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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền về hoạt động 

 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo quy định của Luật tiếp 

công dân năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật giám 
sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác 

có liên quan; 

Căn cứ kết luận phiên họp thường lệ tháng 7/2016 của Thường trực HĐND 

huyện ngày 25 tháng 7 năm 2016; 

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền về hoạt động 

của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tạo sự quan tâm, đồng thuận xã hội của cử tri trên địa bàn đối với vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cơ quan 

quyền lực nhà nước và là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân địa phương; 

- Cung cấp thông tin một cách chuẩn xác nhằm giúp cho cử tri trên địa bàn 
theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND huyện, các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn, nhằm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về xây 
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của dân, do dân, vì dân; thực hiện nguyên tắc 

dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền địa phương; nhằm 
thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra, giám sát”; 

- Tạo không khí trang trọng của các kỳ họp HĐND huyện, nâng cao trách 
nhiệm của đại biểu HĐND huyện và của cử tri đối với các hoạt động của kỳ họp 

HĐND huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp; 

- Phản ánh, cung cấp các thông tin trước, trong và sau kỳ họp HĐND huyện 

đến cử tri, nhân dân huyện nhà biết, theo dõi, giám sát. Trên cơ sở đó, tuyên 
truyền, vận động nhân dân, cử tri tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện các 

nghị quyết của HĐND huyện. 

- Giúp đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin để quyết định các nội dung 

trình tại kỳ họp và thực hiện nhiệm vụ giám sát. 

 

 

 



2. Yêu cầu:  

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động phối hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch 
tuyên truyền về hoạt động của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt 
kết quả tốt, một cách tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích. 

B. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: 

I. Tuyên truyền về các hoạt động thường xuyên của HĐND huyện: 

1. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: 

- Đưa tin về hoạt động thường xuyên của các Tổ đại biểu, các Ban, Thường 

trực và HĐND huyện;  

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện thông tin rộng rãi những văn 

bản do Thường trực HĐND và HĐND huyện ban hành khi có yêu cầu để mọi cử 
tri trên địa bàn biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:  

2.1. Chủ trì, phối hợp Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải các nội dung 
tuyên truyền về hoạt động thường xuyên của Thường trực, các Ban và các Tổ đại 

biểu HĐND huyện trên trang Website hành chính của huyện: Hình ảnh, các tin, bài 
viết phản ánh các hoạt động của HĐND huyện liên quan tới việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của HĐND huyện; Kết quả việc giám sát công tác giải quyết các 

đơn thư phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân; tiến độ và kết quả giải quyết các ý kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp tại các  kỳ 

họp của HĐND huyện,… 

2.2. Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải bằng 

phần mềm e-office công khai, kịp thời và hiệu quả, toàn văn các văn bản do 
HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND huyện phát hành; 

II. Tuyên truyền về các kỳ họp của HĐND huyện: 

1. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: 

1.1. Các hoạt động tuyên truyền trước thời gian diễn ra kỳ họp HĐND 
huyện: 

- Cử phóng viên dự và đưa tin về Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, các 
cuộc họp Tổ đại biểu HĐND huyện; họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo 
nghị quyết của các Ban HĐND huyện; lựa chọn những ý kiến phát biểu có chất 

lượng để phát sóng trên Đài Truyền thanh và truyền hình huyện. 

-  Xây dựng phóng sự phát sóng trên Đài Truyền thanh và Truyền hình 

huyện về các kỳ họp của HĐND huyện. Nội dung phản ánh: quang cảnh, không 
khí chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện; ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện về 

các nội dung trình tại kỳ họp HĐND huyện; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri phản ánh tại các kỳ họp HĐND huyện. 

- Thông báo nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp 
HĐND huyện. 

1.2. Các hoạt động tuyên truyền trong thời gian diễn ra kỳ họp HĐND 
huyện: 



- Tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận, chất vấn 
và trả lời chất vấn tại kỳ họp để cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện theo dõi, 

giám sát. 

- Thực hiện phóng sự có phỏng vấn về một số nội dung liên quan đến kết 
quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và 

cuối năm; phỏng vấn đại biểu HĐND huyện về một số vấn đề mà đại biểu, cử tri 
quan tâm, bức xúc. 

1.3. Các hoạt động tuyên truyền sau thời gian diễn ra kỳ họp HĐND huyện : 

- Cử phóng viên đưa tin, phản ánh về kết quả kỳ họp HĐND huyện; Hội 

nghị rút kinh nghiệm sau kỳ họp; Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: chủ trì, phối hợp Đài Truyền thanh 

– Truyền hình huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan, đơn vị 
liên quan đăng toàn bộ các nội dung tuyên truyền về kỳ họp HĐND huyện trên 

trang Website hành chính của huyện: hình ảnh, các tin, bài viết phản ánh các hoạt 
động của HĐND huyện liên quan tới kỳ họp; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri phản ánh tại các kỳ họp HĐND huyện; các báo cáo, tờ trình, nghị 
quyết trình tại kỳ họp; bài Diễn văn khai mạc, bế mạc của Chủ tịch HĐND huyện; 

nội dung chất vấn và giải trình chất vấn; thông báo kết quả của kỳ họp,… 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: có trách nhiệm cung cấp thông tin, 

tài liệu liên quan tới kỳ họp HĐND huyện cho các cơ quan thông tin truyền thông 
trên địa bàn huyện để thực hiện việc tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và 

sau kỳ họp HĐND huyện. Phối hợp các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch 
tuyên truyền về kỳ họp của Thường trực HĐND huyện.  

2. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: căn cứ các nội dung, nhiệm vụ 
đã nêu trong Kế hoạch, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực 

hiện. 

3. Các Tổ đại biểu, các Ban HĐND huyện: có trách nhiệm phối hợp với 

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện khi thực hiện nhiệm vụ; Thông báo cho Đài 
Truyền thanh – Truyền hình huyện biết để thực hiện công tác tuyên truyền về nội 

dung họp Tổ đại biểu HĐND, họp các Ban HĐND huyện để thẩm tra trước kỳ họp. 

4. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: có trách nhiệm tạo điều kiện 
thuận lợi cho các phóng viên của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện khi thực 

thi nhiệm vụ tuyên truyền cho hoạt động của HĐND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện ủy (b/c); 
- UBND; BTTr-UBMTTQVN huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; 
- Phòng VH-TT; VP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu VT. 

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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