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Lộc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX sau kỳ họp
thứ tư và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
sau kỳ họp thứ ba.

Kính gửi:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ứng cử tại huyện Lộc Ninh;
- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa X;
- Thường trực HĐND, ƯBND, ƯBMTTQVN các xã, thị trấn.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyện địa phương ngày 19/6/2015; Luật Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam ngày 09/6/2015; Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng
nhân dân, ủy ban nhân dân, Ban thường trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Công văn số 219/HĐND ngày 14/7/2017 của Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư,
HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;
Trên cơ sở thống nhất với Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình
Phước khóa IX ứng cử tại huyện Lộc Ninh. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban
Thường trực ủ y ban MTTQVN huyện Lộc Ninh thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc
cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian: Tiếp xúc cử tri trong 02 ngày, ngày 01 và 02/8/2017 (thử ba, thứ tư)
- Buổi sáng: bắt đầu từ 7giờ 30 phút.
- Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
+ Địa điểm: Tại trụ sở ủ y ban nhân đân các xã, thị trấn.
2. Thành phần:
+ Đại biểụ Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng
cử tại huyện Lộc Ninh.
+ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Thành phần mời dự:
- Cấp tỉnh: Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh mời lãnh đạo các sở, ban
ngành có liên quan tham dự tiếp xúc cử tri.
- Cấp huyện: Trân trọng kính mời đại diện Thường trực Huyện ủy, TT. Hội đồng
nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, Ban thường trực ủy ban MTTQVN huyện cùng dự.
Đề nghị ủ y ban nhân dân huyện cử lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của
huyện có liên quan cùng tham dự để nắm bắt và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm
thuộc thẩm quyền của ủ y ban nhân dân huyện.
- Cấp xã: Trân trọng kính mời đại diện Thường trực Đảng ủy, TT. Hội đồng nhân
dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, Ban thường trực ủ y ban MTTQVN; các ngành, đoàn thể
và cử tri trong xã.
3. Nội dung:
3.1. Tổ đại biểu Hội đồng nhăn dân tỉnh:
- Báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ tư (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh khóa IX,
nhiệm kỳ 2016-2021 theo Thông báo số 218/TB.HĐND ngày 14/7/2017 của Thường trực
Hội đồng nhân tỉnh.
- Tóm tắt nội dung các Nghị quyết kỳ họp thứ tư để tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân
dân thực hiện;
- Chọn lọc những nội dung trong các báo cáo, vãn bản của các sở, ngành chức năng tình
tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh và các văn bản trả lòi, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử t í tại đợt
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh để ừả lòi, thông báo cho cử tri được biết;
- Thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với
HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.
3.2. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:
- Báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ ba (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND
huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tóm tắt nội dung các Nghị quyết đã được kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa X
thông qua;
- Thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thu thập ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri chuyển các ngành chức năng liên
quan kiểm tra giải quyết, trả lời theo íhẩrn quyền.
4. Yêu cầu và công tác chuẩn bị:
4.1.
nội dung sau:

Đề nghị Bàn Thường trực ủ y ban MTTQVN các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các

+ Phân công cán bộ chuẩn bị chương trình, điều hành Hội nghị, bố trí địa điểm tiếp
xúc cử tri đảm bảo trang trọng, an toàn; chuẩn bị bàn ghế, âm thanh, nước uống phục vụ
công tác tiếp xúc cử tri được chu đáo.
+ Phối họp với UBND xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin của
xã, thị trấn và trực tiếp đến cử tri về thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri để cử tri
biết đến tham dự đông đủ.

+ Chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân cùng
cấp mời lãnh đạo địa phương tham dự để giải trình, trả lời những ý kiến kiến nghị của cử
tri về những nội dung có ỉiên quan đến thẩm quyền của cấp xã, thị trấn.
+ Trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại điểm tiếp xúc cử tri:
- Bảng maket trong hội trường:

_ ___
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- -

HỘI NGHỊ
TIÉP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA
IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ ĐẠI BIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

- Khẩu hiệu ngoài hội trường:
Nhiệt liệt chào mừng cử trì đến dự tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân tính khóa IX,
nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu Hội đồng nhản dân huyện khóaX, nhiệm kỳ 2016-2021.
4.2. Công tác tổ chức điều hành Hội nghị do Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN
các xã, thị trấn chịu trách nhiệm và cử thư ký ghi biên bản tổng hợp ý kiến kiến nghị,
phản ánh của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực
ủy ban MTTQVN huyện ngay sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri (Lưu ý: Ý kiến kiến
nghị của cử tri phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung kiến nghị. Không tổng hợp những ý
kiến đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và lãnh đạo địa phương trả lời trực
tiếp tại buổi tiếp xúc).
4.3. Đề nghị Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN các xã, thị trấn phối hợp với
Thường trực Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân cùng cấp tổ chức để đợt tiếp xúc cử tri
đạt kết quả cao.
4.4. Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:
- Tại mỗi điểm tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân công
01 đại biểu làm Báo cáo viên, có nhiệm vụ thực hiện các nội dung nêu tại mục 3.2. của
Thông báo này. Khi cử t í phát biểu chung chung, chưa cụ thể, chưa rõ ràng thì cần liên hệ
hoặc yêu cầu cử tri nói lại cho rõ để tổng hợp đầy đủ, chính xác hơn, đồng thời thống nhất với
cán bộ ƯBMTTQVN huyện được phân công dự TXCT để xác định rõ các ý kiến của cử tri.
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về TT.HĐND huyện nữa.
- Sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, đề nghị các Báo cáo viên gửi báo cáo kết quả
về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chậm nhất ngày 07/8/2017. Nếu sau ngày này
các ĐB.HĐND huyện được cử làm Báo cáo viên không gởi bản tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri thuộc lĩnh vực cấp huyện về TT.HĐND huyện thì coi như các ý kiến đã
được giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri.
5.
Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sắp
xếp công việc, thời gian về dự buổi tiếp xúc cử tri đầy đủ, hạn chế việc đại biểu vắng mặt
trong các buổi tiếp xúc cử tri để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đại biểu theo luật định.
Trường hợp vắng mặt, đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện báo cáo với tổ

trưởng Tổ đại biểu và Ban Thường trực ủ y ban MTTQVN xã, thị trấn nơi đại biểu ứng
cử trước ngày tiếp xúc cử tri tối thiểu 01 ngày để thông báo cho cử tri biết, theo dõi.
TM. BTT UBMTTQVN HUYỆN
r

Nơi nhận:

9

_____

TM TT.HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
3 CHỦ TỊCH
7

- Như kính gửi;
- BTT.UBM TTQVN
- Đài TT &TH huyện
- Lưu: VP.

am Thi Thu
•

•

■>

UBND xã
Lộc An

UBND xã
Lộc Phú

- Ông: Nguyễn Hồng Trà.

- Bà: Đặng Kim Tuyến

7h30’ngày
02/8/2017
UBND xã
Lộc Thái

ƯBND thị
trấn
Lộc Ninh

13h30’
ngày
02/8/2017

- Ông: Nguyễn Văn Khánh
- Ông: Lê Vinh Đởm

- Bà: Trần Thị Ánh Tuyết
- Ông: Lê Anh Tuấn

UBND xã
Lộc Hòa

- Ông: Nguyễn Văn Phương

UBND xã
Lộc Hiệp

- Bà: Trần Thị Ánh Tuyết

ƯBND xã
- Ông: Lê Vinh Đởm
Lộc Khánh

UBND xã
Lộc Thành

- Ông: Nguyễn Văn Khánh

- Ong: Nguyên Thanh Phi
- Ông: Ngô Duy Thúy
- Bà: Phạm Ngọc Trâm
- Ong: Điêu Sơn
- Ông: Văn Quang Tiến
-B à : Phạm Thị Thu
-'Ổng: Nguyễn Quốc Vĩnh (BCV)
- Ong: Đinh Văn Hải
- Bà: Đinh Thị Hòa
- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Huệ (BCV)
- Ông: Trần Thanh Hùng
- Ông: Vũ Đăng Khoa
- Ong: Hà Văn Giảng
- Bà: Võ Hoàng Lệ N ga (BCV)
- Ông: Nguyễn Thanh Phi
- Ông: Ngô Duy Thúy
- Bà: Phạm Ngọc Trâm
- Ong: Phạm Đình Dân
- Bà: Đinh Thị Mỹ Hạnh
- Ông: Lưu Trọng Khoa
- Ông: Lê Văn Sy (BCV)
- Ông: Hoàng Nhật Tân
- Ong: Điêu Sơn
- Ông: Văn Quang Tiến
- Bà: Phạm Thị Thu
- Ông: Nguyễn Quốc Vĩnh (BCV)
- Ong: Ngô Văn Đạt
- Ông: Nguyễn Gia Hòa
- Ông: Đào Tuấn Long
- Ông: Lê Khắc Phú
- Bà: Phạm Thị Thúy Phượng (BCY)
- Ong: Trân Văn Long
- Bà: Đặng Thị Ngọc
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nhung (ẸCV)
- Ông: Phạm Văn Quyết
- Ong: Mai Quê Anh
- Ông: Lê Thanh Bình
- Ông: Nguyễn Tiến Cường
- Bà: Phạm Thị Thanh Nhàn (BCV)
- Bà: Tô Thi Thêu

LỊCH TIẾP XÚC C Ử TRI
với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX sau kỳ họp thứ tư
đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X
thứ ba nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(Theo :
i S ố : .dÙ./TBLT-HĐND-MTTQ ngày 20/7/2017
của Thưi
ÌBan thường ừ"ực UBMTTQVN huyện Lộc Ninh)
OW
T hời gian

Đia
• điêm
tiếp xúc
UBND xã
Lộc Thịnh

7h30’
ngày
01/8/2017

ƯBNDxã
Lộc Tấn

Đ ại biểu HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Văn Khánh
- Ông: Lê Vinh Đởm

- Ông: Nguyễn Hồng Trà
- Bà: Trần Mỹ Tâm

UBND xã - Bà: Trần Thị Ánh Tuyết
Lộc Quang

UBND xã
Lộc Điền

UBND
Lộc Hưng

13h30’
ngày
01/8/2017

UBND xã
Lộc Thạnh

UBND xã
Lộc Thuận

ƯBND xã
Lôc Thiên

- Bà: Đặng Kim Tuyến
- Ông: Lê Anh Tuấn

- Ông:Nguyễn Văn Khánh
- Ông: Lê Vinh Đởm

- Ông: Nguyễn Văn Phương
- Bà: Trần Mỹ Tâm

- Bà: Đặng Kim Tuyến
- Ồng: Lê Anh Tuấn

- Ong: Nguyên Hông Trà

Đ ại biểu HĐND huyện
- Ong: Phạm Đình Dân
Bà: Đinh Thị Mỹ Hạnh
- Ông: Lưu Trọng Khoa
- Ông: Lê Văn Sy (BCV)
- Ông: Hoàng Nhật Tân
- Bà: Nguyên Thị Kim Duyên
- Ông: Hồ Quang Khánh
- Bà: Trần Thị Bích Lệ (BCV)
- Ông: Chung Tấn Tài
- Ong: Ngô Văn Đạt
- Ông: Nguyễn Gia Hòa
- Ông: Đào Tuấn Long
- Ông: Lê Khắc Phú
- Bà: Phạm Thị Thúy Phượng (BCV)
- Ong: Trân Văn Long
- Bà: Đặng Thị Ngọc
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nhung (BCV)
- Ông: Phạm Văn Quyết
- Ong: Mai Quê Anh
- Ông: Lê Thanh Bình
- Ông: Nguyễn Tiến Cường
- Bà: Phạm Thị Thanh Nhàn (BCV)
- Bà: Tô Thi Thêu
- Bà: Nguyên Thị Kim Duyên
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- Bà: Trần Thị Bích Lệ (BCV)
- Ông: Chung Tấn Tài
- Ong: Đinh Văn Hải
- Bà: Đinh Thị Hòa
- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Huệ (BCV)
- Ông: Trần Thanh Hùng
- Ông: Vũ Đăng Khoa
- Ong: Hà Văn Giảng
- Bà: Võ Hoàng Lệ Nga (BCV)

