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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

 

         Số: 15/TB-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

    Côn Đảo, ngày  19  tháng  6  năm 2017 
 

 

 

THÔNG BÁO 
Về lịch tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV 

của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-ĐĐBQH ngày 07/6/2017 của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh về việc Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV.  

Thường trực HĐND huyện Côn Đảo phối hợp UBND, Ban thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện và một số cơ quan chức năng tổ chức Hội nghị tiếp xúc 

cử tri huyện Côn Đảo sau kỳ họp lần thứ Ba, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:  

I/- Thời gian, địa điểm và thành phần: 

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2017 (thứ Năm) 

2. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao 

huyện. 

3. Thành phần tham dự: 

Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, đại diện UBND, 

đại diện BTTr. UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, đại diện cấp ủy các Chi bộ khu dân cư; Ban 

điều hành, Mặt trận cơ sở, các đoàn thể khu và tất cả cử tri huyện Côn Đảo, trong đó 

có đại diện lực lượng vũ trang đóng quân tại huyện Côn Đảo (Bộ đội thuộc Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, Đồn Biên Phòng Côn Đảo, Trạm Rada Hải quân 590, Trạm 

Rada Phòng không 32, Hải quân ở Bến Đầm, Công an huyện,..) 

II/-Triển khai thực hiện: 

1. Đề nghị Thường trực Huyện ủy:  

- Chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ khu dân cư tham dự, chỉ đạo Mặt trận và các 

Đoàn thể cơ sở vận động cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, 

Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đông đủ, 

đúng thời gian; đồng thời nắm tình hình bức xúc của cử tri để định hướng cho cử tri 

phát biểu về những vấn đề chung của xã hội, của địa phương, của đất nước. 

2. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện: chủ trì, phối hợp 

điều hành chương trình Hội nghị và chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận cơ sở khu dân 

cư vận động cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. 
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3. Đề nghị UBND huyện: 

- Trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tại Hội 

nghị tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp lần thứ Ba, Quốc hội khóa XIV của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tham dự và 

cử công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham dự Hội nghị tiếp xúc 

cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Chỉ đạo thủ trưởng cơ quan chức năng liên quan trả lời, giải thích các ý kiến 

thắc mắc, kiến nghị của cử tri (nếu được yêu cầu);  

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thông báo thời gian, địa 

điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trên sóng 

truyền thanh để cử tri trên địa bàn huyện biết và tham dự;  

- Chỉ đạo Công an huyện chủ động trong công tác đảm bảo an toàn về an ninh 

chính trị - trật tự an toàn xã hội tại khu vực tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Chỉ đạo Thanh tra huyện cử thanh tra viên tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của cử tri tại địa điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri;  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện chuẩn bị bàn ghế, 

âm thanh, ánh sáng, bàn tiếp nhận đơn thư và trang trí phông chữ với dòng tiêu đề 

“Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV” tại Hội trường 

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện;  

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp các cơ quan chức 

năng chuẩn bị và phát hành tài liệu liên quan (nếu có); cử cán bộ, công chức tham 

dự; bố trí phương tiện đi lại; bố trí bảng tên, chức danh của các vị trong Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh ra tham dự tiếp xúc cử tri. 

4. Đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện: thông báo đến các 

thành viên trong tổ biết và tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri./. 

 
Nơi nhận:  
- TTr. HĐND tỉnh, Huyện ủy (b/c);  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- UBND, BTTr.UBMTTQVN huyện (phối hợp); 

- Các Ban, các TĐB HĐND huyện (thực hiện); 

- Các cơ quan, cá nhân có liên quan (thực hiện); 

- Cấp ủy Chi bộ Khu và Ban Điều hành 10 KDC; 

- Lưu.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Minh Nhựt 
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