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Số: SO /TBLT-HĐND-MTTQ Lộc Ninh, ngày 60 tháng/ 0 năm 2018

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thử bảy vói đại biểu 

Hội đồng nhân dân tình khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X
nhiệm kỳ 2016-2021

Kinh 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, HĐND, UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa X; ,
- TT Đảng ủy, HĐND, ƯBND, ƯBMTTQVN các xã, thị trấn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Mặt trận Tổ 
quốc Việt-Nam ngày 09/6/2015 và Quy chế phổi hợp công tác giữa" TKứờng trực Hội 
đồng nhan dân, ủy  ban nhân dân, Ban Thương trực ƯBMTTQVN huyện Lộc Ninh, 
nhiệm kỳ 2016-2021; ’ ’

Căn cứ Công văn số 2510/MTTQ-BTT ngỳ 29/10/2018 của Bạn Thường trực 
ủy ban MTTQVN tinh về việc hướng dẫn phối hợp tổ chức tiếp xúe cử tri trước ky họp 
thứ bảỵ HĐND tỉnh khóa IX; tổng hợp ỵ kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người 
được lấy phiếu tín nhiệm;

Trên cơ sở thống nhất với Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 
tỉnh Bình Phước khóa IX ứng cử tại huyện Lộc Ninh; Thường trực HĐND và Ban 
Thường trực ủy  ban MTTQVN huyện Lộc Ninh thông báo nội dung, thời gian, địa 
điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thử bảỵ với đạị biểu HĐND tỉnh khóa IX và đại biểụ 
HĐND huyện khóa X, nhiệm ky 2016-2021 như sau: '

I. NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI
ì. Tổ đại biểu HĐNDtỉnh

- Thông báo với cử tri về nội dung, chương trĩnh và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 
bảy HĐND tỉnh khóa IX.

- Thông báo kết quả giải quyết ý kiển, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các 
ngành chức năng sau kỳ họp thứ sáũ HĐND tỉnh khộa IX. .

- thu  thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản áiứi vói HĐND tỉnh vá các cờ quan 
hữu quan.



- Tổ chức lấy ỷ kiến góp ý của cử tri đối với người giữ chức vụ do HĐND tình bầu:
+ Đối tượng góp ý: Là những người giữ chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm quy 

định tại Điều 88 Luật Tổ chức chính quyên địa phương gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ 
tịch HĐND, Chánh Văn phòng HĐND, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, 
Phó Chủ tịch UBND, các thành viên khác của ƯBND tỉnh (có danh sách kèm theo).

+ Nội dung góp ỷ. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp 
luật đối với chức vụ do HĐND tỉnh bầu; thực hiện chương trình hành động của người 
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được 
góp ý.

+ Hĩnh thức góp ý: Chủ ữì tổ chửc Hội nghị thông  ̂báo cho cử tri biết đối 
tượng và nội dung góp ý. Quán triệt tinh thần góp ý phải cụ thể, trung thực, chân thành, 
vì mục đích chung, mang tính xây dựng, không vụ lợi, không được lợi dụng việc góp ý 
để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đối tượng được góp 
ý. Góp ý cụ thể cho từng người mà cử tri thấy cân góp ýễ Cử tri tham gia ý kiến góp ý 
cho người được góp ýễ Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổng hợp ý kiên, lậến 
nghị của cử tri đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

2. Tỗ đại biểu HTOND huyện
- Thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thòi gian tổ chức kỳ họp thứ 

bảy HĐND huyện khóa X.
- Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huýện và các 

ngành chức năng sau kỳ họp thứ sảu HĐND huyện khóạ X. ■ '
- Thu thập ý kiển kiển nghị, phản ánh của cử tri với HĐND huyện đệ chuyện các 

ngành chức năng liên quan xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.
- Tổ chửc lẩỵ ý kiến góp ý của cử tri đối với người giữ chức vụ đo HĐND huyện 

bầu: "
+ Đối tượng góp ỷ: Là những ngưòi giữ chức vụ đựợc lấy phiếu túi nhiệm quy 

định tại Điều 88 Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm: Chủ tịch HĐND huyện, Phó 
Chủ tịch HĐND húyện, Trưởng Ban của HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, Phó 
Chủ tịch UBND huyện, ủy viên ƯBND huyện (có danh sách kèm theo).

+ iVọzệ dung góp ý: Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp 
luật đôi với chức vụ do HĐND huyện bầu; thực hiện chương trình hành động của 
người ứng cộ đại biểu HĐND huyện và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của 
người được góp ýễ

+ Hĩnh thức góp ỷ: Chủ trì tổ chức Hội nghị thông báo cho cử tri biết đối 
tượng và nội dung góp ỷ. Quán triệt tinh thần góp ý phải cụ thể, trung thực, chân thành, 
vì mục đích chung, mang tính xây dựng, không vụ lợi, không được lợi dụng việc góp ý 
để vu cáo, đả lách, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến tìy túi, danh dự của đối tượng đựợc góp 
ýễ Góp ý cụ thể cho tìrng người mà cử tri thấy cần góp ý. Cử tri tham gia ý kiến góp y 
cho người được góp ýẾ Ban Thường trực ƯBMTTQVN xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của cử tri đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

n. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIÉP x ứ c  c ử  TRI



1. Thời gian: Tiếp xúc cử trì trong 02 ngày, 06 và 07/11/2018 (thử ba và thứ tư)
+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút 

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút
2. Địa điểm: Tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

m . THÀNH PHẢN THAM Dự TIÉP x ú c  c ử  TRI
- Đại biểu HĐND tỉnh Binh Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện 

Lộc Ninh.
- Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thành phần mời dự:
+ Cấp tỉnh: Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh mời lãnh đạo các sở, ban ngành có 

liên quan tham dự tiếp xúc cử tri.
+ Cấp huyện: Trân trọng kính mòi đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND, ƯBND, Ban Thường trực ủy ban MTTQVN huyện cùng dự.
Đề nghị UBND huyện cử lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện có 

liên quan cùng tham dự để nắm bắt và giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

+ Cấp xã: Mời đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ban 
thường trực ủy ban MTTQVN; các ban, ngành, đoàn thể và cử tri trong xã.

IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN I
Đê việc phối hợp tể chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy vởi đại biểu 

HĐND tỉnh khóa IX và đại biểu HĐND huyện khóa X; tổng hợp ý kiển, kiến nghị của 
cử tri đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu được tiến hành đảm bảo thống 
nhất, đồng bộ, đạt hiệu quà; Thường trực HĐND và Ban Thường trực ủy  ban 
MTTQVN huyện Lộc Ninh đề nghị Ban Thường trực ủ y  bán MTTQVN các xã, thị 
trấn và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ban Thường trực ủỵ ban MTTQVN các xã, thị trấn:
- Chuẩn bị chương trình, chủ trì điều hành hội nghị; bố trí, trạng trí địa điểm tiếp 

xúc cử tri đảm bảo an toàn, nghiêm túc và thông báo rộng rãi cho cử tri đến tham dự 
đông đủ. Đồng thời, phối hợp vói Thường trực HĐND và UBND xã cùng cấp mòi lãnh 
đạo địa phương tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để giải trình, ừả lởi những ý kiến, kiến 
nghị của cử tri về những nội dung có liên quan.

- Thống nhất việc trang trí phông chữ trong hội trường vạ khẩu hiệu ngoài hội 
trường tại điểm tiếp xúc cử tri (theo mau kèm theo văn bản này),

- Chủ động phân công cán bộ làm công tác điều hành Hội nghị, thư ký ghi biên 
bản, đảm bảo cho công tác tiếp xúc cử tri đừợc thực hiện hiệu quả, đung quy định.

- Sau đợt tiếp xúc cử tri (chậm nhất sau 05 ngày), đề nghị Ban Thường trực 
UBMTTQVN các xã, thị trấn chủ động thống nhất vói đại biểu HĐND huyện íámbằo 
cáo viên tại đợt tiếp xúc về nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cùa cử tri và 
gửi báo cáo về Ban Thưòngjrưc UB MTTQVN líủyên^Thưàng-tgvt^MRN^h^^ấi^



đúng thời gian quy định (Bảo cảo cần tổng hợp đầy đủ số đại biểu HĐND tỉnh, hụyện 
có mặt, vắng mặt trong buổi tiểp xúc; tổng hợp đầy đủ, rõ ràng những ỷ  kiến, kiểrt nghị 
của cử tri có liên quan âến thẩm qựyền giải quyểt của tinh và của huyện chua được 
giải trình thỏa đáng, đầy đủ. Không tổng hợp những ỷ  kiến đã được đại biểu HĐND 
tỉnh, huyện và các ngành chức năng giải trình rõ ràng, cụ thê, đủng quy định tại buổi 
tiếp xúc).

- Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri có nội dung, hình thóc tố cáo, khiếu nại 
đến tổ chức, cá nhân cụ thể-. .phải ghi đầy đủ, chính xác nội dung ý kiến phát biểu. Nêu 
chưa rõ, tiến hành gặp trực tiếp cử tri để trao đổi, nắm bắt thông tin rõ ràng, cụ thể hơn 
để tổng họp, phản ánh đây đủ, chính xác vả làm cơ sở cho công tác tiếp thu, xác minh, 
giải quyết, trả lời của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyên đôi với cử tri.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối vởi người giữ chức vụ do 
HĐND huyện bầu (nếu có) gửi về Ban Thường trực ƯBMTTQVN huyện và Thường 
trục HĐND huyện trước ngày 12/11/2018, ý kiến phải cụ thể, rổ ràng cho người được 
góp ý, có thể lồng ghép chung trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử triẩ

- Đề nghị Ban Thường trực ủyf ban MTTQVN các xã, thị trấn phổi hợp với 
Thường trực HĐND, ƯBND cùng cấp tổ chức để đợt tiếp xúc cử trí đạt kết quả cao.

2. Đối yới Đại biểu HĐND huyện:
- Tại mỗi điểm tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện phân công 01 đại biểu 

làm Báo cáo viên, có nhiệm vụ thực hiện các nội dung nêu tại mục I của thông báo này. 
Khi cử tri phát biểu chưa cụ thể, chưa rõ ràng thì cần liên hệ hoặc yêu cầu cử ừi diễn 
đạt lại cho rõ ý để tổng họp đầy đủ chính xác hơn, đồng thời thống nhất Với cán bộ ủ ý  
ban MTTQVN huyện được phân công dự tiếp xúc cử tri để xác định rõ các ý kiến của 
cử ừi. Không tổng hợp những ý kiến đã được đại biểu HĐND tình, huyện và các ngành 
chức năng giải trình rõ ràng, cụ thể, đúng quy định tại buổi tiếp xúc.

- Sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, đề nghị các Bậo cáo viên gửi báo cáo kết 
quả về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chậm nhất ngày 12/ll/20Í8ẳ Nếu sau 
ngày này các đại biểu HĐND huyện được cử làm báo cáo viên không gửi bản tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết về Thường trực 
HĐND huyện thì coi như các ý kiến đã được giải trình tại buổi tiểp xúc cử tri.

3. Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND 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 ừi để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đậi biểu theo luật định. Trường 
họp vắng mặt, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo vói Tổ trưởng Tổ đại biểu 
và Ban Thường trực Uy ban MTTQVN xã nơi đại biểu ứng cử trước ngày tiếp xúc cử 
tri tối thiểu một ngày để thông báo cho cử tri biết, theo dõi./.

Nơi nhân: *
- Như kính gửi;
- Phòng VH và TT;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: ýp .

TM. ƯBMTTQVN HUYỆN TM. TT HĐND HUYÊN



Mấu trang trí Hội nghị tiếp xúc cử tri
(Kèm theo Thông bảo liên tịch số: éo/TBLT-HĐND-MTTQ ngày ho thángAO năm 20ỉ 8 

của Thường trực HĐND vậ Bạn Thường trực UBMTTQVNhuyện)

- Phông chữ trong hội trường:

BAN THƯỜNG TRựC UBMTTQVN XÃ (THỊ TRẤN)..ể

HỘI NGHỊ
t ịé p  x ú c  c ử  tr i trư ớ c  k ỳ  h ọ p  t h ứ  bả y

VỚI ĐẠI BIỀU HĐND TÌNH KHÓẠIX VÀ ĐẠI BIẺU HĐND HUYỆN 
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

Xã, thịtrấn. ngày tháng năm 2018
• . '■ ■■ ■ ■ ' ■ ■ J . . ■ ■ . ' ■. ịị.

- Khẩu hiệu ngoài họî  trường: ' 1'
• í-

• - ■' . _____ - __________________________  • ___ . v|>

Nhiệt liệt chào mừng cử tri đển dự tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dận tỉnh 
khóa IX  và đại biểu Hội đồng nhăn dân huyện khỗaX, nhiệm kỳ 2016 2021
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Trước kỳ họp thứ bảy vối đại biểu HĐNp tỉnh khóa IX và 
đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(Kèm theo Thông bảo Liên tịch số: 30 /TBLT-HĐND-MTTQ ngàyỳo thảngĂOnăm 2018 của 
Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện Lộc Ninh)

Thời
gian

Địa điểm tiếp 
xúc Đại biểu HĐND tỉnh Đại biểu HĐND huyện

ỤBND thị trấn 
Lộe Ninh Bà Đặng Kim Túyến

- Ông: Hoàng Nhật Tân
- Ống: Phạm Đình Dần (BCV)
- Bà: Đinh Thị Mỹ Hạnh
- Ông: Lưu Trọng Khoa
- Ồng: Lê Văn Sỹ

7h30’

UBNDxãLộc
Khánh

- Ông Nguyễn Văn Khánh
- Ông Lê Vinh Đởm

- Bầ: Nguyễn Thị Ngọc Nhung
- Ồng: Trần Văn Long
- Bà: Đặng Thị Ngọc (BCV)
- Ồng: Phạm Văn Quyết ;ngày

06/11/2018
UBND xã Lộc 

Thiện
- Ông Nguyễn Văn Phương
- Bà Trần Mỹ Tâm

- Ồng: Hà Vãn Giảng
- Ông: Ngô Duy Thúy (BCV).
- Ông: Nguyễn Thanh Phi
-Bà: Võ Hoàng Lệ Nga J
- Đà: Phạm Ngọc Trâm 1

-
UBND xã Lộc 

Thạnh
Ông Nguyễn Hồng Trà

- Bà: Tràn Thị Bích Lệ :
- Ống: Hồ Quạng Khánh (BCV) ;
- Bả Nguyễn Thị Kim Duyên h
- Ông: Chung Tấn Tài

UBND xã Lộc 
TKịnh !

- Ông Nguyễn Văn Khánh
- Ông Le Ánh Tuấn

- Ồng: Hoàng Nhật Tân
- Ông: Phạm Đình Dần (BCV)
- Bà: Đinh Thị Mỹ Hạnh
- Ôrig: Lưu Trọng Khoa
- Ông: Lê Văn Sỹ

13ÍI30’
ngày

06/11/2018

ƯBNDxãLộc
Điền Bà Đặng Kim Tuyến

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nhung
- Ông: Trần Văn Long
- Bà: Đặng Thị Ngọc (BCV)
- Ông: Phạm Văn Quyết

UBND xã Lộc Tẩn Ông Nguyễn Hồng Trà
• Bà: Trân Thị Bích Lệ
- Ông: Hồ Quang Khánh (BCV)
- Bà: Nguyễn Thị Kim Duyên
- Ông: Chung Tấn Tài

ƯBND xã Lộc 
Thái ’ Ông Lê Vinh Đởm

- Ong: Hà Văn Giảng
- Ông: Ngô Duy Thúy (BCV)
- Ồng: Nguyễn Thanh Phi
- Bà: Võ Hoàng Lệ Nga '
- Bà: Phạm Ngọc Trâm



ƯBND xã Lộc Hòa

UBND xã Lộc Phú

7h30’ngày
07/11/2018

UBND xã Lộc 
Thành ,

ƯBND xã Lộc 
Hiệp

- Ông Nguyễn Văn Phương 
Bà Trần Mỹ Tâm

Ông Lê Anh Tuấn

- Ồng Lê Vinh Đởm
- Ông Nguyễn Văn Khánh

Bà Trần Thị Ánh Tuyết

Ông: Văxl Quang Tiến 
Ông: Nguyễn Quổc Vĩnh (BCV) 
Ống: Điểu Son
Õng: Đinh Văn Hài
Ông: Trần Thanh Hùng
Bà: Đinh Thị Hòa
Ông: Vũ Đăng Khoa
Bấ: Nguyễn Thị Mỹ Huệ (BCV)

■ Ông: Nguyễn Tiển Cường 
Bà: Phạm Thị Thanh Nhàn 
Ống: Lê Thanh Bình 
Ông: Mai Quế Anh (BCV) 
Bả: Tô Thị Thêu__ ' '
Ong: Nguyên Gia Hòa 
Ông: Ngô Văn Đạt (BCV) 
Ông: Đào Tuấn Lóng 
Ông: Lê Khắc Phú.
Bả: Phạm Thị Thủy Phượng

UBND xã Lộc 
Thuận Ông Lê Anh Tuấn

Ong: Đinh Văn Hải 
Ông: Trần Thanh Hùng 
Ông: Vũ Đăng Khoa
Bà: Đinh Thi Hòa__________
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hũệ (BCV)

13h3ơ’ 
ngày 

07/11/2018

UBND xã Lộc 
Quang

Bà Tràn Thị Ánh Tuyết

Ổng: Nguyễn Gia Hòa 
Ông: Ngô Văn Đạt (BCV) 
Ông: Đào Tuấn Long 
ÔngrLê Khắc Phú 
Bà: Phạm Thị Thúy Phượng

UBND xã Lộc An Ông Nguyễn Văn Phương 
Bà Trầu Mỹ Tâm

Bà: Phạm Thị Thu 
Ông: Văn Quang Tiến 
Ông: Nguyễn Qụốc Vĩnh (BCV) 
Ống: Điểu Sơn ________

UBND Lộc Hưng
Ông Lê Vinh Đởm 
Ông Nguyễn Vặn Khánh

Ông: Nguyễn Tiến Cường 
Bà: Phạm Thị Thanh Nhản 
Ông: Lê Thanh Bình 
Ông: Mai.Qụế Anh (BCV) 
Bà: Tô TW Thêu
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(Kèm theò Thông báo íỉên tịch sổ iộ /TBLT-HĐND-MĨTQ ngày ĩo tháng /Qnăm 2018 
của Thường trực HĐND huỵện và Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện)

I Hội đồng nhân dân huyện

1 Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch HĐND huyện khóa X

2 Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X

3 Phạm Thị Thu - Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X

4 Hà Văn Giảng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐNi) hụyện khóa X

5 Đinh Vãn Hải - Trưởng Ban Dân tộc IIĐND huỵện khóa X 

n  ủy ban nhận dận huyện

1 Hoàng Nhật Tân - Chủ tịch UBND huyện khóa X

2 Trần Thị Bích Lệ - Phó Chủ tịch ỤBND huyện khóa X

3 Nguyễn Gia Hòa - Phó Chủ tịch UBND huỵện khóa X

4 Văn Quang Tiến - ủy viên UBND huyện khóa X s

5 Vũ Duy Thăn g ........_  - ủy viên UBNP huyện khỏa X _____ Ậ-.— --r—

6 Võ Tri Ẩn -ủ y  viênUBND huyện khóa X . f

7 Hồ Đức Tính - ủy viên UBND huyện khộa X .

8 Lê Vãn Nhân - ủy viên UBND huyện khóa X

9 Nguyên Vặn Viết

10 Phạm Nhự Cộng

11 Trần Văn Giao

12 Nguyên Văn Thảo

- ủy viên U3ND huyện khóa X

- ủy viên UBND huyện khóa X

- ủy viên UBND huyện khóa X

- ủy viên UBND huyện khóa X



NGƯỜI Đ ược LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
(Kèm theo Công văn Sốcĩs 10 /MTTQ-BTT, ngậýjyì thảng 10 năm 2018 

của Ban Thưởng trực UBMTTQVN tình)

1. Hội đồng nhân dân tỉnh:
- Bà Trần Tuệ Hiền -  Chủ tịch HĐND tính;

• Ông Trần Ngọc Trai -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
-Ồng Phạm Công-Phó Chủ tịch HĐND tinh;
- Ông Phạm Phước Hải -  Trudng Ban pháp chế HĐND tinh;
- Bà Trần Thị Tuyết Minh -  Truởng Ban văn hổạ -  xã hội HĐND tính;
- Ông Điểu Điều -  Trưởng Ban dân tộc HĐND tình;
- Ông Nguyễn Văn Thành -  Chánh Văn phòng HĐND tính.
2. ủy ban nhân dân tĩnh
- Ông Nguyễn Văn Trăm -  Chủ tịch ƯBNP tinh;
- B à Huỳnh Thị Hằng -  Phó Chủ tịch UBND tinh;
- Ông Nguyễn Tiến Đũng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ..  .............

- Ông Huỳnh Anh Minh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ông Nguyễn Quốc Bình -  ủy viên ƯBND tính;
- Ông Nguyễn Thành Chương -  ủy viên UBND tinh;
- Ông Huỳnh Thanh Dũng -  ủ y  viên ƯBND tỉnh;
- Ồng Nguyễn Văn Giúp -  ủy viên UBNĐ tinh;
- Ông Nguyễn Quốc Hiệp -  ủy viên UBND tinh;
- Bà Phạm Thị Ánh Hoa -  ủy viên ƯBND tỉnh;
-Ông Nguyễn Anh Hoàng - ủ y  viên UBND tỉnh;
- Ông Trần Văn Lộc -  ủy viên ƯBND tỉnh;
- Ông Võ Văn Mãng -  ủy viên UBND tĩnh;

- Ông Trần Vãn Mi -  ử y viên IỊBND tỉnh;
- Ông Trần Thắng Phúc -  ủ y  viên UBND tinh;

- Ông Bùi Quang Phụng -  ủy viên ƯBND tỉnh;
- Ông Maly Phước -  ủ y  viên UBND tình;
- Ồng Võ Sá -  ủ y  viên ƯBND tỉnh;
- Ông Nguyễn Đồng Thông -  ủy viên ƯBND tỉnh;
- Bà Phạm Thị Anh Thư -  ủy viên ƯBND tỉnh.



HĐNĐ HUYẸN .LỌC NMH
TỔ ĐẠI BIẺU SỒ...  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lộc Ninh, ngày tháng năm 2018

BÁO GÁO
Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa X

(Kèm theo Thông báo Liên tịch sổ: /TBLT-HĐND-MTTQ ngày thảng năm 2018 của 
Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện Lộc Ninh)

I Thời gian, địa điểm: Ngày........................ .....................
+ Sáng: T ại.......................... ;............................. ..... : số cử ừi tham dự:.........
+ Chiều: T ạ i............................................................: số cử tri tham dự:.........

II. Thành phần Đại biểu HĐND huyện tham dự:
1. Ông (bà):........................................................................ .........................
2. Ông (bà):................. ..................................................... .............. .
3. Ông (bà):..... ................... .................................................. ...........,'.Ể.................
4. Ông (bà):.................................................................... .................................... .

- - - - - - - - - 5 ;  0 n g - ( b à ) n ^ : ; v  vr.:r.7:7rr:“ T77rrr.T:~7:';7.TT7. “  r.v.7“ -V. .7 7~T. . 7 . 7 '

* Vắng:
1. Ông (bà):............ ....................................................................... .....................
2. Ông (bà):............................................................... ....................................... ,ẵ.

III. Số cử ữi tham gia ý kiến:.............. ; Tổng số ý kiến:.............................................
IV. Số ý kiến đã được các cấp trả lờị:.............. ý kiến.

V. Số ý kiến Đại biểu ghi nhận chuyển các ngành liên quan xem xét trả lời theo thẩm 
quyền:...... .....ý kiến.

Cu thề:
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BÁO CÁO VIÊN
(Ký tên)
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