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07 /TB-MTTQ-BTT

THÔNG BÁO
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh, khóa IX;
Sau kỳ họp thứ ba, HĐND huyện, khóa XI
Nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quy chế phối hợp công tác giữa
Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;
Căn cứ Công văn số 1868/MTTQ-BTT, ngày 18/5/2017 của Ban thường trực
UBMTTQVN tỉnh Bình Phước về hướng dẫn phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ
họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.
Sau khi trao đổi thống nhất với tổ đại biểu HĐND tỉnh; Ban Thường trực
UBMTTQVN huyện thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX, sau kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XI,
để thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ tư (kỳ họp cuối năm 2016) của HĐND tỉnh
khóa IX; tóm tắt nội dung các nghị quyết đã được kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX
thông qua để tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện; thông báo kết quả
trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri (tại kỳ tiếp xúc trước) của UBND tỉnh và các
ngành chức năng; Kết quả kỳ họp thứ ba của HĐND huyện, khóa XI; tóm tắt nội dung
các nghị quyết đã được kỳ họp thứ ba, HĐND huyện thông qua; thông báo kết quả trả
lời các kiến nghị của cử tri (tại kỳ tiếp xúc trước) của UBND huyện và các ngành chức
năng (Có lịch kèm theo);
Để việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Tỉnh và Huyện được
tiến hành đảm bảo, thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả. Ban thường trực UBMTTQVN
Huyện:
1/. Đề nghị BTT. UBMTTQVN các xã, thị trấn:
+ Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND – UBND cùng cấp và mời cấp ủy
Đảng và lãnh đạo địa phương cùng tham dự để trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử
tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (nếu có);
+ Chuẩn bị tốt công tác tổ chức như: Trang trí địa điểm tiếp xúc cử tri trang
nghiêm, chu đáo, an toàn. BTT.UBMTTQ các xã, thị trấn tổ chức điều hành hội nghị;
+ Mời và thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng cho cử tri nhân
dân được biết để về tham dự;
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+ Cử thư ký ghi biên bản rõ ràng, chính xác các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau
đợt tiếp xúc 03 ngày, đề nghị Ban thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn gửi báo
cáo tổng hợp về Ban thường trực UBMTTQVN huyện theo đúng thời gian quy định.
Báo cáo cần tổng hợp đầy đủ số đại biểu HĐND có mặt, vắng mặt; tổng hợp đầy đủ, rõ
ràng những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải trình hoặc chưa giải trình thỏa
đáng, đầy đủ (Không tổng hợp những ý kiến đã được đại biểu và các ngành chức năng
giải trình cụ thể, rõ ràng, đúng quy định tại buổi tiếp xúc).
Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri có nội dung, hình thức tố cáo, khiếu nại
đến tổ chức, cá nhân cụ thể…phải ghi đầy đủ, chính xác ý kiến phát biểu. Nếu chưa rõ,
tiến hành gặp trực tiếp cử tri để trao đổi, nắm bắt thông tin rõ ràng, cụ thể hơn để tổng
hợp, phản ánh chính xác và làm cơ sở cho công tác tiếp thu, xác minh, giải quyết, trả
lời của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đối với cử tri.
Đề nghị Ban thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn cập nhật địa chỉ Website
của HĐND tỉnh: dbndbinhphuoc.gov.vn (vào mục “Cử tri cần biết – văn bản trả lời
kiến nghị cử tri”) có đăng tải các văn bản trả lời của UBND tỉnh và các sở, ngành liên
quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX để
thông tin đến cử tri.
2/. Đề nghị Ban thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, giám
sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND các cấp theo
đúng hướng dẫn tại Công văn số 342/MTTQ-BTT, ngày 26/8/2016 của Ban thường
trực UBMTTQVN tỉnh; đồng thời báo cáo (tóm tắt) kết quả giám sát trong nội dung
báo cáo kết quả thực hiện công tác Mặt trận năm 2017.
3/. Đề nghị các vị đại biểu sắp xếp thời gian công việc để tham dự đầy đủ các buổi
tiếp xúc. Nếu vì lý do công tác đại biểu vắng mặt nên có đơn xin phép vắng gửi đến
BTT. UBMTTQ huyện trước ngày 01/8/2017 để MTTQ thông báo cho cử tri biết theo
dõi giám sát.
4/. Ban thường trực UBMTTQVN huyện kính mời Thường trực Huyện ủy, thường
trực HĐND – UBND sắp xếp thời gian về dự các buổi tiếp xúc để trả lời những ý kiến,
kiến nghị của cử tri có liên quan đến địa phương và thuộc thẩm quyền giải quyết của
huyện.
Nhận được Thông báo này, đề nghị BTT.UBMTTQVN các xã, thị trấn khẩn
trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp
khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về BTT.UBMTTQVN huyện để trao đổi giải quyết
kịp thời.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh, ĐB. HĐND tỉnh; (P/h)
- UBMTTQVN tỉnh (B/c)
- TT Huyện ủy (B/c)
- TT.HĐND – UBND huyện + ĐB HĐND huyện (P/h)
- UBMTTQVN xã, TT (T/h)
- Lưu: VP
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Nguyễn Chát

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI
SAU KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX
SAU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND HUYỆN KHÓA XI
(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB – MTTQ-BTT, ngày 24/7/2017)
● NGÀY 02/8/2017 (thứ tư ):
* Buổi sáng: Từ 7h 30 – 11h 30
I/. Tiếp xúc cử tri tại UBND Thị trấn Chơn Thành
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Ông: Nguyễn Tấn Hải
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Bà: Mạc Thị Thanh Bình
2/. Ông: Hà Duy Đạt
3/. Ông: Nguyễn Tấn Hải
4/. Bà: Nguyễn Thị Hậu
5/. Ông: Trịnh Quang Trung
6/. Ông: Nguyễn Như Tuân
II/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nha Bích
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Ông: Nguyễn Văn Sơn
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Phan Văn Mạnh
2/. Bà: Bùi Thị Hằng
3/. Ông: Nguyễn Chát
4/. Bà: Thị Cúc
III/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thành Tâm
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Ông: Võ Sá
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Phan Văn Ngỡ
2/. Bà: Võ Thị Thương Nam
3/. Ông: Tạ Hữu Dũng
IV/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quang Minh
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
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1/. Bà: Huỳnh Thị Thùy Trang
2/. Ông: Nguyễn Văn Lợi
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Trần Quốc Phi
2/. Đại đức: Thích Quảng Hiền
3/. Bà: Nguyễn Thị Minh Tiền
4/. Ông: Trần Minh Trọng
5/. Bà: Nguyễn Thị Hải Vân
* Buổi Chiều: Từ 13h 30 – 17h 00
V/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Lập
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Ông: Võ Sá
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Trần Quốc Phi
2/. Đại đức: Thích Quảng Hiền
3/. Bà: Nguyễn Thị Minh Tiền
4/. Ông: Trần Minh Trọng
5/. Bà: Nguyễn Thị Hải Vân
VI/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Thành
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Ông: Nguyễn Tấn Hải
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Trần Thanh Sơn
2/. Bà: Đỗ Thị Thùy Trang
3/. Bà: Đỗ Thị Vân
VII/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Thắng
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Ông: Nguyễn Văn Sơn
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Phan Văn Mạnh
2/. Bà: Bùi Thị Hằng
3/. Ông: Nguyễn Chát
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4/. Bà: Thị Cúc
VIII/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Long
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Bà: Huỳnh Thị Thùy Trang
2/. Ông: Nguyễn Văn Lợi
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Nguyễn Kim Bằng
2/. Ông: Lê Thành Hòa
3/. Ông: Vũ Nhật Khoát
● NGÀY 03/8/2017 (thứ năm):
* Buổi sáng: Từ 7h 30 – 11h 30
IX/. Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Hưng
+ Đại biểu HĐND tỉnh gồm:
1/. Ông: Nguyễn Văn Sơn
2/. Ông: Nguyễn Văn Lợi
3/. Bà: Huỳnh Thị Thùy Trang
+ Đại biểu HĐND huyện gồm:
1/. Ông: Lê Thanh Duyên
2/. Bà: Vũ Thị Chung
3/. Ông: Nguyễn Văn Bằng
4/. Bà: Trương Thị Thuý Hồng
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