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   TỔ ĐẠI BIỂU HĐND                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC – TỔ SỐ 7                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

                                                

  Số:      /KH-TĐB                            Phước Long, ngày      tháng     năm 2014 

 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín,  

HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Thông báo số 129/TB-HĐND ngày 20/5/2014 của HĐND tỉnh Bình 

Phước về kết luận của ông Nguyễn Tấn Hưng – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước 

tại hội nghị liên tịch ngày 19/5/2014; 

Căn cứ Công văn số 132/HĐND ngày 20/5/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Phước v/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa 

VIII. 

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (Tổ số 7) lập Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước 

kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII, cụ thể như sau: 

I. Nội dung tiếp xúc cử tri. 

1. Thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ 

họp thứ chín của HĐND tỉnh khóa VIII (căn cứ Thông báo số 129/TB-HĐND ngày 

20/5/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của ông Nguyễn Tấn Hưng – 

Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị liên tịch ngày 19/5/2014). 

2. Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

tám. 

3. Thông báo với cử tri một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội, 

quốc phòng an ninh của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2014. 

4. Thu thập đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND 

tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

II. Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri, thành phần tham dự. 

1. Thời gian: 1 ngày, ngày 12/6/2014 (Thứ Năm). 

2. Địa điểm: Tại trụ sở UBND các xã-phường (Có lịch cụ thể kèm theo). 

3. Thành phần dự TXCT: 

- Các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Phước Long. 

- Thành phần mời dự: 

+ Cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình 
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Phước. 

+ Thị xã Phước Long: Lãnh đạo các ngành: Phòng TC-KH, TNMT, QLĐT, 

LĐTB&XH, GD&ĐT, Kinh tế, Thanh tra, Ban QLDA TTHC& khu ĐTM, Ban 

QLDAXD, Công an, Ban CHQS thị xã, Chi cục THA, TAND, Điện Lực Phước 

Long, Bệnh viện đa khoa; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã-phường. 

III. Tổ chức thực hiện. 

Để công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đạt kết quả, 

đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, Thường trực HĐND thị xã, 

UBMTTQVN thị xã Phước Long và UBND các xã-phường phối hợp thực hiện một 

số nội dung sau: 

1/ Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQVN thị xã tổ chức cho 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tố số 7 tiếp xúc cử tri tại thị xã Phước Long theo kế hoạch. 

2/ Đề nghị Thường trực HĐND thị xã bố trí các Tổ đại biểu ứng cử ở địa bàn 

xã-phường phối hợp cùng dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và chuẩn bị tài 

liệu của HĐND thị xã (theo như mục I của HĐND tỉnh) để báo cáo với cử tri. 

3/ UBND các xã-phường thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn về dự 

đợt tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo thời gian và địa điểm nêu trên. 

Mời Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã-phường cùng dự. 

UBND các xã-phường nơi bố trí địa điểm tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh yêu cầu các xã-phường bố trí địa điểm hội trường, nước uống, trang trí .v.v.. để 

đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín đạt kết quả cao. 

Đề nghị Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước, Trưởng Phòng 

TN&MT, Trưởng Phòng TC-KH, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng LĐTB 

&XH, Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng phòng Kinh tế, Chánh Thanh tra, Giám đốc 

BQL dự án TTHC&ĐTM thị xã Phước Long, Giám đốc BQLDA xay dựng; Đại 

diện lãnh đạo: Công an thị xã, Chi cục Thi hành án, Tòa án nhân dân thị xã, Điện 

Lực Phước Long, Bệnh viện đa khoa, Ban CHQS thị xã cùng tham gia tiếp xúc cử 

tri với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, để tham mưu, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử 

tri thuộc thẩm quyền của ngành phụ trách. 

4/ Văn phòng HĐND&UBND thị xã Phước Long cử chuyên viên ghi biên 

bản và tham mưu cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh- Tổ số 7 xây dựng báo cáo tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri, gửi về Thường trực HĐND 

tỉnh Bình Phước trước ngày 20/6/2014. 

5/ Đài truyền thanh thị xã cử phóng viên quay phim, đưa tin cho đợt tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII tại các xã-phường trên địa bàn 

thị xã Phước Long. 

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh 

khóa VIII của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh – Tổ số 7. Đề nghị các đại biểu và các 

ngành liên quan phối hợp thực hiện. 
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Nơi nhận:                                                       TỔ TRƯỞNG TỔ ĐẠI BIỂU 

- TT.HĐND tỉnh; HĐND TỈNH – TỔ SỐ 7  
- VP Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh BP; 

- TT.Thị ủy-HĐND thị xã; 

- Thành viên Tổ Đại biểu số 7; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- P.TN&MT, TCKH, QLĐT, LĐTBXH, 

  GDĐT, KT; Ban QLDA, Công an thị xã,  

  Điện lực PL, Chi cục THA, TAND; 

- BQL DA.TTHC&ĐTM Plong, Ban CHQS thị xã; 

- Công ty TNHH MTVcấp thoát nước BP; 

- HĐND các xã-phường;  

- UBND xã, phường;  Đài TT;                                                    

- LĐVP,CVK;                                                CHỦ TỊCH UBND TX PHƯỚC LONG 

- Lưu:VT.                                                                                                   Nguyễn Hoàng Thái 
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LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-TĐB ngày …/…./2014  

của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh – Tổ số 7) 

 

* Ngày 12/6/2014 
 

1/  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’:  

1.1/ Tiếp xúc cử tri xã Phước Tín: 

+ Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Phước Tín. 

+ Đại biểu: Nguyễn Hoàng Thái. 

+ Thành phần cùng dự đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT, TC-KH, QLĐT, Kinh 

tế, LĐTB&XH, GD&ĐT, Bệnh viện đa khoa, TAND, Chi cục THA Phước Long; Chủ 

tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã Phước Tín. 

1.2/ Tiếp xúc cử tri phường Long Phước, phường Phước Bình: 

+ Địa điểm: Tại trụ sở UBND phường Phước Bình. 

+ Đại biểu: Nguyễn Văn Năm, Trịnh Thị Tâm. 

+ Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV cấp thoát nước 

Bình Phước; Trưởng Phòng: TN&MT, TC-KH, QLĐT, LĐTB&XH, GD&ĐT, Thanh 

tra; Giám đốc Ban QLDA thị xã, Giám đốc BQL dự án TTHC&KĐTM Phước Long; 

Bệnh viện đa khoa, Công an thị xã, TAND, Điện Lực Phước Long; Chủ tịch (Phó chủ 

tịch) HĐND và Chủ tịch UBND phường Long Phước, phường Phước Bình. 
 

2/  Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h:  
 

2.1/ Tiếp xúc cử tri phường Long Thủy, phường Thác Mơ: 

+ Địa điểm: Tại hội trường khu phố 5, phường Long Thủy. 

+ Đại biểu: Nguyễn Văn Năm, Trịnh Thị Tâm. 

+ Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV cấp thoát nước 

Bình Phước; Trưởng Phòng: TN&MT, TC-KH, QLĐT, LĐTB&XH, GD&ĐT, Giám 

đốc Ban QLDA thị xã; đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Điện Lực Phước Long, Bệnh 

viện đa khoa; Chủ tịch HĐND và CT.UBND phường Long Thủy, phường Thác Mơ. 

2.2/ Tiếp xúc cử tri phường Sơn Giang, xã Long Giang 

+ Địa điểm: Tại trụ sở UBND phường Sơn Giang. 

+ Đại biểu: Nguyễn Hoàng Thái. 

+ Thành phần cùng dự đại diện lãnh đạo các ngành: TN&MT, TC-KH, QLĐT, 

Kinh tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, Công an, Ban CHQS thị xã, Chi cục THA, TAND, 

Bệnh viện đa khoa; Giám đốc Ban QLDA, Điện Lực Phước Long. Chủ tịch (phó chủ 

tịch) HĐND và Chủ tịch UBND phường Sơn Giang, xã Long Giang./. 

 


