
BTT UBMTTQVN -TT HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
HUYỆN LỘC NĨNH * Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

Số-J3 /TBLT-MTTQ-HĐND Lộc Ninh, ngày tháng ^  năm 2019

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp xủc cử tri sau kỳ họp thử tám vói đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X
nhiệm ky 2016-2021

KMi gửi;
- Thường trực Hội đồng nhâri dân từứi;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ứng cử tại huyện Lộc Ninh;
- Thưòĩig trực Huyện ủy, HĐND, ƯBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa X;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UĐMTTQVN các
xã, thị ừấn.

......Căn . cứ Luật Tổ -chức chính quyền địa-phưemg-ngày 19/6/2Gl‘5; Luật Mặt trận
Tổ quốc Việt Narri ngày 09/6/2015 và Quy chế phối họp công tác giữa Thường tĩọrc 
Hội đồng nhân dận, ủy  baiỊ nhân dân, Ban Thưòng trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc 
(UBMTTQ) Việt Nam huyệii Lộc Nứứi, nhiệm kỳ 2G16-2021;

Căn cứ Công văn số 2898/MTTQ-BTT ngày 15/7/2019 của Ban Thường trực 
ủy ban MTTQ Việt Nam tMi về việc hướng dẫn phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau 
kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX;

Trên cơ sở thống nhất với Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dấn (HĐND) 
tỉnh Bìiửi Phước khóa IX ứng cử tại huyện Lộc Ninh, Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ 
Việt Nam và Thường trực HĐND huyện Lộc Nmh thông báo nội dung, thời gian, địa 
điểm tiếp xúc cử tei sau kỳ họp thứ tám với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX Yà đại biểu 
HĐND huyện khóa X, nhiẹni 2016-2021 như sau;

ĩ. NỘI DUNG TIÉP XÚC c ử  TRI
» T í Ẵ  T X T X T k .T T X  1 -1. TỐ đại biếu HĐNI) tỉnh

- Báo cáo với cử ữi về kết quả kỳ họp ứiứ tám (kỳ họp giữa năm 2019) của HĐND 
tỉiứi khóa IX gắn với thông tm một số kết quả về tình hìiứi Idnh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng 
đầu năm 2019 và tóm tắt nội dung các Nghị quyết kỳ họp tìiứ tám để tuyên truyền, pho 
biên, vận động nhân dân ứiực hiện.

- Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tửứi và các 
ngành chức năng trước kỳ họp ửiứ tám HĐND tửứi khóa IX.



- Thu ứiập các ý kiếa, kiến nghị của cử ừi phản ánh với HĐND tửứi và các cơ quan 
hữu quan.

2. Tổ đại biểu HĐND huyện
- Báo cáo với cử ửi về kết quả ]<ỳ họp ứiứ (kỳ họp giữa năm 2019) của HĐND 

huyện khóa X gắn VỚỊ thông tin một số kết quả về tình hìiủi kinh tế - xã hội của huyện 6 
ứiáng đầu năm 2019 và tóm á t nội dung các Nghị quyết kỳ họp thứ tám để tuyên ùnyền, 
phổ biến, vận động lửiâa dâi ữiực hiện. Riêng Tổ đại biểu HĐND huỵện ứng cử ữên địa 
bàn xã Lộc Hiệp, Lộc Quang tìiông báo cho cử tri biêt vê Nghị quyêt miên nhiệm Phó 
Trưởng Ban Pháp chế H Đ ^  huyện và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 
X, nhiệm kỳ 2016-2021 dối với ông Đào Tuấn Long.

- Thông báo kết qiià trả lời ý kiếii, kiến nghị của cử ừi trước kỳ họp thứ tám Hội 
đồng nhân dân huyện khớa X.

- Thu ứiập ỷ kiến, Idến nghị, phản ánh của cử ữi với HĐND huyện để chuyển 
các ngành chức năng liên pan  xem xẻt giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

n. THỜI GIAN, EỊA ĐIẺM TIẾP x ú c  c ử  TRI
J. Thời gian: Tiếpxủc cử ữi ừong 02 ngày, 01 và 02/8/2019 (thứ năm và thứ

sáu)

+ Buổi sáiig: Bắt đầu tò 7 giờ 30 phút 

+ Buổi cằiều: Bắt đầu tìr 13 giờ 3Ọ phút

2. Địa điểm: Tại sở ửy ban nhân dận cậc xã, thị trấn.

ni. THÀNH PHẦN THẬM Dự TIỂP XÚC CỬ TRI
- Đại biểu HĐM) tỉnl Bmh Phước khóa IX, nhỉệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện 

Lộc Nứứi.

- Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thành phần mời dự:

+ Cấp tỉnh: Đề nghị Văĩi phòng HĐND tửứi mời lãnh đạo các sở, ban ngàiiti có 
liên quan tham dự tiếp xúc cử ứi.

+ Cấp huyện: Trân trọng k í ^  mời đại diện Thường ừực Huyện ủy, Thường trực 
HĐND, ƯBND/Ban Thưòiig tmç ủy  ban MTTTQ việt Ñam huyện

Đề nghị ƯBND huyện cử đại diện lãnh đạo cáẹ cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND huyện có liên quan cùng đại biểu HĐND huyện tham dự buổi tiep xúc cử tri tại 
các xã, thị trấn để nắm bát và giải trình, ừả lời các ý kiến, kiến nghị của cử ữi thuộc 
thẩm quyền của ƯBND huyện. ■ ■

+ Cấp xã: Mòd đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBNt), 
Ban tìiường ữực ủý  ban MTTQ Việt Nam; các ban, ngành, đoàn thể và cử tri ừong xã.

IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN

Để việc phối họrp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám với đại biểu HĐND 
tủứi khóa DC và đại biểu HBND huyện khóa X; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử ừi



phản ánh với HĐND tỉnh, HĐND huyện và các cơ quan liên quan được tiên hành 
thống nhất và hiệu quả, Ban Thường trực ủy  ban MTTQ Việt Nam và Thường trực 
Hd Æ ) huyện Lộc Niĩih đề nghị Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ Việt Nam các xã, thị 
ừấn và đại biểu HĐND huỵện ứiực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ban Thiĩcrng trực ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn
- Chuẩn bị chương trình, cM ừi điều hành hội nghị; bố ữí, ừang ữí địa điểm tiếp 

xúc cử tri đảm bảo an toàii, nghiêm túc và thông báo rộng rãi cho cử ừi đến tham dự 
đông đủ. Đồng ứiời, phổi hop với Thường trực HĐND và UBND xã cùng cấp mời lãnh 
đạo địa phương tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để giải ừình, ừả lời những ý kiên, kiên 
nghị của cử ừi về những ttội dung có liên quan.

- Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị ừấn chủ trì tổ chức hội 
nghị tiếp xúc cử ừi theo q[uy định tại Kỉioản a, Điều 9, Nghị quyết số 01/2014/NQ- 
HDÑD ngày 11/7/2014 cia HĐND tmh Bìiủi Phước và Điều 3A của Nghị quyết sổ 
03/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 của HĐND tỉnh Bình Phước.

- Thống nhất YÌệc trang ừí phông chữ ừong hội trưòĩig và khẩu hiệu ngoài hội 
trường tại điểm tiếp xúc cử tri (theo mẫu kèm theo văn bản này).

- Ban Thưòĩig trục ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chủ trì công tác 
điều hành Hội ỉighị và cử tìiư ký ghi biên bản, đảm bảo cho công tác tiếp xúc cử tri 
được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

; - Sau đợt tiếp xúc CTÌ ừi (chậm nhất 05 ngày sau khi tiếp xúc cử tri), đề nghị 
Ban Thường trực ƯBMTTQVN các xã, tìiị trận chủ động thống nhất với đại biểu 
HĐHD hũyặh làm bảò cảo vỉên tậi tiep'xücTve riội dũng bãò cảổ tổhg Kọp "ỷ Iciến, 
kiến nghị của ẹử tri Yà gửi báo cáo về Ban Thương trực UBMTTQ ¥iệt Nani huyện, 
Thường trực HĐND huyện đúng thời gian quy. định (Báo cảo cần tổng hợp đầy đủ sổ  
đại biểu HĐND tỉnh, huyện có mặt, vẳng mặt ừong buổi tiếp xúc; tổng hợp đầy đủ, rẽ 
ràng những ý  kiến, kiến nghị của cử ừi có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của 
tỉnh và của huyện chưa được giải ừình thỏa đáng, đầy đủ. Không tổng hợp những ỷ  
kiến đã được đại biểu HĐND tỉnh, huyện và các ngành chức năng giải ừình rô ràng, 
cụ thể, đủng quy định tại bnổi 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 nội dụng ý kiến phát biểu. 
Nếu chua rõ, tiến hành gặp trực tiếp cử ữi để trao đổi, nắm bắt thông tin rõ ràng, cụ thể 
hơrì để tổng hợp, phản ánh đây đủ, chúứi xác và làm cơ sở cho công tảc tiếp thu, xác 
minh, giải quyết, trả lời của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đốỉ với cử tri.

- Đề nghị Ban Thường trực ủy  ban MTTQ Việt Nam các xã, tìiị trấn thông báo 
ừên hệ thống ữuyên thanh vê thời gian, địa điêm của Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ 
họp tìiứ tám; phát hành thụ mời đên với cử tri; đồng thời, phối họp với Thường trực 
HĐND, UBND cùng cấp tổ chức để đợt tiếp xúc cử ừi đạt kết quả cao.

2. Đối với Đại biểu HĐND huyện

- Tại mỗi điểm tiếp xúc cử tri, Thưòng trực HĐND huyện phân công 01 đại 
biểu làm báo cáo viên, có lứiiệm vụ thực hiện các nội dung nêú tại mục I của Thông 
báo này. Khi cử ứi phát biểu chưa cụ thể, chưa rõ ràng thì liên hệ hoặc yêu cầu cử tri



diễn đạt lại cho rõ ý để tổKg hợp đầy đủ chúứi xác, đồng tìiời ứiống nhất vởi cán bộ ủ y  
ban MTTQ Việt Nam kujên được phân công dự tiếp xúc cử ừi để xác định rõ các ý 
kiếĩi cửa cử tri. Không tổng hợp những ý kiến đã được đại biểu HĐND tỉnh, huyện và 
các ngành chức năng giải trình rõ ràng, cụ thể, đúng quy định tại buổi tiếp xúc.

. - Sáu khi két thijc dợt tiếp xúc cử ùi, đề nghị các báo cáo viên gửi báo cáo kết 
quả về Thường trực Hội đồhg nhân dân huyện chậm nhất ngày 08/8/2Ö19. Nếu sau 
thời gian này các đại biểu HĐND huyện được cử làm báo cáo yiên không gửi bản tổĩig 
hơp ý kiến, kiến nghị CTÌa cử ừi thuộc ữiẩm qiiyền cấp huyện giải quyết về Thường 
trực HĐND huyện thì coi lửiư các ý kiến đã đừợc giải trình tại buổi tiếp xúc cử ừi.

3. Đề nghị đại m Iî HĐND tình, đại biểu HĐND huyện: Sạp xếp công việc, 
thòi gian về dự buổi tiếp xúc cử ữi đầy đủ, hạn chế yiệc đại biểu vắng mặt ừong các 
buổi tiếp xúc cử fri để đãin bảo tìiực hiệii nhiệm vụ của đại biểu ứieo luật địiứi. Trường 
họrp vắiig mặt, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo với Tổ ừưởng Tổ đại biểu 
và Ban Thường trực ủy  lan MTTQ Việt Nam huyệii, xã nơi đại biểu ứng cử ừước ứiời 
gian tổ chức tiếp xúc cử ừi tối thiểu một ngày để tìiông báo cho cử ừi biết, theo dõi./.

Nơi nhận:
-  Như kửih gửi;
- Phòng VH&TT;
- LĐVP, C W P;
- Lưu; VP.

TM. TT HĐND HUYEN 
PHÓ c í ĩ ủ  TỊCH

TM. UBMTTQVN ÏÏÜYÊN 
CHỦTỊCH



Mấu trang trí Hội nghị tiếp xúc cử tri
ổo Liên tịch số:/fj /TBLT-MTTQ-HĐND ngàyjỉ tháng ̂ năm 2019 của 

trực UBMTTQVN và Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh)

trong hội trường:

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

HỘI NGHỊ
TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HOP THỨ TÁM 

VỚI ĐẠI BIẺU HĐND TỈNH KHÓA IX VÀ Ì)ẠI BIỂU HĐND HUYỆN 
KHÓA X, NHEỆM KỲ 2016-2021

Xã (thị ừ ẩ n ) n g à y ... tháng... năm 2019

Khẩu hiệu ngoài hội trường: , .

Nhiệt liệt chào mừng cừ tri đến dự tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dãn tỉnh 
khóa JXvà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khỏaX, nhiệm  ^  2016-2021
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LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI 
thứ tám vói đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và 

huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
tịch íố:‘̂ ò /TBLT-MTĨQ-HĐND ngàylòthảng‘̂ năm 2019 của 
UBMTTQVN và Thường ưực HĐND hụyện Lộc Ninh)

,T hò i
giah

Đ f e 4 ie ^ i ê p
xúc Đai biểu HT)ND tỉnh Đại biểu HĐND huyện
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1
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1 7h30’ 
ngày 

01/8/2019
1
1

1
1
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ƯBND thị ừấn 
Lộc Ninh Bà Trần Thi Ánh Tuyết

- Ông: Hoàng Nhật Tân
- Ông: Phạm Đình Dần
- Bà: Đinh Thị Mỹ Hạnh
- Ông: Lưu Trọng Khoa 
-Ông:LêVănSy(BCV)

UBND xã Lôc 
Khánh

- Ông Nguyễn Văn Khánh
- Ông Lê Vinh Đởm

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

UBND xã Lộc 
Thiện Bà Trần Mỹ Tâm

- Ông: Hà Văn Giảng
- Ông: Ngô Duy Thúy
- Ông: Hồ Quang ÌQiánỉi
- Bà; Võ Hoàng Lệ Nga (BCV)
- Bà: Phạm Ngoe Trâm

ỦBNĨ) xẵ Lộc 
Thạnh Ông Nguyễn Văn PhưoTig

-Bà; Trần 1111610111.?
- Ông: Nguyễn Thaiửi Phi
- Bà Nguyễn Thị Kim Duyên
- Ông: Chung Tấn Tài (BCV)

' i 
i

1
1

1
13h30’

' ngày 
01/8/2019
1

1

1

(

UBND xã Lộc 
Thịiửi Ông Nguyễn Văn Khánh

- Ong: Hoàng Nhật Tân
- Ông; Phạm Đình Dần
- Bà: Điiứi Thị Mỹ Hạnh
- Ông: Lưu Trộng Khoa 
-Ông:LêVănSy(BCV)

ƯBND xã Lộc 
Điền Bà Trần Thị Ánh Tuyết

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

ƯBNDxãLộc Tấn - Ông Nguyễn Văn Phưcmg
- Bà Trần Mỹ Tâm

- Bà: Trân Thị Bích Lệ
- Ông: Nguyễn Thanh Phi
- Bà Nguyễn Thị Kim Duyên
- Ông: Chimg Tấn Tài (BCV)

UBND xã Lộc 
Thái Ông Lê Vinh Đởm

- Ong: Hà Vãn Giảng
- Ông: Ngô Duy Thúy
- Ông: Hồ Quang Khánh
- Bà: Võ Hoàng Lệ Nga (BCV) .
- Bà: Phạm Ngọc Trâm



7h30’ngày
02/8/2019

UBNDxãLộc Hòa Ông Ngúyễn Hồng Trà

- Bà: Phạm Thị Thu
- Ông: Văn .Quang Tiến (BCV) ỵ
- Ông; N^yễn Quốc Vmh
- Ông: Điểu Sơn

UBNDxãLộc Phú Ông Lê Aiứi Tuấn

-Ông; Đinh Văn Hải (BCV)
- Ông: Trần Thanh Hùng
- Bà: Đinh Thi Hòa
- Ông: Vũ Đăng Khoa
- Bà; Nguyễn Thi Mỹ Huệ

UBNDxãLộc 
, Thàíih

- Ông Nguyễn Văn Khánh
- Ông Lê Vinh Đởm

- Ông: Nguyễn Tiến Cường
- Bà: Phạm Thị Thanh Nhàn (BCV)
- Ông; Lê Thanh Bình 
r Ông: Mai Quế Anh
- Bà: Tô Thi Thêu

UBNDxãLộc
Hiệp

Bà Đặng Kim Tuyến
- Ong: Nguyên Gia Hòa 
-Ông: Ngô Văn Đạt (BCV)
- Ông: Lê Khắc Piiú
- Bà; Phạm Thi Thúy Phượng

13h30’
ngày

02/8/2019

UBND xã Lộc 
Thụận Ông Lẻ Aiủi Tuấn

- Ong: Đinh Văn Hải (BCV) ^
- Ông; Trần Thanh Hùng
- Ông: Vú Đăng Khòá
- Bà; Đinh Tỉụ Hòa
 ̂Bẩ: Nguyễn ilụ  Mỹ Huệ

ƯBNDxãLộc
Quang Bà Đặng Kim Tuyến

 ̂Ông: Nguyễn Gia Hòa
- Ống: Ngô Văn Đạt (BCV)
- Ông: Le Khắc Phú
r Bà: Phạm TÍụ Thúy Phượng

UBND xã Lộc An Ông Nguyễn Hồng Trà

- Bà: Phậiĩi Thị Thu
- Ông: Văn Quang Tiến (BCV)
- Ông: Nguyễn Quốc Vĩnh
- Ông: Điểu Sơn

UBND Lộc Hưng
- Ông Nguyễn Văn Khánh
- Ông Lê Vinh Đởm

- Ông: Nguyễn Tiến Cưòfng
- Bà: Phạm Thị Thanh Nhàn (BCV)
- Ông; Lê Thanh Bìĩủi
- Ông; Mai Quế Anh
- Bà: Tô Thi Thêu


