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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:  07/NQ-TTr.HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Côn Đảo , ngày 25  tháng 7  năm 2016 

 
NGHỊ QUYẾT  

Về việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 
 

 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;  

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 

2016 – 2021; 

Thường trực HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021  

 

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là Quy chế Tiếp xúc cử tri, tiếp  

công dân của Đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Điều 2. Giao Tổ Trưởng các Tổ đại biểu, Trưởng các Ban của HĐND 

huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND huyện giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TTr. HU, UBND, BTT UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban, các Tổ ĐB và Đại biểu HĐND huyện;  
- Cấp ủy CB và BĐH, Ban công tác MT khu dân cư; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Lưu.  

 
 
 

 
 

Nguyễn Hoàng Tùng 
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QUY CHẾ 

TIẾP XÚC CỬ TRI, TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND 

 HUYỆN CÔN ĐẢO KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 07/NQ/TTr.HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2016) 

 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tiếp xúc cử tri là hoạt động của người Đại biểu HĐND theo quy 

định pháp luật, nhằm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, để bảo vệ 
nguyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. 

Điều 2. Đại biểu HĐND huyện thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân, 
đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định pháp luật.  

 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN,  

CỦA CỬ TRI, CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

TRONG VIỆC TIẾP XÚC CỬ TRI 

Điều 3. Trách nhiệm của Đại biểu HĐND huyện trong tiếp xúc cử tri 

1. Đại biểu HĐND huyện phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn 
vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh 
trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện; bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, trả lời những 
yêu cầu và kiến nghị của cử tri. 

2. Tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau kỳ họp HĐND; chủ động tiếp 
xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng mà đại biểu quan tâm để nắm bắt, 

tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải 
quyết kiến nghị của cử tri. 

 3. Mỗi năm ít nhất một lần, kết hợp với việc tiếp xúc cử tri, đại biểu 
HĐND huyện báo cáo với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình về việc thực hiện nhiệm 

vụ đại biểu và chương trình hành động của mình đã hứa trước cử tri. 

Điều 4. Trách nhiệm của Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu HĐND huyện.  

Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri, phân công Đại 
biểu báo cáo với cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri. Sau Hội nghị tiếp xúc cử tri 

không quá 3 ngày (tính cả ngày nghỉ) Tổ Trưởng Tổ đại biểu báo cáo với Thường 
trực HĐND bằng văn bản về kết quả của Hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của cử tri  

Cử tri ở khu dân cư, cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền dự các cuộc tiếp xúc 
giữa Đại biểu HĐND huyện với cử tri để nêu ý kiến, kiến nghị về các vấn đề mà 
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cử tri quan tâm; trực tiếp hoặc thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện yêu cầu Đại biểu HĐND huyện báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ đại 

biểu và chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước cử tri và góp ý kiến với 
Đại biểu HĐND huyện. 

Cử tri có trách nhiệm thực hiện các quy định về tiếp xúc cử tri; giữ gìn an 
ninh, trật tự, an toàn cuộc tiếp xúc cử tri. 

Điều 6. Trách nhiệm của khu dân cư 

1. Trưởng Ban Điều hành, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện theo 
chỉ đạo của UBND, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức thực 

hiện việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện tại các khu dân cư;  

2. Thông báo rộng rãi, kịp thời kế hoạch của TTr. HĐND huyện về việc 

tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện đến toàn thể cử tri và vận động cử tri 
trong khu dân cư tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri; 

3. Phối hợp tổ chức Hội nghị để Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri đạt 
kết quả; 

4. Nếu Hội nghị tiếp xúc cử tri có thành phần cử tri từ 2 khu dân cư trở lên 
thì các Ban công tác Mặt trận khu dân cư có địa điểm diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử 

tri có trách nhiệm chủ động phối hợp với các khu dân cư khác để phân chia, sắp 
xếp công việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho phù hợp; 

Điều 7. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND và UBND 

1. Văn phòng HĐND & UBND là đầu mối chung trong việc phối hợp các 
cơ quan khác có chức năng liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các Hội 

nghị tiếp xúc cử tri. 

2. Lập và thực hiện dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động tiếp xúc cử tri 

của đại biểu HĐND huyện; 

3. Bố trí chuyên viên phục vụ tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện; 

4. Bố trí phương tiện phục vụ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các 
điểm xa khu trung tâm (Bếm Đầm, Cỏ Ống). 

Điều 8. Nguyên tắc, hình thức, thành phần tham dự tiếp xúc cử tri  

1. Việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện được  thực hiện theo 

nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai; phát huy vai trò, trách nhiệm của Đại 
biểu HĐND huyện, của cử tri và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan.  

2. Hình thức tiếp xúc cử tri: Hội nghị tiếp xúc cử tri; Đại biểu chủ động gặp 
gỡ, tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri. 

3. Thành phần tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. 

a. Đại biểu HĐND huyện.  

b. Cử tri làm việc trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và cử tri là 

nhân dân tại địa bàn khu dân cư.  
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c. Đại diện cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn khu dân cư có trách nhiệm 
tham dự để tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (nếu có ý kiến liên 

quan). 

d. Đại diện Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc trả lời ý kiến cử tri 

Trong phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mình UBND huyện, 
các Phòng chuyên môn của huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 
huyện; đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện có trách nhiệm 

nghiên cứu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo đúng thời gian luật định. 

Điều 10. Trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện xây dựng và kiểm tra việc tổ chức triển khai kế 
hoạch tiếp xúc cử tri. Kế hoạch tiếp xúc cử tri được gửi đến Ban Thường trực Uỷ 
ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan đơn vị liên quan, các Tổ Đại biểu, Đại 

biểu HĐND huyện trước 10 ngày diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri (kể cả ngày 
nghỉ).  

Điều 11. Trách nhiệm của UBND huyện  

1. Phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức thực hiện kế hoạch của HĐND huyện về 
việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện; 

3. Cử đại diện có đủ thẩm quyền tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đại 
biểu HĐND huyện để tiếp thu và trả lời (nếu được Tổ Trưởng Tổ đại biểu yêu 
cầu) kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình; 

4. Chỉ đạo cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cuộc tiếp 
xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện. 

5. Chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình thông tin rộng rãi, kịp thời về 
kế hoạch và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; về kết quả giải 

quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt 
động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện. 

6. Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá TT-TT huyện phục vụ âm thanh, ánh sáng, 
trang trí nơi diễn ra Hội nghị Tiếp xúc cử tri. 

7. Cử chuyên viên hoặc Thanh tra viên giúp Thường trực HĐND huyện 

nhận đơn và ghi nhận ý kiến cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri. 

 

CHƯƠNG III 

TRÁCH NHIỆM TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 12. Trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện.  

Thường trực HĐND huyện tiếp công dân theo lịch như sau: 
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- Chủ tịch HĐND trực tiếp tiếp công dân mỗi Quý 1 ngày vào ngày thứ 
năm của tuần cuối quý tại Ban Tiếp công dân của huyện. 

- Chủ tịch HĐND huyện uỷ quyền cho Phó Chủ tịch trực tiếp tiếp công dân 
mỗi tuần 1 ngày vào ngày thứ năm hàng tuần tại Ban Tiếp công dân của huyện. 

Thường trực HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát việc tiếp công dân tại 
Ban Tiếp công dân của huyện và giám sát việc Đại biểu HĐND huyện thực hiện 

nhiệm vụ tiếp công dân.. 

Điều 13: Trách nhiệm tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện. 

Đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại khu 

vực Đại biểu ứng cử theo quy định pháp luật.  

1. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Đại biểu 

HĐND huyện có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm 
quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn 

đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. 

2. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho Đại biểu HĐND về 

kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn do 
pháp luật quy định. 

3. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
không đúng pháp luật, Đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm gặp người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết, 
Đại biểu HĐND huyện yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên 
trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết. 

4. Khi công dân đến gặp Đại biểu HĐND huyện để khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị trong giờ làm việc (đối với Đại biểu kiêm nhiệm), Thủ trưởng đơn vị có cán 

bộ, CCVC là Đại biểu HĐND bố trí thời gian để Đại biểu HĐND huyện tiếp công 
dân chu đáo theo quy định. 

5. Đại biểu HĐND khi giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
của công dân phải kịp thời thông báo cho Thường trực HĐND huyện (thông qua 

Ban Pháp chế) để giám sát và có ý kiến khi cần thiết. 

Điều 14. Nhiệm vụ của Trưởng Ban tiếp công dân trong lĩnh vực tiếp công 

dân của HĐND huyện. 

Trưởng Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm sau đây: 

1. Quản lý, điều hành hoạt động tại Ban Tiếp công dân; giúp Thường trực 
HĐND huyện tiếp công dân theo kế hoạch tại Ban Tiếp công dân. 

2. Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Ban tiếp công dân và cơ quan, tổ chức hữu quan khác chuẩn bị 
cho Thường trực HĐND huyện tiếp và giải quyết yêu cầu, kiến nghị của công 

dân. 

3. Theo chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện yêu cầu hoặc đề nghị cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử người có trách nhiệm đến Ban Tiếp công 
dân để phối hợp tham gia tiếp công dân khi có vụ việc phức tạp hoặc trong trường 

hợp cần thiết khác. 
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4. Theo chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện yêu cầu hoặc đề nghị cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền xử lý đối với người có hành vi vi 

phạm pháp luật về tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân.  

 

CHƯƠNG VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế 

Quy chế tiếp xúc cử tri, Tiếp công dân của HĐND huyện Côn Đảo có hiệu lực 
kể từ ngày ký ban hành cho đến hết nhiệm kỳ 2016- 2021 HĐND huyện khoá XI.  

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung quy chế.  

1. Khi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh ban hành những 

quy định khác với Quy chế này thì thực hiện theo các văn bản của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do TTr.HĐND huyện quyết định trên cơ sở đề 
nghị của 2 Ban, Tổ trưởng các Tổ Đại biểu./. 

  


