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QUỐC HỘI KHÓA XV            

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH AN GIANG 

 

         Số:       /KH-ĐĐBQH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

                An Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV  

 

 Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết liên tịch số 

525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBMTTQVN ngày 27/09/2012 về việc tiếp xúc 

cử tri của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp 

xúc cử tri sau Kỳ họp lần thứ Ba, Quốc hội khóa XV, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội báo cáo và lắng nghe cử tri 

phản ánh tâm tư, nguyện vọng; ý kiến đóng góp chủ trương, chính sách, pháp luật, 

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ý kiến đóng góp Kỳ họp thứ 

Ba và những kiến nghị mới phát sinh. 

2. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phải chặt chẽ, chu đáo, khoa học, đảm 

bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt Đại 

biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

Đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV và 

một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 của đất nước, 

báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; lắng nghe 

tâm tư, nguyện vọng và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Hình thức tiếp xúc cử tri 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri qua hình 

thức Hội nghị tiếp xúc trực tiếp. 

2. Thành phần, số lượng cử tri  

a) Tiếp xúc theo đơn vị bầu cử 

- Thành phần: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; đại diện lãnh đạo 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và cử tri. 

- Số lượng: Tối thiểu 60 người. 

b) Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc chung tại thành phố Long Xuyên  

- Thành phần: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

lực lượng vũ trang và cử tri một số phường, xã của Thành phố Long Xuyên. 

- Số lượng: Tối thiểu 200 người. 
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3. Thời gian tiếp xúc cử tri 

Thời gian tiếp xúc cử tri được thực hiện từ ngày 24/6/2022 đến ngày 

28/6/2022. Buổi sáng bắt đầu 08 giờ 00, buổi chiều bắt đầu 14 giờ 00. 

4. Đại biểu Quốc hội, thư ký, thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri 

 

TT Đại biểu Quốc hội Phục vụ Đoàn Thời gian Địa điểm 

1 
Đoàn Đại biểu Quốc hội 

đơn vị tỉnh An Giang 

Lãnh đạo và chuyên 

viên VP Đoàn ĐBQH 

& HĐND tỉnh. 

Tk: Nguyễn Huyền 

Linh 

Chiều thứ Ba 

ngày 28/6/2022 

Hội trường 

UBND thành phố 

Long Xuyên  

2 

Bà Võ Thị Ánh Xuân 

Ông Trình Lam Sinh              

ĐT 091.880.88.22 

Ông Nguyễn Văn Thạnh 

ĐT 0918.530.898 

 

LĐVP: Thái Thúy 

Châu 

(ĐT: 0917478282) 

CV P.TT-DN: 

Nguyễn Huyền Linh 

(ĐT: 0946955888) 

CV P.CTQH: Trần 

Nguyễn Thủy Tiên 

(ĐT: 0946123542). 

Tk: UBMTTQ 

huyện. 

Sáng thứ Hai 

ngày 27/6/2022 

Hội trường 

UBND xã Vĩnh 

Trạch, huyện 

Thoại Sơn 

Chiều thứ Hai 

ngày 27/6/2022 

Hội trường 

UBND xã Bình 

Hòa, huyện Châu 

Thành  

3 

Ông Lương Quốc Đoàn 

ĐT 0983.707.396 

Bà Trần Thị Thanh Hương  

ĐT 0918.823.446 

Ông Hoàng Hữu Chiến  

ĐT 0964.192.888 

LĐVP: Tô Hằng Ni 

(ĐT:0944246768) 

CV P.TT-DN: 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hà 

(ĐT:0348710017) 

CV P.CTQH: Võ 

Thùy Trang 

(ĐT: 0949819224)  

Tk: UBMTTQ 

huyện. 

Sáng thứ Hai 

ngày 27/6/2022 

Hội trường 

UBND xã Lê 

Chánh, Thị xã 

Tân Châu  

Chiều thứ Hai 

ngày 27/6/2022 

Hội trường UBND 

xã Phú Hiệp, 

huyện Phú Tân  

Sáng thứ Ba 

ngày 28/6/2022 

Hội trường UBND 

xã Hòa Bình, 

huyện Chợ Mới  

4 

Ông Đôn Tuấn Phong 

ĐT 098.252.9999 

Ông Chau Chắc 

ĐT 0907.966.490 

Ông Phan Huỳnh Sơn 

ĐT 0942.156.298 

 

 

LĐVP: Lê Thanh 

Dũng 

(SĐT:0913838972) 

CV P.TT-DN: Lê 

Hiệp Hùng 

(ĐT: 0971683471) 

CV P.TT-DN: 

Huỳnh Bảo Giang 

(ĐT: 0963863452)  

Tk: UBMTTQ huyện. 

Sáng thứ Sáu 

ngày 24/6/2022 

Hội trường UBND 

Thị trấn Cô Tô, 

huyện Tri Tôn 

Chiều thứ Sáu 

ngày 24/6/2022 

Hội trường 

UBND Thị trấn 

Chi Lăng, huyện 

Tịnh Biên  
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Sáng thứ Hai 

ngày 27/6/2022 

Hội trường UBND  

Phường Núi Sam, 

Thành phố Châu 

Đốc 

 

Chiều thứ Hai 

ngày 27/6/2022 

Hội trường 

UBND  

Xã Đa Phước, 

huyện An Phú  

Sáng thứ Ba 

ngày 28/6/2022 

Hội trường 

UBND  

Xã Bình Mỹ, 

huyện Châu Phú 
 

 

5. Maket hội trường 
 

 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH AN GIANG 

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV 
……..…..ngày…. tháng 6 năm 2022 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh 

- Đại biểu Quốc hội sắp xếp bố trí thời gian tiếp xúc cử tri theo quy định và 

kế hoạch này (thay thư mời).  

- Kế hoạch này gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh 

thay thư mời dự tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. 

2. Các cơ quan phối hợp  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 

thực hiện Kế hoạch này.  

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, phối hợp, hướng 

dẫn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức tốt các điểm hội nghị tiếp xúc cử tri của 

đại biểu Quốc hội.  

- Các điểm tiếp xúc cử tri tùy điều kiện thực tế thực hiện biện pháp phù hợp 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đúng quy định. 

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri (theo đề cương báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử 

tri) gửi văn bản báo cáo về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và qua địa chỉ hộp thư điện 
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tử: nhlinh55888@gmail.com (hoặc Group Zalo “Công tác TXCT của Quốc hội và 

HĐND”) sau một ngày kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, để tổng hợp báo cáo kịp 

thời về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo 

quy định. 

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các tài liệu liên quan phục 

vụ đại biểu báo cáo; phục vụ điều kiện đảm bảo cho đại biểu Quốc hội và công tác 

hậu cần. 

Phòng Công tác Quốc hội: Cử công chức phục vụ các điều kiện về hậu cần, 

ăn nghỉ ở các huyện cho các vị đại biểu Quốc hội khi đến điểm tiếp xúc. 

Phòng Thông tin - Dân nguyện: Cử công chức phụ trách địa bàn nắm tình 

hình về công tác tổ chức, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri từ các nguồn đại biểu 

Quốc hội, báo cáo tổng hợp của MTTQ Việt Nam các huyện phụ trách, thư của cử 

tri,…; đăng thông tin nội dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp trên Cổng thông tin Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An Giang.  

Phòng Hành chính, Tổ chức và Quản trị: Chuẩn bị phương tiện đi lại, ăn nghỉ 

cho đại biểu tại Long Xuyên, đảm bảo kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh toán tại 

các điểm tiếp xúc cử tri. 

4. Kinh phí 

Các khoản chi phí cho công tác tiếp xúc cử tri được thanh toán theo Nghị 

quyết 524/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thủ tục thanh toán 

đề nghị liên hệ với Phòng HC, TC, QT- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An 

Giang. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm phân công, 

phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tham mưu lãnh đạo Đoàn 

ĐBQH tỉnh xem xét giải quyết, tùy vào tình hình cụ thể và diễn biến của dịch bệnh 

Covid-19 để điều chỉnh phù hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- VPQH; Ban Dân nguyện -UBTVQH; 

- Ban Công tác đại biểu -UBTVQH; 

- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND, UBND tỉnh,  

  Ban TT UBMTTQVN tỉnh;  

- TT Huyện ủy, TT HĐND, UBND,  

   UBMTTQVN 11 huyện, thị, thành; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước- CN An Giang; PA 03 – 

Công an tỉnh; 

- Truyền hình Quốc hội (tại Kiên Giang); Báo 

An Giang, Đài PTTHAG, TTXVN (PX AG), Sở 

TT-TT (Cổng điện tử); 

- Lãnh đạo VP; 

- Chuyên viên phục vụ TXCT; 

- Lưu: VP. 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

Trình Lam Sinh 

 

mailto:nhlinh55888@gmail.com
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