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 ________  

 

Số:          /TB-ĐĐBQH 
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 _________________________________________ 

 
Trà Vinh, ngày  26  tháng 02 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh  

trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV 

___________                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                      

Căn cứ Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV số 4213/TTKQH-

TH ngày 23/02/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội và thực hiện chương trình công tác của 

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo 

lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV như sau:  

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
 

THỜI GIAN ĐƠN VỊ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

Buổi sáng  

Ngày 11/3/2021 

(Thứ năm) 

An Phú Tân, 

Xã Tam Ngãi              

huyện Cầu Kè 

Hội trường UBND 

Xã Tam Ngãi Thạch Phước Bình  

Hứa Văn Nghĩa  

Tăng Thị Ngọc Mai Buổi chiều  

Ngày 11/3/2021 

(Thứ năm) 

Xã An Trường, 

Xã An Trường A 

huyện Càng Long 

Hội trường UBND 

Xã An Trường 

Buổi sáng  

Ngày 12/3/2021 

(Thứ sáu) 

Xã Hiệp Thạnh, 

Phường 2                         

thị xã Duyên Hải  

Hội trường UBND 

Xã Hiệp Thạnh Ngô Chí Cường 

Thạch Phước Bình 

Trần Thị Huyền Trân 

  

Buổi chiều  

Ngày 12/3/2021 

(Thứ sáu) 

Xã Mỹ Hòa, 

Thị trấn Cầu Ngang                 

huyện Cầu Ngang 

Hội trường UBND 

Xã Mỹ Hòa 

 

 

* Thời gian làm việc: Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00, buổi chiều bắt đầu lúc 14h00.  

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;  

2. Đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến Chương trình nghị sự kỳ họp thứ 11, Quốc 

hội khóa XIV; thông báo những nội dung trả lời kiến nghị cử tri của ngành chức năng 

thuộc thẩm quyền của địa phương và Trung ương về các vấn đề cử tri quan tâm. 

3. Lãnh đạo UBND các xã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh năm 2020 (không quá 02 trang giấy A4, chủ yếu tập trung vào nội dung như: kết 

quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, giá trị sản xuất, thu ngân sách, thu 

nhập bình quân đầu người…, những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của địa phương).  

4. Phát biểu của cử tri các xã. 
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5. Phát biểu tiếp thu, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ban ngành tỉnh; 

UBND huyện và UBND các xã. 

6. Phát biểu của đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.  

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG CỬ TRI THAM DỰ 

1. Cấp tỉnh 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh: Công thương; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Giáo dục và Đào 

tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Điện lực; Ngân hàng Nhà 

nước; Cục Quản lý thị trường; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. 

- Phóng viên Báo Trà Vinh, Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Kênh truyền 

hình Quốc hội Việt Nam (VOV) thường trú tại tỉnh Vĩnh Long dự ghi hình và đưa tin.  

2. Cấp huyện 

Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện; đại diện một số ban ngành, đoàn thể có liên quan đến việc chỉ đạo phát triển kinh 

tế - xã hội tại các xã có cử tri được mời tham dự buổi tiếp xúc (khoảng 10 đại biểu/huyện, 

thị xã).  

3. Cấp xã  

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các 

ban ngành đoàn thể các xã; đại diện Chi bộ, Ban nhân dân các ấp (khoảng 10 đại 

biểu/xã).   

4. Cử tri 

Mỗi địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri tổng số khoảng 80 người (trong đó có ít nhất 

50 cử tri là người dân), UBND các xã mời và thông báo rộng rãi trên Trạm truyền thanh 

của địa phương để cử tri biết tham dự.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương phân công đại 

diện tham dự buổi tiếp xúc cử tri theo đúng thành phần làm việc và những kiến 

nghị, phản ánh của cử tri do lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại các buổi 

tiếp xúc. 

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thị xã chuẩn bị địa điểm, Hội trường, mời đầy đủ số lượng cử tri, dẫn 

chương trình, gợi ý thảo luận đảm bảo khoa học, hiệu quả. 

3. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời thông tin kết quả buổi 

tiếp xúc cử tri của các vị ĐBQH tỉnh để cử tri theo dõi, giám sát. 

4. Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương bảo 

đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình tiếp xúc cử tri, đồng thời chỉ đạo Đài truyền 

thanh địa phương nơi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri thông báo rộng rãi để người dân 

biết tham dự. 
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5. Chủ tịch UBND các xã mời đầy đủ thành phần cử tri của xã mình tham dự và 

báo cáo bằng văn bản về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, chủ 

yếu tập trung vào nội dung như: kết quả thực hiện chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, giá 

trị sản xuất, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người…, những khó khăn, kiến nghị, 

đề xuất của địa phương gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 03/3/2021 (thứ tư), đồng 

thời gửi qua địa Email: vpddbqhtv@travinh.gov.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Châu 

Minh Triều, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh, điện thoại cơ quan: 

0294.3851.266, điện thoại di động: 0948.444.578  

6. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ các cuộc tiếp xúc cử tri 

theo quy định và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp các ý kiến của cử 

tri sau cuộc tiếp xúc, đồng thời tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh gửi kiến nghị đến các 

ngành chức năng xem xét trả lời cho cử tri đúng luật định. 

* Khẩu hiệu ngoài cổng: 

Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh 

tiếp xúc cử tri xã………trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV  

* Khẩu hiệu trong Hội trường: 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH  
 

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV 

Xã (thị trấn).….., ngày…..tháng…..năm 2021 

 

Trên đây là lịch tiếp xúc cử tri của ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh trước Kỳ 

họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo đến các vị đại biểu Quốc 

hội, các cơ quan hữu quan biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Như thành phần làm việc; 

- Các vị ĐBQH tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Lưu: VPĐĐBQH.   

 

 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 
 

 
 

 

 

Thạch Phước Bình 
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