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THÔNG BÁO
 Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai,

 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của 
HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND tỉnh thông báo 
việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X như sau:

1. Nội dung 

a) Các nội dung chủ yếu của các kỳ họp thứ 10, 11 và 12; báo cáo tình hình     
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm      
năm 2023; các nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành (chi tiết theo đề cương).

b) Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ chín (Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 
29/11/2022 của UBND tỉnh).

c) Thu thập, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri.

d) Báo cáo trước cử tri về hoạt động của đại biểu HĐND.

2. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 12/01/2023.

3. Tổ chức thực hiện

a) Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thống nhất thời gian, hình thức tổ chức 
tiếp xúc cử tri và phương pháp thu thập kiến nghị cử tri; xây dựng báo cáo tổng 
hợp ý kiến cử tri và gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời gửi 
văn bản điện tử về địa chỉ email: vphdnd@quangnam.gov.vn trước ngày 
20/01/2023.

Báo cáo cần tổng hợp đầy đủ nội dung kiến nghị và phân loại theo cấp có 
thẩm quyền giải quyết. Những ý kiến đã được giải trình, trả lời rõ tại buổi tiếp 
xúc; các nội dung đã trả lời tại các đợt tiếp xúc cử tri trước đề nghị không tổng 
hợp vào báo cáo.



b) Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm tham mưu 
Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, chuyển ý kiến của cử tri 
đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời.

Đề nghị các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ 
chức và tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành việc tiếp xúc 
cử tri./.

Nơi nhận:
- TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN
các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CPVP, Phòng THTTDN;
- Lưu VT.                             

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

[daky]
Nguyễn Công Thanh
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