HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 79/KH-HĐND

Krông Pa, ngày 09 tháng 6 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm,
HĐND huyện khoá XII, 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 ngày
22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐND, ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về
Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm
kỳ 2021-2026;
Căn cứ Thông báo kết luận số 78/TB-HĐND ngày 09/6/2022 của Thường trực
HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khoá
XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thường trực HĐND huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện thống
nhất Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII,
nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm
của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật.
- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của cử tri đối với
chính quyền địa phương về cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc
phòng của địa phương.
- Phổ biến, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.
2. Yêu cầu
- Về tiếp xúc cử tri phải đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định
của pháp luật. Đồng thời, thông báo rộng rãi, công khai về thời gian, địa điểm và
chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử
tri biết và tham dự.
- Đại biểu HĐND huyện phải tiếp thu đầy đủ, phản ánh trung thực các ý kiến,
kiến nghị của cử tri đến kỳ họp của HĐND huyện.
- Các đơn vị tổ chức tiếp xúc cử tri tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham dự
cuộc tiếp xúc cử tri và phát biểu ý kiến, kiến nghị của mình với đại biểu HĐND huyện.

2
II. NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI
1. Trước Kỳ họp thứ Năm
- Thông báo cho cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp
thứ Năm, HĐND huyện khoá XII; báo cáo với cử tri về hoạt động của Tổ đại biểu
HĐND huyện; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề); kết hợp trả lời các
ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.
- Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.
- Thu thập, tổng hợp những phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị
của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp và ý kiến, kiến nghị
của cử tri đối với chính quyền và các cơ quan hữu quan ở địa phương.
2. Sau Kỳ họp thứ Năm
- Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khoá XII; phổ biến, giải thích
một số nội dung liên quan đến các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ
họp thứ Năm, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện.
- Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đối với HĐND
và các cơ quan nhà nước có liên quan để phản ánh tại Kỳ họp tiếp theo của HĐND
huyện.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần tiếp xúc cử tri
- Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn các xã, thị trấn.
- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các hội, đoàn thể xã, thị trấn.
- Cử tri thuộc đơn vị bầu cử.
2. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri
Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với Thường trực
HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, thị trấn thống nhất địa điểm, thời gian
tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp tại địa bàn ứng cử, sao cho phù hợp với điều kiện
công tác của đại biểu HĐND huyện và đại biểu của địa phương nơi tiếp xúc, nhưng
phải đảm bảo trong khoảng thời gian như sau:
+ Trước Kỳ họp thứ Năm: Từ ngày 09/6/2022 đến hết ngày 25/6/2022.
+ Sau Kỳ họp thứ Năm: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bế mạc Kỳ họp thứ
Năm, các Tổ đại biểu HĐND huyện phải tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định.
3. Thời gian báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri
Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày kết thúc đợt tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ
họp thứ Năm, các Tổ đại biểu HĐND huyện phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri và báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri gửi đến Thường trực HĐND huyện (qua Văn
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phòng HĐND-UBND huyện, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email:
rcomnoi81@gmail.com) và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện để phối hợp tổng
hợp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND huyện đạt chất lượng, hiệu
quả, Thường trực HĐND huyện đề nghị:
1. 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 lãnh đạo 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.
2. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện:
- Chỉ đạo, đôn đốc Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn phối hợp với các
Tổ đại biểu HĐND huyện tại địa phương tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Phối hợp với Thường trực HĐND huyện rà soát, đối chiếu các kiến nghị của
cử tri để phân loại, tổng hợp gửi UBND huyện và các cấp có thẩm quyền giải quyết,
trả lời theo quy định.
3. Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn: Phân công đại diện lãnh đạo
HĐND, UBND tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện. Đồng
thời tiếp thu, giải trình và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tại
Hội nghị.
4. Các Tổ đại biểu HĐND huyện:
- Căn cứ Kế hoạch này, các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng cụ thể kế hoạch
tiếp xúc cử tri của tổ mình, báo cáo Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện và
thông báo cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tại địa bàn ứng cử biết, để
phối hợp tổ chức thực hiện.
- Sau các 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 báo cáo kết
quả tiếp xúc cử tri (không tổng hợp những ý kiến đã được UBND huyện, các cơ quan,
đơn vị trả lời và được cử tri thống nhất tại buổi tiếp xúc cử tri; các nội dung thuộc
thẩm quyền của cấp xã thì chuyển cho chính quyền cấp xã chỉ đạo, giải quyết và gửi
kết quả cho đại biểu HĐND huyện biết, trả lời cử tri; ý kiến, kiến nghị của cử tri phải
chính đáng, rõ ràng, không trùng lặp, đúng nội dung và địa điểm mà cử tri kiến nghị)
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp tỉnh gửi về Thường trực HĐND huyện
và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đúng thời gian quy
định.
(Có mẫu báo cáo kèm theo)
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- Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu HĐND huyện thống
nhất lựa chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc cần chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện
để tổng hợp và thông báo cho các cơ quan hữu quan chuẩn bị trả lời theo quy định;
đồng thời phân công thành viên trong tổ thực hiện chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ
Năm, HĐND huyện khóa XII. Thời gian gửi tổng hợp ý kiến chất vấn của Tổ đại biểu
HĐND huyện về Thường trực HĐND huyện trước ngày 30/6/2022.
5. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết giúp
Thường trực HĐND huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo kế
hoạch, đảm bảo tiết kiệm, an toàn và đúng theo quy định của pháp luật; xây dựng báo
cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem
xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định.
6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: cử phóng viên tham
dự và đưa tin kịp thời về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; tổ chức
tuyên truyền về nội dung, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII
để cử tri biết, theo dõi.
V. KINH PHÍ
Thực hiện theo Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND
tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện
đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
* Lưu ý: Quá thời gian quy định, 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.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các
Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN
các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND và các Ban HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện,
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa, TT&TT;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, HĐND (N).

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

Nay Quyên
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XÃ.................

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Krông Pa, ngày

tháng

năm 2022

/BC-TĐB
BÁO CÁO
Tổng hợp kiến nghị của cử tri

Thực hiện Kế hoạch số…../KH-HĐND ngày …. /6/2022 của Thường trực
HĐND huyện về Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã……....đã
phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã…...… tổ chức để các vị đại
biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri, kết quả cụ thể như sau:
I. Tình hình chung địa phương
1. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri
Lưu ý: Nêu khái quát tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương; sự
kiện nổi bật, bối cảnh kinh tế - xã hội tác động đến đời sống cử tri, hoạt động tiếp xúc
cử tri; nhóm đối tượng cử tri tiêu biểu có nhiều kiến nghị cần quan tâm,…
2. Kết quả tiếp xúc cử tri
Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức được .… cuộc tiếp xúc cử tri; Số lượng
đại biểu tham gia buổi tiếp xúc cử tri......, số lượng cử tri tham dự.......,số lượt cử tri
tham gia ý kiến tại các buổi tiếp xúc..... .
II. Nội dung kiến nghị cử tri cụ thể
Lưu ý: Phân loại theo cơ quan có thẩm quyền giải quyết, mỗi kiến nghị một nội
dung cụ thể, không tổng hợp nhiều lĩnh vực khác nhau vào một kiến nghị.
1. Đối với tỉnh:
Phân loại cụ thể theo các lĩnh vực: Nông nghiệp, đất đai, điện, giáo dục,....
2. Đối với huyện:
Phân loại cụ thể theo các lĩnh vực: Nông nghiệp, đất đai, điện, giáo dục,....
Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của Tổ đại biểu HĐND
huyện ứng cử tại xã…… báo cáo Thường trực HĐND huyện./.
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN
XÃ...............

