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KE HOiCH
Tip xuic cii' tn di biêu HDND tinh, HDND thj xã tru'óc và sau k hyp thñ
17 HDND tinh khóa XVII và k hyp thu 14 HDND thi xã
khóa V nhiêm k 2016 - 2021

Thrc hin Lut Ti chirc chInh quyn da phtrcmg näm 2015; K hoach s: 204
/KH-HDND ngày 3 0/10/2020 cUa HDND tinh Ngh An v vic tip xiic Cu tn tnruc
và sau k' hyp t1ir 17 HDND tinh; Thuè'ng trTc HDND thj xã và Thithng trirc Uy ban
MTTQ Viêt Narn thj xâ xay dirng k ho.ch tip xñc cü tn truc, sau kr hyp thu 17 cüa
d.i biu HDND tinh và k' hyp thu 14 HDND thi. xä, nhii sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
- Thixc hin dung các quy djnh v hoat dng tip xñc ci:r tn cUa dti biu }-IDND
tinh, d.i biu 1-IDND thj xã;
- To tnrö'ng các t dti biu thng nht vói Thithng trirc HDND, Thu'ng trirc
UBMTTQ các phu?mg b trI dja dim tip xiiic cr tn cho dai biu HDND tinh, thj xã
ti các phuè'ng...
- Dai biêu HDND thj xã cn phát huy tInh chü dng tham gia dy dU vó'i tinh
thAn trách nhirn cao trong ho.t dng tip xiiic ci.r tn.
II. TH€I GIAN TO CH1C TIEP XUC CU' TM
1.Tip x(c cü' tn truOc k' hyp thu 14: B.t dAu tr ngày 16/11/2020 và kt thiic
truOc ngày 23/11/2020 (Ljch cy the2 HDND thj xâ Se có thông báo sau).
2. Tip xic cr tn sau kST hyp thir 14 HDND thi. xã 1ng ghép vâo k' hyp cuôi
nãrn HDND các phuô'ng.
III. CHIXNG TRINH, NQI DUNG TIEP XUC Ct TM
- Di din Thuông trrc UBMTTQ cAp t chüc tip xüc cir tn chü trI hi nghj,
tuyên b 1 do, giói thiu thành phAn di biu, chu'ong trInh, ni dung hi ngh va cu
thukghibiênbân.
- Dti biê.0 HDND tinh báo cáo các ni dung:
+ Thông báo den cu tn chung trInh, ni dung, thi gian th chüc kS' hyp thu 17
HDND tinh khóa XVII nhiêm k' 2016-2021.
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+ Thông báo k& qua giãi quyt các kiên, kin nghj cüa cir tn tru'ó'c vâ sau
hçp thi.r 15 HDND tinh khóa XVII (cac ni dung lien quan dn vj, dja ban tip xiic
cr tn).
+ Báo cáo torn t.t kt qua tInh hInh thirc hin các chi tiêu, thim vij phát trin
kinki t - xä hi cüa tinh näm 2020; nhirn vil Va giái pháp näm 2021.
+ D?i biêu HDND tinh phát biu tip thu kin cüa cir tn.
+ Tiêp thu 2 kin, kin nghj cüa cü tn di vó'i ChInh phü, b, ban, ngành TW,
HDND, UBND tinh, các c quail, ban, ngành cp tinh.
- Di biêu HDND thj xã báo cáo các ni dung:
+ Thông báo dii kin chizang trInh, ni dung, thai gian to chc kST hp thir 14
HDND thj xãkhóaV nhim kS' 2016-2021.
+ Báo cáo torn t.t kt qua thirc hin các chi tiêu, nhirn vi1 phát trin kinh t xâ hi cüa thj xà nàrn 2020; nhim vit và giái pháp näm 2021.
+ Báo cáo k& qua giài quyt các kin, kin nghj cüa cir tn trwc và sau kS'
hçp thr 13 HDND thj xà (Các ni dung lien quan dé'n d/a bàn tiê'p xzc ct tn,).
- Cu tn phát biu )2 kin.
- Dii din LTBND, phông, ban, Co quan chuyên mon UBND thj xà phát biu d
giái trInh, trá lô•i nhttng vn d Cu tn nêu len thuc thrn quyn cüa mInh.
- Chü tn b mc hi nghj.
IV. THANH PHAN THAM D
1. Thành phn kmnh mô'i: Thixng tn11c Thj üy, lãnh dto UBND thj xa, các
Ban xây dmg Dáng, UBMTTQ, các doàn the th xà.
2. Thành phân tham dir:
+ Dai biu HDND tinh bu trên dja bàn;
+ Di biu HDND thj xã (dai biu bu don vj nào dir tip xiic tui don vi do);
+ Thithng trirc UBMTTQ thj xà;
+ Phó tru'ö'ng ban chuyên trách các ban: Kinh t - XA hi, Pháp chê HDND thi xã.
+ Truö'ng, phó các phOng ban, don vi UBND thj xã.
3. Cap phtrng:
- HDND, UBND, UBMTTQ các phung.
- Các to chirc doàn th;
- Cir tn tnirc tip lam vic, h9c tip, sinh sng tnên dja ban phuô'ng.
V. TO CHIC THIJC HIN
1. Thuông tryc HDND thi xã: Xây dimg k hoch, thng nh& thñ gian, dja
dim vói các t dti biu HDND thj xà; don dc UBND thj xã, các co quan lien quan
chun bj các tài 1iu và các diu kin dam bão phic vii di biu HDND tinh bu trên
da bàn, dai biu HDND thj xâ tip xüc cu tni.
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2. UBND thi xã:
- Chuin bj các tài 1iu phiic v1i tip xic cci' tn gui v Thung tnrc HDND th
xã qua Van phông HDND - UBNID thj xà tnróc ngàv 10/11/2020 gôm:
+ Báo cáo torn tt kt qua tInh hInh thirc hiên các chi tiêu, nhim vi phát triên
kinh t - xã hi, quc phOng, an ninh nàm 2020; phLrang huóng, nhirn vii nàrn 2021.
+ Báo cáo kêt qua giái quyt các kiên nghj cüa ci:r tn và dai biu HDND thj xã
nhtng nôi dung, kitn nghi dã thçrc hiên, dang thrc hin, chua thrc hin theo ti'rng nhórn
van d a tüng dja bàn phi.r&ng truâc và sau kS' h9p thir 14 HDND thj xâ khóa V.
- Ci:r lânh dto UBND thj xã tham dr và phát biu, giãi trInh các kin cfia cr
tn quan tam theo thm quyn.
- Chi dio Truàng, phó trirâng các phông, ban, dan vj có lien quan tham dii' tip
xüc ci:r tn dty d, dung thôi gian quy djnh.
3. Các to dai biéu HOND thi xã:
- Trên ca so k hoach tip xüc cir tn cüa Thuang trirc HDND th xâ, t tnrO'ng
các th di biu HIDND th xã pMi hçp vó'i Thuang trirc HDND, ThuOng trrc
UBMTTQ các phuang, UBNID phuOng nai bu cCi d thng nht thai gian, dja dirn,
hInh thuc tip xôc cü tn trisic và sau kS' hçp HDND tinh, HDND thj xã.
- Sau khi tip xüc cu tn mt ngày các t 6 truO'ng phi hçip vâi UBMTTQ, UBND
phuOng cp tè chuc tng hgp phân lo.i kin, kin ngh cüa Cu tn báo cáo v Thu&ng
trirc HDND, UBMTTQ thi xã.
4. UBMTTQ thj xã: D ng Ban thuO'ng trrc Uy ban MTTQ thj xã clii do
Ban thu&ng trrc UBMTTQ các phuang phôi hpp vai Thuing trixc HDND, U]3ND
phuing t chiirc t& các cuc tip xüc cu tn và tng hçp dy dü, kjp thai kin, kin
nghj cüa cu tn gcri ye Thithng trirc HDND thj xa.
5. Van phông HDND - UBND thj xä:
- Phi hçp vâi các ca quan, dan v chuin h các ni dung có lien quan phô to
dy dü các tài 1iu phic vçi tip xüc cu tn gui di biu HDNID thj xà.
- B trI phuo'ng tin d lãnh d.o HDND, UBND th xã di tip xiic ca tn ti các
dia dim.
- Thông báo thai gian, dja dim, thành phân tharn dci các dim tip xüc cu tn
qua h thng hng din tü tai co quan HDNI) - UBND thj xã d các phOng, ban, don
vj, nhân dan theo dôi.
6. Thtrô'ng trtrc HDND, UBMTTQ, UBND các phtrong
- Chui bj chu dáo, dy dü co sa vt chit, các diu kin v hi tru'Ong, am
thanh, ánh sang và cOng tác hu cn phiic vii tt nht cho d.i biu HDND tinh, thj xa
tiêp xuc cu tii.
- Huy dng cu tn tham gia hi nghj tip xiiic ca tn vai t' 1 cao nht.
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- Cir 1nh do cüng di.r các cuOc tip xi1c cü' tn d tip thu, giâi trinh các van dê
thuc thm quyn cüa phuô'ng.
- Thông báo th?yi gian, dja dim, thânh phin tham d1r buM tip xüc cir tn qua
h thng truyn thanh Co sx d cü tn và nhân dan theo dOi, tham dir.
6. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông thj xã.
PhM hçp vói các co quan, don vj dé t chüc thông tin, tuyên truyn hot dng
tip xiic cü tn cüa di biu HDND tinh bu trên dja bàn, dai biu HDND thj x.
Trên day là k hotch tip xüc cir tn truOc Va sau k' h9p thir 14 HDND thj xã
khóa V, nhim kS' 2016 - 2021; Thixông trirc HDND thj xã d nghj TJy ban MTTQ
Viêt Nam thj xà, t tmàng các t dii biu HDND thj xã, UBND thj xä; các Ca quan,
don vj có 1in quan t chirc thrc hin nghiêrn tc, kjp thai, dam bão chit luçmg và
diing quy djnh./.
No'i i,hân:
- TT HDND tinli Ngh An;(B/c)
- TT Thj Uy, TT HDND thj xã; (B/c)
-UBNDthjx;
- Các Ban xây dtFng F)áng,
- UBMTTQ, các doau th thj xà;
- Các dai biu HDND thj xA;
- Các phông, ban, nganh, don vj thj xã;
- TT HDND, UBND, UBMTTQ các phu'ông;
- Trung tam VH-TT và Truyn thông thj xã;
- Lisu: VT, HDND.
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