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          Số:614/ HĐND-VP 
Về việc nâng cao chất lượng hoạt 
động của các Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh trong chuẩn bị kỳ họp thường lệ 
cuối năm của HĐND tỉnh. 

                  Lạng Sơn, ngày  11  tháng  10  năm  2019 

 
      Kính gửi: Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh 

       
 

Trong thời gian qua, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã cơ bản thực hiện có 
hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015, nhiều Tổ đại biểu HĐND đã đổi mới trong việc tiếp xúc cử 
tri; tích cực đề xuất nội dung chất vấn, giải trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Bên 
cạnh đó cũng còn có Tổ đại biểu chưa tổ chức được việc tiếp xúc cử tri theo 
chuyên đề, chưa duy trì việc họp Tổ đại biểu định kỳ 1quý/lần theo quy chế, 
việc đề xuất các nội dung, giải trình, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh còn hạn 
chế. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và 
chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đề 
nghị Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Duy trì việc họp Tổ Đại biểu HĐND  theo quy định 1 quý/lần theo quy 
chế. Đề nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thời gian họp tổ, đồng thời gửi 
Giấy mời Thường trực HĐND tỉnh tham dự; biên bản họp tổ gửi về Văn phòng 
HĐND tỉnh để tổng hợp. Thời gian họp tổ đại biểu quý IV xong trước ngày 
20/11/2019. 

2. Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 22/02/2019 của Thường trực 
HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh năm 2019, Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung 
sau: 

- Thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 bắt đầu từ 
ngày 01/11/2019 và kết thúc vào ngày 15/11/2019; gửi báo cáo, biên bản tiếp 
xúc cử tri về Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 25/11/2019. 

-  Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngoài nội dung tiếp xúc cử tri thông 
thường, đề nghị thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề (nội dung chuyên đề do 
Tổ lựa chọn). 

3. Căn cứ nội dung dự kiến kỳ họp cuối năm 2019, Thường trực HĐND 
tỉnh đề nghị mỗi tổ chọn ít nhất 01câu hỏi chất vấn và 01 nội dung đề nghị đưa 
ra thảo luận tại kỳ họp và phân công đại biểu chất vấn trực tiếp tại kỳ họp cuối 
năm 2019 của HĐND tỉnh (phiếu chất vấn gửi kèm theo Công văn này). 



Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh 
phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai 
thực hiện có hiệu quả việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 
2019 và gửi phiếu chất vấn, nội dung đề nghị giải trình về Thường trực HĐND 
tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh) trước ngày 20/11/2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT HĐND tỉnh; 
- Ban TT UBMTTQ tỉnh(P/h); 
- Ban TT UBMTTQ các huyện, thành phố; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- C,PVP HĐND tỉnh; 
- Phòng TH; 
- Lưu VT. 

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

 
 
 
 
 
 

Đoàn Thị Hậu 
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