
 HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND SỐ 3 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 Số:          /TB-TĐB Phước Long, ngày        tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh Bình Phước 

khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 415/HĐND ngày 13/12/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh 

khóa X; 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/12/2021 của HĐND thị xã 

Phước Long phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến (cấp tỉnh và thị xã) sau 

kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ hợp thứ hai HĐND 

thị xã khóa IX; 

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3) thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

thứ ba – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X trên địa bàn thị xã Phước Long, cụ thể 

như sau: 

I. Nội dung tiếp xúc cử tri 

1. Báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021) của HĐND 

tỉnh khóa X theo Thông báo số 414/TB-HĐND ngày 13/12/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh. 

2. Chọn lọc tóm tắt nội dung các Nghị quyết kỳ họp thứ 3 để tuyên truyền, 

phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện. 

3. Chọn lọc những nội dung trong các báo cáo, văn bản của các sở ngành 

chức năng trình tại kỳ hợp thư 3, HĐND tỉnh và các văn bản trả lời, giải trình ý 

kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh 

khóa X để trả lời cho cử tri được biết (các văn bản trả lời của các cơ quan liên 

quan đăng tải trên website Đại biểu nhân dân tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: 

dbnd.binhphuoc.gov.vn). 

4. Thu thập đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với  

HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan. 

II. Hình thức, thời gian, địa điểm và thành phần tham dự 

1. Hình thức: Tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến tại 08 

điểm cầu gồm: điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã và 07 điểm cầu 

kết nối tại Hội trường UBND các xã, phường. 

2. Địa điểm, thành phần dự 

2.1. Tại điểm cầu Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã 

- Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3) gồm: Đại biểu Hà Anh Dũng, Đại biểu 

Phạm Thụy Luân, Đại biểu Nguyễn Ngọc Lương. 
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- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an 

tỉnh. 

- Đại biểu HĐND thị xã là lãnh đạo Thường trực HĐND - UBND - 

UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo các ngành thị xã. 

- Đại diện cử tri: mỗi xã, phường cử 01 cử tri dự. 

2.2. Tại điểm cầu các xã, phường 

- Đại biểu HĐND thị xã Phước Long khóa IV (trừ những đại biểu dự tại 

điểm cầu thị xã) 

- Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN và các 

ban, ngành, đoàn thể xã, phường. 

- Đại diện lãnh đạo thôn, khu phố, đoàn thể của xã, phường và cử tri (do 

Ban Thường trực UBMTTQVN xã, phường mời) 

3. Thời gian: Tổ chức trong 01 buổi chiều, vào lúc 14 giờ 00’, ngày 

05/01/2022 (Thứ tư). 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa X (Tổ số 3) sắp xếp công việc, 

bố trí tham dự tiếp xúc cử tri đầy đủ theo quy định. 

2. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND thị xã, 

UBMTTQ Việt Nam thị xã phối hợp tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tỉnh (Tổ 

số 3) tiếp xúc cử tri trên địa bàn thị xã Phước Long theo Kế hoạch. 

3. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh cử đại diện 

lãnh đạo của đơn vị tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 3) 

để xem xét trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. 

4. Giao Văn phòng Cấp ủy – HĐND và UBND thị xã đảm bảo cơ sở vật 

chất, phòng họp trực tuyến phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực 

tuyến theo Kế hoạch. 

Trên đây Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh Bình 

Phước khóa X trên địa bàn thị xã Phước Long của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ 

số 3)./. 

Nơi nhận:  TỔ TRƯỞNG  

- TT Tỉnh ủy; 

- TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành viên Tổ số 3; 

- VP Tỉnh ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- VP UBND tỉnh; 

- TT.TU, HĐND, UBND, MTTQVN thị xã; 

- HĐND, UBND, UBMTTQVN x, p;  Phạm Thụy Luân     
- LĐVP, CVVP;                                                       

- Lưu:VT.      
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