
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH PHƯỚC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 10 

 
    Số: 01/KH-TĐB                       Bù Gia Mập, ngày  28   tháng  5  năm 2014 

 

KẾ HOẠCH 
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín 

của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 

 

Thực hiện Công văn số 132/HĐND, ngày 20/5/2014 của HĐND tỉnh Bình Phước 

về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII; 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 10 - ứng cử tại địa bàn huyện Bù Gia Mập thông báo 

kế hoạch, lịch TXCT trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa VIII, cụ thể như sau: 

I/ LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI:  

1. Nhóm 01 gồm các ông (bà): Dương Văn Dũng, Trần Tuệ Hiền, Lê Minh Việt. 

* Tiếp xúc cử tri tại các xã:  

- Ngày 05/6/2014 (thứ năm): + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Phước Minh.  

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Đa Kia.  

- Ngày 06/6/2014 (thứ sáu):  + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Phú Nghĩa. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Phú Văn. 

- Ngày 07/6/2014 (thứ bảy):  + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Đức Hạnh. 

2. Nhóm 02 gồm các ông (bà): Phạm Phước Hải, Huỳnh Hữu Thiết.  

* Tiếp xúc cử tri tại các xã:  

- Ngày 05/6/2014 (thứ năm): + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Bù Gia Mập. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Đăk Ơ.  

- Ngày 06/6/2014 (thứ sáu):  + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Bình Thắng.  

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Bình Sơn.  

- Ngày 07/6/2014 (thứ bảy):  + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Phước Tân. 

3. Nhóm 03 gồm các ông (bà): Hoàng Văn Huệ, Nguyễn Văn Cường. 

* Tiếp xúc cử tri tại các xã: 

- Ngày 05/6/2014 (thứ năm): + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Long Hưng. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Bù Nho. 

- Ngày 06/6/2014 (thứ sáu):  + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Long Hà. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Long Bình. 

4. Nhóm 04 gồm các ông (bà): Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhật.  

* Tiếp xúc cử tri tại các xã:  

  - Ngày 05/6/2014 (thứ năm): + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Bình Tân. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Long Tân. 

 - Ngày 06/6/2014 (thứ sáu):  + Buổi sáng: 08 giờ 00 phút, tại xã Phú Trung. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại xã Phú Riềng. 

Ghi chú: Đại biểu Trịnh Thị Hoà có đơn xin không tham gia đợt tiếp xúc lần 

này vì lý do bận công tác đột xuất. 
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II/ 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 theo Thông báo số 129/TB-HĐND, ngày 
20/5/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Ông Nguyễn Tân Hưng - Uỷ 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, 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 
HĐND tỉnh khóa VIII (Tổ số 10 có văn bản tổng hợp gửi kèm cho các đại biểu, đề 
nghị đại biểu nghiên cứu và thông báo cho cử tri). 

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 hữu quan. 

III/ PHƯƠNG THỨC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Đại biểu HĐND tỉnh TXCT được tổ chức kết hợp với đợt TXCT của đại biểu 
HĐND huyện Bù Gia Mập trước kỳ họp giữa năm 2014. 

2. Đề nghị các vị đại biểu Tổ số 10 HĐND tỉnh - chuẩn bị tốt các nội dung, 
nghiên cứu kỹ các văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng 
để vận dụng trả lời những vấn đề cử tri đã nêu. Chọn những nội dung có liên quan 
đến kiến nghị của cử tri, của địa phương để trả lời, thông báo cho cử tri được biết. 

3. Đề nghị UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập, 18 xã thuộc huyện phối kết hợp và 
tạo điều kiện thuận lợi để các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bù 
Gia Mập TXCT theo đúng quy định. 

Đề nghị UBMTTQVN huyện cử cán bộ tham gia các buổi TXCT của tổ đại biểu 
HĐND tỉnh để giúp ghi biên bản và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của cử tri được kịp thời, đúng quy định. 

4. Các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động phương tiện đi lại và phối hợp thực hiện 
việc TXCT theo các đơn vị đã thống nhất; có phân công để báo cáo nội dung TXCT; 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh thuộc nhóm mình, chậm nhất đến 
hết ngày 10/6/2014 gửi về Tổ trưởng (thông qua UB.MTTQVN huyện và ông 
Nguyễn Văn Khải - Văn phòng Huyện uỷ Bù Gia Mập theo địa chỉ Email: 
hubugiamap@yahoo.com.vn) để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh trước ngày 15/6/2014. 

 5. Đề nghị các vị đại biểu sắp xếp thời gian, công việc để tham dự tiếp xúc cử 
tri theo Kế hoạch này; trường hợp có lịch công tác đặc biệt hoặc có lý do (đặc biệt) 
trùng với lịch tiếp xúc cử tri thì đại biểu phải báo cáo với Tổ trưởng trước hai ngày 
để xem xét, điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri cho phù hợp./. 

   

Nơi nhận:                               TỔ TRƯỞNG 
- TT.HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh - Tổ số 10; 

- TT.HU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy, VP.HĐND&UBND huyện;                     (Đã ký) 

- Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 18 xã; 

- Lưu: Tổ số 10.  

      

                               Dương Văn Dũng 

mailto:hubugiamap@yahoo.com.vn

