng, Lâm Trung Thủy: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể; Trưởng ban công tác 

Mặt trận thôn, Thôn trưởng , đồng thời thông báo rộng rãi cho toàn thể cử tri biết 

đến tham dự  TXCT. 

(Thành phần ở cơ sở, Văn phòng UBND xã, thị trấn tin mời và thông báo 

rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của xã để toàn thể cử tri biết và tham dự Hội 

nghị) 

II. Ma két nhìn từ dưới lên 

1. Điểm tiếp xúc tại xã Bùi La Nhân: 

       Bên trái:                                             Bên phải: 

 

HUYỆN ĐỨC THỌ                         HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI 

CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND TỈNH, HUYỆN 

Bùi La Nhân, ngày  tháng  năm 2020. 

 

 

2. Điểm tiếp xúc tại Thị trấn: 

       Bên trái:                                             Bên phải: 

 

HUYỆN ĐỨC THỌ                            HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI 

CỦA ĐẠI BIỂU  HĐND TỈNH, HUYỆN 

Đức Thọ, ngày  tháng  năm 2020. 

 

 

III. Chương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri 

1. Ổn định tổ chức, điểm danh (VP Cấp ủy - Chính quyền huyện). 

2. Khai mạc hội nghị TXCT (MTTQ huyện). 

3. Đại biểu HĐND huyện, tỉnh báo cáo. 

4. Thảo luận. 

5. Đại biểu trả lời và tiếp thu ý kiến cử tri. 

6. Bế mạc hội nghị TXCT (Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện). 

(Sau bế mạc mời đại biểu; Quốc hội; HĐND tỉnh, huyện làm việc với lãnh 

đạo các xã, huyện thống nhất tổng hợp ý kiến cử tri). 



IV. Chủ trì và thư ký Hội nghị TXCT: 

1. Chủ trì hội nghị TXCT. 

 01 Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện; 01 Thường trực Ủy ban MTTQ 

huyện; 01 Thường trực HĐND xã hoặc 01 Thường trực MTTQ xã. 

2. Thư ký Hội nghị TXCT: 

01 đại diện HĐND huyện và 01 đại diện HĐND xã hoặc MTTQ xã. 

V. Tổ chức thực hiện:  

1. Tổ Đại biểu HĐND huyện  

Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND chủ trì họp tổ, phân công Đại biểu thảo luận, 

chuẩn bị nội dung chất vấn, tổng hợp ý kiến cử tri gửi về Thường trực HĐND 

huyện chậm nhất sau 2 ngày kể từ ngày TXCT. 

2. Uỷ ban nhân dân huyện phân công lãnh đạo UBND và lãnh đạo các 

phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tham dự hội nghị TXCT theo quy 

định; chỉ đạo các ngành Công an, Quân sự, Điện lực, và các ngành có liên quan, 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hội nghị 

TXCT thành công.  

3. Văn phòng Cấp uỷ chính quyền ban hành giấy mời Hội nghị TXCT và 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị TXCT thành công. 

4. Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học cử cán bộ tham dự hội 

nghị TXCT đầy đủ theo thành phần, phối hợp với địa phương tổ chức TXCT thực 

hiện các nội dung theo quy định của pháp luật. 

5. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã có điểm TXCT 

phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tham dự các buổi TXCT đầy đủ theo 

thành phần và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều 

kiện đảm bảo cho hội nghị TXCT. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan  triển khai thực hiện đúng kế 

hoạch./.  

 

Nơi nhận:      
- TT Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Ủy viên BTV Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;  

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện; 

- Pv báo Hà Tĩnh tại  Đức Thọ, Trung tâm VH- TT; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó Văn phòng  huyện; 

- Lưu: VT, TT HĐND; 

- Gửi VB giấy + Thư điện tử. 

 

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

       KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

             Nguyễn Tiến Thắng 

 
  

 

 

 

 



LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI 

VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ,HUYỆN 

  

TT Đơn vị 

 

Thời gian TXCT 

 

Địa điểm Ghi chú 

1 Thị Trấn 

Sáng 24/11/2020 

 
Hội trường 

Thị trấn 

TXCT với Đại biểu 

HĐND tỉnh và huyện 

2 Tùng Ảnh 

3 Trường Sơn 
4 Liên Minh 

5 Tùng Châu 

6 Đức Lạng 

7 Đức Đồng 

8 Hòa Lạc 

9 Tân Dân 

Chiều 

24/11/2020 

Hội trường 

xã Bùi La 

Nhân 

 

 

 

TXCT với Đại biểu 

Quốc hội, HĐND 

tỉnh và huyện 

10 Yên Hồ 

11 Quang Vĩnh 

12 Thanh Bình Thịnh 

13 Bùi La Nhân 

14 Tân Hương 

15 An Dũng 

16 Lâm Trung Thủy 
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