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KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5  

HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. 

Sau khi trao đổi thống nhất với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn 

huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Thường 

trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tiếp xúc cử tri 

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

huyện Khóa XV; kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ IV HĐND huyện Khóa XV. 

- Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp 

thứ 4 HĐND huyện Khóa XV. 

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

2. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri: Từ ngày 01/11 – 04/11/2022 (buổi 

sáng vào lúc 08 giờ 00 phút, buổi chiều vào lúc 14 giờ 00 phút) tại các xã, thị trấn, 

cụ thể: 

- Chiều ngày 01/11/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Tân Lập.  

- Sáng ngày 02/11/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Pne.  

- Chiều ngày 02/11/2022: Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đăk Rve.  

- Sáng ngày 03/11/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Kôi.  

- Chiều ngày 03/11/2022: Tiếp xúc cử tri xã Đăk Ruồng. 

- Sáng ngày 04/11/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tơ Lung. 

- Chiều ngày 04/11/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tờ Re. 

3. Địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri: Do Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND 

các xã, thị trấn  phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp chọn lựa và thông báo về 

Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện trước 03 ngày kể từ ngày tổ chức tiếp xúc cử tri tại đơn vị mình (địa điểm 

tiếp xúc cử tri: Tại Nhà văn hóa, Nhà rông hoặc Trung tâm sinh hoạt cộng đồng...của 

các thôn, làng).  

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

 - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện. 
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- Đại diện Thường trực HĐND huyện. 

 - Đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND huyện. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện.  

- Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

 - Các đại biểu HĐND huyện, khóa XV được bầu ở các xã, thị trấn (đại biểu 

được bầu ở xã, thị trấn nào thì tham gia tiếp xúc cử tri ở đơn vị đó). 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các 

đơn vị liên quan. 

 - Ở xã, thị trấn gồm các thành phần: Đại diện Thường trực Đảng uỷ, Thường 

trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng hoặc Phó các 

ban, ngành và đại biểu HĐND của các xã, thị trấn. 

- Tất cả cử tri tại nơi tổ chức tiếp xúc, riêng các thôn còn lại có thể mời cử 

tri đại diện cụm dân cư tham dự. 

 5. Về tổ chức triển khai, thực hiện   

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên 

môn thuộc UBND huyện và các đơn vị có liên quan tham dự và trả lời các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri; đại diện UBND các xã, thị trấn chuẩn 

bị nội dung xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.   

- Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ 

trì các buổi tiếp xúc cử tri và chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị 

trấn phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị bố trí địa 

điểm tiếp xúc cử tri cụ thể và mời cử tri tham dự theo thành phần; thực hiện nghiêm 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Trong quá trình tiếp xúc cử tri, bên cạnh thông báo các nội dung tiếp xúc 

cử tri theo kế hoạch này, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện Khóa XV cần phân 

công cho đại biểu của Tổ chủ động tìm hiểu, trao đổi với cử tri (nếu còn thời gian thì 

trực tiếp xuống địa bàn) để nắm tình hình thực tế kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV (nhất là 

các kiến nghị nhiều lần, kéo dài…) của chính quyền, ngành chức năng các cấp, tổng 

hợp báo cáo về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện 

(cùng với báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri) để biết, theo dõi, giám sát theo 

quy định. 

- Sau đợt tiếp xúc cử tri đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện 

ứng cử tại các xã, thị trấn; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, 

thị trấn tổ chức họp để thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp và 

chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri1 (theo đề cương tại 

                                                 
1 Tổng hợp ý kiến cử tri cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã; ý kiến, kiến nghị cử tri phải rõ ràng, không trùng lắp, đúng nội 

dung và địa điểm của cử tri kiến nghị. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần phải nêu rõ căn cứ (đã tổng hợp tại báo cáo nào 

của Thường trực HĐND huyện/xã, đã trả lời tại báo cáo nào của UBND huyện/xã, cử tri đã ý kiến mấy lần, tại kỳ 
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phụ lục đính kèm) thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) 

gửi về Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và Thường trực HĐND huyện (qua 

Văn phòng HĐND&UBND huyện), đồng thời kèm theo file dữ liệu báo cáo qua 

địa chỉ mail: thaodtp.kry@kontum.gov.vn và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện trước ngày 08/11/2022. Qua thời gian trên, các Tổ đại 

biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn không có báo cáo tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện thì xem như 

không có ý kiến, kiến nghị và phải chịu trách nhiệm trước cử tri và Hội đồng nhân 

dân huyện.  

 Thường trực HĐND huyện, đề nghị các ngành, các cấp, các đơn vị có liên 

quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả.  

  * Ghi chú: Đề nghị các đại biểu dự tiếp xúc cử tri chủ động liên hệ với 

Thường trực HĐND huyện và có mặt trước 15 phút thời gian tổ chức Hội nghị. 
 

Nơi nhận:                                                  
 - TT HĐND tỉnh (thay B/c);  

 - TT Huyện uỷ (B/c);                                                   
 - TT HĐND huyện; 

 - UBND huyện (P/h);       

 - Ban TT Ủy ban MTTQVN huyện (P/h); 

 - Các Ban của HĐND huyện (T/h); 

 - Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện (T/h); 

 - Các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND huyện (T/h); 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện (P/h); 

 - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN  

các xã, thị  trấn (T/h); 

 - Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện,  

Trang TT-ĐT (Th/báo); 

 - Lãnh đạo VP và các CV; 

 - Lưu: VT.                                                                                                   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phong 

 

 
 

                                                 
họp nào, vì sao tiếp tục kiến nghị). Ý kiến, kiến nghị đã được trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri đề nghị cập nhật nội 

dung ý kiến và câu trả lời vào phụ lục kèm theo báo cáo tổng hợp của đơn vị (nêu rõ cơ quan trả lời, nội dung trả 

lời, nội dung trả lời, thời hạn giải quyết). 
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