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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÀI THAM LUẬN 

Tại hội nghị giao ban về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban HĐND” 

----------------- 
 

Kính thưa:  - Chủ tọa Hội nghị 

    - Thư Quý đại biểu 
 

Thực hiện chủ đề Hội nghị giao ban về “Giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban HĐND” tại huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang, thay mặt Thường trực HĐND thành phố Long Xuyên tôi xin 

trình bày báo cáo tham luận: Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri: thời gian, 

thành phần, hình thức tiếp xúc; việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; 

công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu! 

Hoạt động tiếp xúc cử tri là trách nhiệm, gắn liền với việc thực hiện các 

chức năng của đại biểu Hội đồng nhân dân theo Luật định, đây cũng là nguồn cung 

cấp thông tin sinh động từ đời sống của Nhân dân để đại biểu thực hiện tốt hoạt 

động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thực tế cho 

thấy, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị chu 

đáo của Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ, các Tổ đại biểu HĐND, 

và chính quyền cơ sở nơi tổ chức các cuộc tiếp xúc.  

I. Kết quả thực hiện:  

1. Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri:  

Về công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND thành phố 

có Quy chế phối hợp với UBND và UBMTTQVN cùng cấp. Đặc thù, thành phố 

Long Xuyên Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND, nên để tiện cho tiếp xúc cử tri 

định kỳ 01 năm 2 lần trước kỳ họp, thường tổ chức tiếp xúc cử tri gắn với đối thoại 

trực tiếp với Nhân dân; mỗ điểm tiếp xúc cử tri đều có mặt Chủ tịch UBND hoặc 

Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự. 

Trước khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND đã phối hợp chặt chẽ với Ban 

Thường trực UBMTTQ Việt Nam và lãnh đạo UBND thành phố xây dựng kế 

hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.  

Khi xây dựng kế hoạch, căn cứ vào nội dung từng kỳ họp, Thường trực 

HĐND - UBND và UBMTTQVN thành phố lựa chọn hình thức, địa điểm và thành 

phần cử tri tham dự hội nghị cho phù hợp và đạt hiệu quả.  

Kế hoạch tiếp xúc cử tri được nêu cụ thể, chi tiết về thời gian chuẩn bị, thời 

gian tổ chức, hình thức, nội dung tổ chức thực hiện. Thông báo lịch tiếp xúc cử tri 

trên hệ thống đài truyền thanh thành phố và phường, xã để cử tri biết và tham dự. 
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Sau khi thống nhất kế hoạch, Thường trực HĐND thành phố ban hành thông 

báo gửi đến các vị đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các phường, 

xã để các vị đại biểu HĐND và các đơn vị chuẩn bị nội dung, thông báo đến cử tri 

và phối hợp với UBND và UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện.  

Trước khi tiếp xúc cử tri, một số phường, xã tổ chức lồng ghép họp Ban lãnh 

đạo Tổ dân phố, Tổ tự quản và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường, xã; 

tổng hợp về UBMTTQVN phường, xã để trình tại kỳ họp HĐND, những vấn đề 

không thuộc thẩm quyền địa phương được chuyển đến UBMTTQVN thành phố 

(trước 07 ngày tiếp xúc cử tri của HĐND 3 cấp), để thông tin đến đại biểu HĐND 

tỉnh, thành phố tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 03 cấp trước kỳ họp.   

Hiện nay, thành phố Long Xuyên thực hiện lồng ghép Hội nghị tiếp xúc cử 

tri và đối thoại trực tiếp với Nhân dân trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Qua đó, HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố phối hợp tổ chức hội nghị, 

thành phần gồm: Đại biểu HĐND 03 cấp trúng cử trên địa bàn; đại diện Thường 

trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; Lãnh đạo các Ban xây 

dựng Đảng Thành ủy; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND 

thành phố; Đại diện Thường trực Đảng ủy - HĐND, UBND, UBMTTQVN, các 

thành viên của UBMTTQVN phường, xã và cử tri trên địa bàn tham dự.  

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt riêng, thành phố và 

phường, xã cử đại diện báo cáo chung của 02 cấp: về tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội, đồng thời, sau đó cử tri tham dự hội nghị tiến hành phát biểu, trình bày tâm 

tư, nguyện vọng. Sau khi nghe phản ánh, đóng góp và ý kiến của cử tri, chủ trì hội 

nghị phân công, giao cho các đơn vị có trách nhiệm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri. Qua đó, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 

và lãnh đạo UBND phường, xã đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trực tiếp 

tại hội nghị, những vấn đề cần làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền đều được ghi 

nhận. Sau mỗi kỳ họp, UBND thành phố đều chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và 

UBND các phường, xã trả lời bằng văn bản đến cử tri từng địa bàn. Bộ phận giúp 

việc Hội đồng nhân dân thành phố đã in và đóng cuốn phần trả lời các kiến nghị 

của cử tri, gửi đến từng vị đại biểu HĐND để thông tin đến cử tri. 

Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, thành phần chủ yếu là đại biểu 

HĐND 03 cấp trúng cử trên địa bàn; đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện Thường trực Đảng ủy - HĐND, UBND, 

UBMTTQVN và cử tri trên địa bàn phường, xã tham dự. Tại hội nghị, đại biểu 

HĐND 03 cấp báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức kỳ họp, thông tin trả lời các kiến 

nghị đặt ra trước hội nghị tiếp xúc cử tri và các nội dung, ý kiến đặt ra trong kỳ họp 

được UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn trả lời. 

 2. Việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri: 

Thường trực HĐND giao bộ phận giúp việc, Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố phối hợp BTT.UBMTTQVN tổng hợp, phân loại và chuyển ý kiến, kiến 

nghị đến các cơ quan chuyên môn, trong đó phân loại những kiến nghị đã được xử 

lý và trả lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc, những vấn đề cần được xác minh, làm rõ 
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và trả lời bằng văn bản hoặc gửi đến các ngành chức năng cấp Trung ương hoặc 

tỉnh để xem xét kiến nghị của cư tri. 

Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND thành phố tiến hành họp tổ, 

trao đổi và rà soát lại ý kiến cử tri để tránh các nội dung trùng lặp, các nội dung đã 

được tổng hợp và giải quyết, trả lời từ các kỳ họp trước, sau đó gửi về Thường trực 

HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, tại mỗi kỳ họp và giữa hai kỳ họp, các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, chuyển tới 

UBND và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri.  

3. Công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của 

cử tri. 

Thường trực, hai Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan 

chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân xem 

xét, nghiên cứu, phản ánh với Thường trực Hội đồng nhân dân, qua đó Thường 

trực Hội đồng nhân dân chuyển đến Ủy ban nhân dân hoặc các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền.  

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện việc mở sổ theo dõi 

việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh và đơn thư, khiếu nại của cử tri. Qua đó, 

theo dõi, đôn đốc UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt 

chức năng, trách nhiệm của đơn vị mình trong việc giải quyết kiến nghị, phản ánh 

và yêu cầu của cử tri.    

II. Thuận lợi - khó khăn: 

Công tác tiếp xúc cử tri luôn được Thường trực Thành ủy quan tâm, chỉ đạo 

sâu sát. Thường trực HĐND - UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố đã phối 

hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức trong và sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri. 

Buổi tiếp xúc không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe những tâm tư, nguyện 

vọng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền, mà đại biểu HĐND 

03 cấp còn trực tiếp trao đổi, đối thoại, làm rõ nhiều ý kiến thắc mắc của cử tri 

ngay tại buổi tiếp xúc. 

Phần lớn các ý kiến, kiến nghị và thắc mắc của cử tri đều được lãnh đạo 

UBND thành phố, các ban ngành, cơ quan chuyên môn và UBND phường, xã trả 

lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử 

tri, được cử tri đánh giá cao, mang lại hiệu quả cao trong hội nghị.  

Đa số đại biểu HĐND thành phố và phường, xã đã phát huy tốt vai trò, trách 

nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa 

bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với 

khảo sát thực tế, để nắm chắc tình hình cử tri phản ảnh. 

Thường trực HĐND theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng 

cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. 
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Tuy nhiên, hiện nay HĐND thành phố chưa tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri 

theo chuyên đề, tiếp xúc với nhóm cử tri (giới, chức sắc tôn giáo); vẫn còn một số 

đại biểu HĐND không tham dự tiếp xúc cử tri; chưa khắc phục được tình trạng 

thành phần tham dự tiếp xúc cử tri chủ yếu là cán bộ xã, phường, khóm; việc giải 

quyết kiến nghị cử tri của một số đơn vị đôi lúc còn chậm so với yêu cầu. 

III. Một số bài học kinh nghiệm: 

Đại biểu Hội đồng nhân dân cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc 

nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri 

phản ánh. Đối với những ý kiến trả lời giải quyết chưa thỏa đáng, đại biểu Hội 

đồng nhân dân cần tiếp tục kiến nghị UBND các cấp tiếp tục chỉ đạo giải quyết. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhất là tiếp xúc trước kỳ họp, cần phải có sự tham 

gia của lãnh đạo các ban ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đại diện lãnh 

đạo chính quyền địa phương để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền, tránh tình trạng đại biểu HĐND chỉ ghi nhận, chuyển giao toàn bộ ý 

kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết.  

Cách thức điều hành buổi hội nghị tiếp xúc cử tri cần linh hoạt, người điều 

hành cần định hướng nội dung của từng đợt tiếp xúc cử tri phù hợp, có thể gợi mở 

vấn đề để cử tri tham gia phát biểu.  

Chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung tiếp xúc cử tri để có nhiều cử 

tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có “đại cử tri”, cử tri là cán bộ - đảng viên, hoặc 

cử tri nêu ý kiến đề nghị những vấn đề chung chung, hay giải quyết tranh chấp cá 

nhân. 

Sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri ở từng địa phương, UBMTTQ Việt Nam cần 

phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực. Khi xây dựng báo cáo tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, những vấn đề 

đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đồng thời phải tuân thủ các 

yêu cầu: đầy đủ, chính xác để chuyển ý kiến, kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. Việc phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết sẽ giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, 

chính xác hơn, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với đại biểu HĐND. 

Thưa quý vị đại biểu, tại hội nghị này, Thường trực HĐND thành phố kiến 

nghị: Báo cáo về kinh tế - xã hội của UBND tỉnh nên xúc tích, cô đọng, nhất là nổi 

bậc những mặt làm được của tỉnh, để cho cử tri và đại biểu biết và các báo cáo 

trình bày tại hội nghị cần ngắn gọn, để dành nhiều thời gian cho cử tri được thể 

hiện tâm tư, nguyện vọng đề xuất ý kiến, kiến nghị. 

Trên đây là bài tham luận tại hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban 

HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND cấp huyện của Thường trực 

HĐND thành phố Long Xuyên.  

Rất mong nhận được sự chia sẽ, góp ý của quý đại biểu. 

Xin trân trọng cám ơn và kính chào!                                            


