UY BAN MTTQ VIỆT NAM
XÃ ĐĂK SÔNG
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Sông, ngày 5 tháng 8 năm 2022

Số:

22 /KH - MTTQ -BTT

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Sau kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện
khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Tổ Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019;
Căn cứ Thông báo số: 05 TĐB-HĐND ngày 04/8/2022 của Tổ đại biểu
HĐND huyện trúng cử tại đơn vị bầu cử số 5 xã Sơ Ró, Đăk Sông và xã Đăk Pling
về việc tiếp xúc cử tri Sau Kỳ họp lần thứ Bảy -HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ
2021-2026;
Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã Đăk Sông Sau khi trao đổi, thống
nhất với HĐND & UBND xã. Ban Thường trực MTTQ xã xây dựng kế hoạch tổ chức
Hội nghị tiếp xúc cử tri như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện các quy định của Pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Ban
Thường trực MTTQ Việt Nam xã, về công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Tổ
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sau Kỳ họp thứ Bảy - Tổ đại biểu HĐND
huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Yêu cầu
Các chương trình, quy chế phối hợp về tổ chức Hội nghị Tổ Đại biểu HĐND
huyện tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5 xã Sơ Ró, Đăk Sông và Đăk Pling.
Nhằm triển khai tốt Thông báo số: 5/TB- TĐBHĐND, ngày 4/8/2022 của Tổ đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro. Về việc tiếp xúc cử tri Sau Kỳ họp thứ
Bảy-HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
II. NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY

- Nhằm thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy và nội dung, chương
trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Tám-HĐND huyện khóa VII.
- Nghe, giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trưởng, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp. Thu thập
và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng về những vấn đề thuộc chương trình
Kỳ họp và ý kiến cử tri đối với HĐND và các cơ quan, đơn vị trên tại xã.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/8/2022 (vào chiều thứ 6)
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Đăk Sông
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ
1. Cấp huyện:
- Đại biểu HĐND huyện trúng cử trên địa bàn xã gồm:
+ Ông: Đinh Văn Dũng – Trưởng công an huyện
+ Ông: Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Sông
+ Ông: Đinh Yvét – Bí thư Đảng Uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã Đăk Pling
2. Cấp xã:
- Mời lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND&UBND xã;
- Mời Trưởng, phó các ban ngành Đoàn thể, cán bộ không chuyên trách,
Công chức xã, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã;
-Mời các Ông/bà là Đại biểu HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
3. Thôn làng
- Bí thư chi bộ, thôn trưởng, Ban công tác Mặt trận, Già làng uy tiến, trưởng,
phó chi hội các thôn làng trên địa bàn xã.
- Mời Đại diện mỗi thôn làng từ 1 đến 2 cử tri về tham dự Hội nghị (do lãnh
đạo thôn làng lựa chọn, gửi danh sách cử tri về BTT MT xã tổng hợp cử tri tham
dự Hội nghị).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
-Phối hợp với Uỷ ban ban nhân dân xã tổ chức tiếp xúc cử tri Sau Kỳ họp
thứ Bảy - Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
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-Chuẩn bị hội trường, maket, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo phục
vụ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.
- Đề nghị Ban công tác Mặt trận, thôn trưởng các làng, thông báo rông rãi cho
các tổ chức Chính trị xã hội và đại diện cử tri được mời biết để tham dự.
2. Uỷ ban nhân dân xã
Thực hiện tốt công tác phối hợp và chỉ đạo công chức tham dự đầy đủ;
Đảm bảo an ninh, trật tự theo kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Trên đây là Thông báo tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Tổ Đại biểu HĐND
huyện Sau Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Như trên;
- Lưu MT.

CHỦ TỊCH

Trịnh Thị Huệ
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