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KẾ HOẠCH
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Công văn so 130/HĐND ngày 04/5/2022 của Thường trực HĐND 
tỉnh về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đông nhân dân tỉnh 
khóa X;

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN huyện Lộc 
Ninh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khu vực huyện Lộc Ninh xây dựng kê 
hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh 
như sau:

1. Hình thức tiếp xúc cử tri
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trực tiêp tại UBND xã, thị trân.
2. Nội dung tiếp xúc cử tri
- Báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4 (chuyên đê), HĐND tỉnh khóa

X; . ễ
- Thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tô chức kỳ họp 

thứ 5 của HĐND tỉnh khóa X;
- Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, 

HĐND tỉnh khóa X để trả lời cho cử tri biết;
- Thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử 

tri với HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.
3. Thời gian và thành phần tiếp xúc cử tri

Thời gian Đại biểu Đơn vị TXCT Ghi chú
Ngày Buôi

31/5/2022

Sáng Ông Lê Trường Sơn Lôc Thuân
Chiêu Thị trân Lôc Ninh
Sáng Bà Nguyễn Thị Thuận Văng Họp ngành
Chiêu Văng Họp ngành
Sáng Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Lôc Thuân
Chiêu Thị trân Lộc Ninh
Sáng Ông Vũ Long Sơn

Lộc Thạnh
Chiều Lộc Thiện
Sáng Ông Vũ Xuân Thủy Lôc Hòa
Chiêu Lôc An
Sáng Bà Điểu Huỳnh Sang Văng Họp Quôc hội
Chiêu Văng Họp Quôc hội
Sáng Ông Nguyễn Tiến Tân Lộc Hưng
Chiêu Lôc Thinh



4. Tổ chức thưc hiên■ ễ • ,
- Đại biêu HĐND tỉnh tô chức tiêp xúc cử tri cùng với đợt tiêp xúc cử tri của 

đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh trước kỳ họp giữa năm 2022.
- Đề nghị Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Lộc Ninh phối 

hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri đúng quy định; thông 
báo trên hệ thống truyền thanh cho các cử tri có ý kiến, kiến nghị với cấp tỉnh đên 
tại các điểm có đại biểu HĐND tỉnh về dự để đề xuất ý kiến, kiến nghị tới đại biểu 
HĐND tỉnh.

- Đề nghị các ông (bà) thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện 
Lộc Ninh:

+ Chủ động sắp xếp công việc chuyên môn, tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ, 
trường hợp có lịch công tác đột xuât, báo cáo với Tô trưởng đê điêu chỉnh kê 
hoạch tiếp xúc cử tri phù hợp.

+ Tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét của cơ 
quan cấp tỉnh gửi về Tổ trưởng Tổ đại biểu để tổng hợp, báo cáo Thường trực 
HĐND tỉnh theo quy định.

TM. TỎ ĐẠI BIẺU HĐND TỈNH 
Nơi nhận: KHU v ự c  HUYỆN LỘC NINH
- Thường trực HĐND tỉnh; T O  T R I/O N G
- ĐB. HĐND tỉnh ứng cử tại Lộc Ninh;
- Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh;
- Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh;
- BTT. UBMTTQVN huyẹn Lọc Ninh;
- CVP, CVHĐ;
- Lưu: VT.

Lê Trường Sơn


