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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 252 /HĐND-VP

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước
kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND
tỉnh khóa XVI

Kính gửi:
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh Lạng Sơn;
- Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố;
- Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Quy chế số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ ngày
23/6/2017 về phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày
20/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND
tỉnh năm 2020.
Để Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt cho đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trân trọng đề nghị:
- Tổ Trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với Ban
Thường trực UBMTTQ các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri theo Kế
hoạch số 28/KH-HĐND ngày 20/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.
- Trong chương trình tiếp xúc cử tri lần này: đề nghị các Tổ đại biểu
HĐND bố trí thời gian để tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh
đã ban hành tại kỳ họp thứ mười bốn và kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh về các
cơ chế chính sách (trong đó lưu ý các nghị quyết: Nghị quyết số 08/2019/NQHĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích
đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số
01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Quy đi ̣nh về chính sách hỗ
trợ đối với cán bộ, công chức cấ p xã, người hoạt động không chuyên trách ở
cấ p xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắ p xế p đơn vi ̣ hành chính; sắ p xế p, sáp
nhập thôn, tổ dân phố và sắ p xế p, cơ cấ u lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã,

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.).
- Nội dung tiếp xúc cử tri chuyên đề: mỗi Tổ đại biểu lựa chọn các nội
dung chuyên đề phù hợp (có một số nội dung gợi ý kèm theo); điều chỉnh số địa
điểm tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với mỗi tổ đại biểu HĐND tỉnh từ 05 địa
điểm xuống 02 địa điểm trong Kế hoạch số 28/KH-HĐND, ngày 20/01/2020 của
Thường trực HĐND tỉnh.
- Tài liệu bản giấy để đại biểu tham khảo phục vụ buổi tiếp xúc cử tri
gồm: Thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp; Báo cáo việc triển khai
thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối
năm 2020 (tài liệu sẽ gửi đến đại biểu HĐND tỉnh trước ngày 01/6/2020); Báo
cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri (tại các kỳ họp trước đã gửi đến
đại biểu HĐND tỉnh và trên cổng thông tin điện tử phần mềm quản lý nghiệp vụ
HĐND).
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày
01/6/2020 và kết thúc vào ngày 15/6/2020; gửi báo cáo, biên bản tiếp xúc cử tri
đến Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh) chậm nhất ngày
25/6/2020 để tổng hợp và báo cáo; đồng thời gửi đến Ban Thường trực UB
MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn.
Bản điện tử được đăng tải trên mục Tài liệu tiếp xúc cử tri của hệ thống
Quản lý nghiệp vụ HĐND tại địa chỉ http://hdnd.vienthonglangson.vn để đại
biểu tham khảo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban TT UBMTTQ tỉnh ;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- C, PCVP HĐND tỉnh;
- Các phòng;
- Lưu: VT HTH.
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