
Phụ lục 1 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 8 /KH-TTHĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 
HĐND TỈNH KON TUM 

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH 

TẠI HUYỆN, TP…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /BC-TĐB ………, ngày      tháng     năm 2022 

    

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO(1) 

Kết quả tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII 

tại… 

Thực hiện Kế hoạch số …./KH-TTHĐND ngày …/…/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại … báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 

thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII như sau: 

I. Tình hình tổ chức TXCT sau Kỳ họp thứ 3 

1. Địa điểm và thành phần TXCT 

- Địa điểm TXCT; 

- Tổng số điểm TXCT trong đợt này; 

- Thành phần TXCT. 

2. Vai trò, trách nhiệm của các thành phần tham gia TXCT  

2.1. Đánh giá vai trò, trách nhiệm của các thành phần tham gia phối hợp 

xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, tổ chức cho đại biểu 

HĐND tỉnh TXCT sau Kỳ họp thứ 3 tại địa bàn ứng cử (Tổ đại biểu, đại diện 

UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên, UBND các cấp…). 

2.2. Vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh tham gia TXCT 

2.3. Tình hình cử tri tham gia TXCT 

- Tổng số cử tri (số cử tri đã tham dự các Hội nghị TXCT chi tiết cho từng 

xã, phường, thị trấn). 

- Số lượng cử tri trung bình tham dự một Hội nghị TXCT. 

3. Hình thức TXCT 

- TXCT theo hình thức nào? 

- Kết hợp tổ chức TXCT mấy cấp (01 cấp, hai cấp, …). 

                                           
(1) Đề cương báo cáo mang tính hướng dẫn và gợi ý. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình 

hình thực tế, các đồng chí có thể bổ sung thêm để báo cáo đầy đủ, sát thực đối với từng Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại các huyện và thành phố. Nếu chưa rõ, đề nghị các Tổ đại biểu liên hệ với Chuyên viên phòng 

Tổng hợp theo số máy: 0260.6252058 (Đ/c Quyên) để được hướng dẫn. 
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- Nhận xét hình thức tiếp xúc cử tri hiệu quả nhất. 

II. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết 

của chính quyền các cấp(2) 

1. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính 

quyền cấp tỉnh 

1.1. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần (từ 2 lần trở lên; ghi chú kiến nghị đó 

đã kiến nghị vào thời gian nào, Kỳ họp thứ mấy HĐND tỉnh Khóa mấy; UBND 

tỉnh và các cơ quan hữu quan giải quyết, trả lời như thế nào? tại văn bản nào? 

Lý do vì sao cử tri tiếp tục kiến nghị?). 

1.1.1. Về lĩnh vực Pháp chế(3) 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.1.2. Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách(4) 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.1.3. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội(5) 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.1.4. Về lĩnh vực Dân tộc  

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

                                           
(2) Đề nghị tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp huyện, cấp 

xã theo như hướng dẫn đối với tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính 

quyền cấp tỉnh. Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, nếu cử tri không có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết 

của chính quyền cấp nào (tỉnh, huyện, xã) thì cần ghi rõ: Không có. 
(3) Gồm: thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 

địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương. 
(4) Gồm: kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
(5) Gồm: giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, chế độ chính sách của Nhà nước và chính 

sách tôn giáo ở địa phương. 
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…… 

1.2. Ý kiến, kiến nghị chung (là các ý kiến, kiến nghị giống nhau của cử 

tri từ 02 xã, phường, thị trấn trở lên; nêu rõ họ tên cử tri, tổ dân phố, thôn, xã 

phường, thị trấn có kiến nghị). 

1.2.1. Về lĩnh vực Pháp chế 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.2.2. Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.2.3. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.2.4. Về lĩnh vực Dân tộc  

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.3. Ý kiến, kiến nghị cụ thể ở từng địa phương 

1.3.1. Về lĩnh vực Pháp chế 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.3.2. Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 
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…… 

1.3.3. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

1.3.4. Về lĩnh vực Dân tộc  

Xã, phường … 

+ Cử tri Nguyễn Văn …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

+ Cử tri Y …, thôn (tổ dân phố), xã (phường …) kiến nghị: 

…… 

Lưu ý: 

+ Đề nghị tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải 

quyết của chính quyền cấp tỉnh theo địa bàn tổ dân phố, thôn, làng; xã, phường, 

thị trấn và theo lĩnh vực (như hướng dẫn nêu trên) để thuận lợi cho việc theo 

dõi, trả lời. 

+ Ý kiến, kiến nghị của cử tri cần nêu rõ: họ và tên, nơi cư trú của cử tri 

có kiến nghị; nội dung kiến nghị (kiến nghị về việc gì, ở đâu…); cơ quan, cá 

nhân chịu trách nhiệm giải quyết (nếu cử tri không xác định được thì đề nghị 

chính quyền cấp xã, huyện nơi TXCT xác định)…  

1.4. Đối với các ý kiến, kiến nghị có tính chất khiếu nại, tố cáo 

Quá trình tiếp xúc cử tri, có các cử tri: 

- Cử tri Trần Thị ..., thôn (tổ dân phố), xã (phường …) nêu ý kiến …(nêu 

rõ kiến nghị và yêu cầu của cử tri).  

- Cử tri A ..., thôn (tổ dân phố), xã (phường …) nêu ý kiến …(nêu rõ kiến 

nghị và yêu cầu của cử tri). 

…… 

Sau khi nghe cử tri nêu ý kiến, đại biểu của Tổ đã hướng dẫn các cử tri 

nói trên làm đơn gửi (hoặc trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm 

quyền) để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.  

2. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính 

quyền cấp huyện 

3. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của chính 

quyền cấp xã 

III. Đề xuất, kiến nghị 
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Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Lưu: …. 

TM. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH 

TẠI HUYỆN, THÀNH PHỐ... 

TỔ TRƯỞNG 
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