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* Doan Hung, ngay6 tháng 10 nám 2022 
SQ - KHJHU 

KE HOiLCH 
T chüc di thoii tric tip gifra nguôi dfrng du cp üy, 

chInh quyn huyn vói nhân dan nãm 2022 

Can cü Quyt djnh s 2080-QD/TU ngày 10/9/2014 cüa Ban Thu&ng v Tinh 
üy Phü ThQ ye vic ban hành Quy chê dôi thoai tr%rc tiêp gi€a ngithi dirng du cap 
ñy, chInh quyên vâi than dan. 

Thirc hin K hoach s 52-KHIHU, ngày 01/3/2022 cüa Ban Thumg vii Huyn 
üy ye to chác dôi thoai trirc tiêp gifla ngtri dirng dâu cap üy, chInh quyên vâi nhãn 
dan näm 2022; Ban Thtr&ng vi Huyn üy xây drng Kê hoach  to chic dôi thoai trrc 
tip giUa ngirii drng dâu cap üy, chInh quyên huyn vài nhãn dan näm 2022 nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

Nhm duy tn có nn np và nãng cao chit luvng, hiu qua cong tác di thoai 
tnrc tiêp giih ngui dirng dâu cap üy, chInh quyên vth nhân dan; giüp ngx&i dung 
du cap üy, chInh quyên huyn trirc tiêp gp gO', trao dôi, Lang nghe kiên phãn ánh 
v nhüng van dé phirc tp, nhtng van dê nhân dan uan tam a dja phucing; xem xét 
và cho chü tnrong, djnh hu&ng giâi quyêt nhtLng kiên nghj, dê nghj chInh dáng cüa 
nhãn dan. Dông th&i qua dôi thoai, nhán dan dtrçic tham gia gop , hién ké giiip cap 
üy, chInh quyên huyn tháo gO' nhUng khó khàn, vuàng mac trong lânh dao,  chi  dao, 
quãn 1, diêu hành. 

Thrc hin tot ca chê Dãng lành dao,  Nba nixàc quàn 1, nhân dan lam chü; 
cüng cô môi quan h mt thiêt giUa Dãng, Nhà nuâc v&i nhân dan. 

2. Yêu cu 

Qua trInh t chirc di thoai phái dam bão dan chü, khách quan, thông tin chInh 
xac, dung ni quy, quy chê dôi thoai, tránh hInh thrc; thrc hin dñng quy djnh ye 
vic giü gin bI mt an ninh quôc gia. 

II. NQI DUNG 

1. Ni dung dôi thoai không giâi han  linh vrc, song tp trung sâu vào mt s 
van dé ma dix 1un, nhân dan quan tam nhu: 

- Cong tác den bü, giài phóng mt buing thrc hin các dr an trên dja bàn huyn 

- V.n d bâo ye thixng hiu bij&i dc san 

- Giit gin an ninh trt tr và mOi tnx&ng ti khu dan cix 

- COng tác xã hi hóa trong giáo dic 
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2. Nghe kin cüa nhân dan trao di, phãn ánh nhüng v.n d con bat c.p, 
nhüng khó khän, vuàng mac phát sinh trong thçrc tiên triên khai thirc hin ti c sâ. 
Coi trQng xin kiên nhân dan tham gia gop ', hiên kê giüp cap ui', chInh quyên tháo 
gi nhüng khó khàn, vu&ng mac trong lãnh dao,  chi do phát triên kinh té - xà hi, 
cüng cô quôc phOng - an ninh, xây dirng h thông chInh trj; nhât là chi dao  giài 
quyêt nhing khó khän, vu&ng mac a dja bàn kim dan cu. 

(Nhüng ni dung lien quan dén giái quyê't khiê'u ngi, to' cáo cüa cOng dan thl 
khOng thea ra dOi thogi tgi h3i nghj nay). 

III. THI GIAN, DJA DIEM, THANH PHAN, CHIXYNG TR!NII DOI 
ThOiU 

1. Thô'i gian: Dr kMn t chüc xong trong tháng 11/2022 (Thai gian cy the sE 
có thông báo gin sau) 

2. Dja dim: Trung tam Hi nghj huyn 

3. Thanh phan doi thoii 

3.1. Chü trI 

- Dng chI Lê Van Phixqng - TUV, BI thu Huyn Uy, Chü tjch HDND huyn 

- Dng chI Khut Däng Khoa - Phó BI thu Huyn üy, Chü tjch UBND huyn 
x. 3.2. Doi tu1ng 

- BI thu Dàng üy, Chü tjch HDND, Chü tjch UBND the xã, thj trãn 

- Can b, dãng viên, các tang lap nhân dan trên dja bàn huyn 

3.3. Thành phn môi dr t6i thoçzi 

- Mai di biu các CG quail: Ban Dan vn Tinh üy, U5' ban MTTQ tinh 

- Thuting trirc Huyn üy, Thu&ng trirc HDND huyn, lânh dao  UBND huyn 

- Trtthng các Ban xây drng Dãng; Chü tjch Uy ban MTI'Q, Trithng các t 
chüc chInh tn - xã hi huyn, Chánh Van phOng Huyn Uy 

- Chánh Van phOng HDND&UBND, Tnrâng các phông, dcin vj thuc UBND huyn 

- Dai din lãnh dao  Vin Kim sat nhân dan, TOa an nhán dan, Cong an, Chi 
cic Thi hành an, Ban CHQS huyn; Trung tam Y tê huyn, Bão hiêm xã hi huyn, 
Ngân hang CSXH huyn; Xi nghip Thüy nông, Din 1irc, Tram  Bâo v thirc vat, 
Tram Thu y, các co quan, dan vj lien quan dóng trên dja bàn. 

4. Chirong trInh dôi thoi 

- Thông qua chuang trInh, ni quy hi nghj dôi thoai 

- Thông báo tInh hlnh thirc hin nhiern  vi chInh tn 9 tháng du nàm 2022 và 
nhCtng van dê quan tr9ng ãnh hix&ng tr1rc tiêp den dja bàn ma du 1un xã hi và nhân 
dan quan tam. 

- Thông báo kt qua giãi quy& các kin, kin nghj cüa nhãn dan tai  Hi nghj 
dôi thoai nãm 2021 

- Di thoai và gcYi nQi dung di thoai 
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- Tip thu vã trâ 1&i các kin, kin nghj cüa nhân dan 

- Kt 1un hi nghj 

IV. TO CHITC THC HIN 

1. Uy ban nhân dan huyn 

- Chi do Van phông HDND&UBND huyn: Chun bj báo cáo torn tt tInh 
hmnh thrc hin nhim vi phát triên kinh té - xa hi 9 tháng dâu näm 2022 và nMng 
van dê quan trng ãnh hr&ng trirc tiêp den dja bàn ma du 1un xã hi và nhãn dan 
quan tam; tong hgp két qua giãi quyêt các kiên, kiên nghj cüa nhãn dan tai  Hi 
nghj dôi thoai näm 2021; chi da.o các c quan, don vj lien quan chuãn bj ni dung, 
phucing an trã 1i các câu hói cüa nhãn dan sau dôi tho?i cap xâ nàm 2022 CO lien 
quan den các van dê thuc thâm quyên giãi quyêt cüa UBND huyn, tong hçip gi'ri 
ye Thithng trçrc Huyn üy (qua Van phOng Huyn üy) lrzthc ngày 1 0/11/2022 dê 
tong hqp, phic vi Hi nghj dôi thoai cap huyn. 

- Chi dao  Trung tam VH-TT-DL&TT huyn: Thông tin rng rãi K hoch t 
chic Hi nghj dOi tho.i cap huyn trên các phixcing tin thông tin d?i  chiing tü 
huyn den co s& tnr6c khi hi nghj diên ra 07 ngày dé nhân dan biêt và tham gia. Cir 
phóng viên dua tin, viêt bài ye Hi nghj dôi thoi. Phôi hçp chuân bj hi truYng và 
các diêu kin phiic vi hi nghj. Chuân bj các diêu kin ye k5 thu.t, tO chüc phát 
thanh trirc tiêp hi nghj dOi thoi cap huyn. 

- Chi ctao Cong an huyn xây drng phuong an và t chi.'rc lirc hxqng dam bâo an 
ninh trt tir cho Hi nghj dôi thoai. 

2. U ban MTTQ huyn 

- Chü trI, phôi hcip vâi các to chirc thành viên nâm bt tInh hInh ttr tu&ng, 
nhftng van dê birc xüc, phüc t.p trong nhân dan, tong hçp kiên kiên nghj báo cáo 
Thix&ng trirc Huyn üy (qua Ban Dan vn Huyn üy) trzthc ngày 0 7/11/2022. 

- Phi hqp vic t chüc hi ngh di thoi cp huyn; tuyen truyn vn dng 
các tang lap nhân dan tham gia dôi thoai và thirc hin kêt qua giái quyét sau dôi 
thoai; giám sat vic thrc hin Kêt lun sau dOi thoi. 

3. Bang üy các xã, thi trn 

- Thông báo rng rãi cho nhàn dan bit và t chi'rc thãnh doãn dai  biu dn dir 
Hi nghj dôi thoi cap huyn. Doàn di bieu cO mai tü 03 cong dan tr& len là nguai co 
uy tin, cO tiêng nOi trong cong  dông mang tiêng nói cüa nhân dan tham dir HOi  nghj. 

- Can ctr ni dung di thoai, rni xä, thj tr.n chu.n bj thi thiu 01 kin phát 
bieu, hiên kê cho cap üy, chInh quyen huyn tai  Hi nghj dôi thoi. 

- Tng hcip danh sách nguai tham dr Hi nghj và dng k dM thoai gri ye 
Huyn üy (qua Ban Dan 'van Huyn üy) /rithc ngày 1 0/11/2022. 

4. Van phông Huyn üy 

- Chü trI, phi hqp vâi Van phOng HDND&UBND huyn xây dmg báo cáo 
torn tat tInh hInh thirc hin nhim v chInh trj 9 tháng näm 2022 và nhüng v.n d 
quan trQng ânh hu&ng trirc tiêp den dja bàn ma du xâ hi lun và nhan dan quan 



4 

tam; tng hçip thông báo kát qua tp hop giái quyt các kin, kin nghj cüa nhân 
dan thuc thâm quyên dôi thoi cap huyn gtri ngtrii chU trI và các thành phân có 
lien quan tnràc khi din ra Hi nghj dôi thoai. 

- Tham mixu giao các Co quan, don vj lien quan chu.n bj ni dung, phrong an 
Ira 1?ñ các câu hôi cüa nhãn dan lien quan den xây dirng, cüng cô h thông chInh tn. 

- Chu.n bj ni dung chuong trInh, triu tp thành ph.n di,r hi nghj: thu trI phi 
hçip vài Trung tam VH-TT-DL&TT' huyn chuân bj Hi tnr&ng và các diêu kin can 
thiêt phtic vii hi nghj dôi thoai cap huyn. 

- Sau di thoai, tham muu cho c.p üy huyn giao vic giãi quy& các kiên nghj 
thuc thâm quyên cho các co quan don vj trrc thuc; dông thai, thông báo den 
ngu&i nêu kiên nghj, Uy ban MTTQ và các to chüc chInh trj - xâ hi dé giám sat 
thirc hiên. 

5. Ban Tuyên giáo Huyn üy 

Nm bt kjp th&i nhng v.n d quan tr9ng, ni cm trén dja bàn huyn ma dix 
lun xã hi và than dan quan tam; tong hop nhikng van dê ye kinh te, van hóa, xã 
hi, an ninh, chInh trj, trt tr ATXH nôi bt trén dja bàn báo cáo Thu&ng tri1c 
Huyn üy (qua Van phông Huyn üy) tnthc ngày 07/11/2022 phiic vi hi nghj dôi 
thoai cap huyn. 

6. Ban Dan In Huyn üy 

- Tng hop kin, kin nghj cüa Mt trn T quc huyn và các xA, thj trAn 
thuc thãm quyên dôi thoi cap huyn chuyên Van phông Huyn üy, Van phông 
I-IDND&UBND tham misu cho Thu&ng trirc Huyn üy, lânh do UBND chi do cho 
CC Co quan, don vi lien quan trâ Rn. Tong hop danh sách di biêu co s&, danh sách 
clang k3 dôi tho?i trrc tiêp ti hi ngh gl'ri Thithng trrc Huyn üy (qua Van phông 
Huyn üy) tru* ngày 15/11/2022 phiic vi Hi nghj dôi thoti cap huyn. 

- Tham muii báo cáo kt qua t chüc di thoai cp huyn theo quy djnh. 

- Theo dôi, don dc, huâng dn các xa, thj tr.n, các co quan, don vj thrc hin 
nghiem tue e hoch nay. 

Trén day là K hoch th chuc Hi nghj di thoi trrc tip giia ngu?ii dirng dâu 
cap üy, chInh quyen huyn v9i nhân dan näm 2022, yêu câu các don vj có lien quan 
trin khai thi.rc hiên. 

Noi nhan: TM. BAN THU'UNG 
- Thu&ng truc Tinh üy, 
-Ban DãnvnTU, 
- Các dông chI iT HU, 
- TI' HDND, LAnh dao UBND huyn, 
- Các Ban xây drng Dàng, 
- Van phóng HU, HDND&UBND huyn, 
- UB M'ITQ, các to chirc CT-XH huyn, 
- Trung tam VH-TIT-DL&TT huyn, 
• Cong an huyn, 
- Dáng b các xâ, IT, 
- Ltru VPHU. 

Lê Van Phirç'ng 
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