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Số: 03  /CV- HĐND

"v/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ 
họp thứ 3 HĐND xã"

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Quang Khải, ngày  16 tháng 6 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND xã Quang Khải 
về việc tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXII, Thường trực HĐND xã phối hợp 
với lãnh đạo UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 
tại 3 thôn để các đại biểu HĐND xã báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp  thứ 3; báo 
cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn xã; tiếp thu các ý kiến 
kiến nghị phản ảnh của cử tri với đại biểu HĐND xã.

1. Thành phần:
Ở xã: - Đại biểu HĐND xã khóa XXII theo đơn vị bầu cử;
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy; TT Hội đồng nhân dân;
- Đại diện Lãnh đạo UBND xã;
- Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ xã;
- Đại diện Lãnh đạo các tổ chức - chính trị - xã hội; 
- Đại diện các ngành, Các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp;
- Công chức UBND xã;
Ở thôn:
- Chi ủy chi bộ thôn; Lãnh đạo thôn; 
- Cán bộ đảng viên; BCH các chi hội và các đoàn thể nhân dân; 
- Cử tri trong thôn;
2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút ngày 21/6/2022 (thứ 3).
3. Địa điểm:

Đơn vị bầu cử Địa điểm Ghi chú
Số 1,2 thôn Tân Quang Nhà văn hóa thôn Tân Quang
Số 3,4,5,6 thôn Nhũ Tỉnh Nhà văn hóa thôn Nhũ Tỉnh
Số 7,8 thôn Vũ Xá Nhà văn hóa thôn Vũ Xá

4. Thường trực HĐND xã yêu cầu:
* Các đại biểu HĐND xã: 
- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi mình ứng 

cử để phản ánh kịp thời về Thường trực HĐND xã.



- Tham dự đầy đủ hội nghị tiếp xúc cử tri;
* Đối với ủy ban MTTQ xã;
- Thường trực MTTQ xã báo mời các thành phần đại biểu tham dự hội nghị;
- Chỉ đạo các Ban công tác mặt trận thôn thông báo mời các thành phần ở thôn 

tham dự; Tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn về thời gian, địa điểm tiếp xúc 
để đông đảo cử tri nắm được và tham dự; Trang trí khánh tiết tại nơi tổ chức hội nghị;

* Đối với UBND xã;
- Chuẩn bị báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã; kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022 để báo cáo với cử tri;

- Chỉ đạo đài truyền thanh xã tuyên truyền về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri.
- Chỉ đạo và phân công cán bộ công chức về các địa điểm tiếp xúc cử tri để dự.
Đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân nắm và phối hợp thực hiện để hội nghị tiếp 

xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXII đạt kết quả cao.
Công văn này thay cho giấy mời./

Nơi nhận:
- Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức CT- XH xã;
- Trưởng các ngành; CC VH-XH; 
- Trưởng hai ban, Các đại biểu HĐND xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thảo
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