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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày01tháng10năm2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” quý IV/2020
Căn cứ Chương trình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
năm 2020.
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên
mục “Đại biểu dân cử với cử tri” quý IV/2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. MỤC ĐÍCH
Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp
luật của Nhà nước cũng như nghị quyết, thông tin hoạt động HĐND đến với người
dân; truyền tải ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của người dân đến ngành chức
năng, chính quyền địa phương và phản hồi của ngành chức năng về những vấn đề
cử tri đặt ra.
Đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên mục qua xây dựng nội dung thực
hiện bám sát vào hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu
HĐND các cấp; nêu gương đại biểu HĐND tiêu biểu nhằm nêu cao vai trò, trách
nhiệm của người đại biểu dân cử đối với cử tri.
2. YÊU CẦU
Thông tin chuyên mục có nội dung chính xác, đa dạng, phản ánh kịp thời
mang tính thời sự cao; linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng nội dung từng kỳ phát
sóng, phát hành.
Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đài Phát thanh
và Truyền hình Hậu Giang trong cung cấp thông tin hoạt động Hội đồng nhân dân
góp phần làm phong phú nội dung.
Tăng cường liên hệ giữa các bộ phận thực hiện chuyên mục để trao đổi
thông tin góp phần nâng cao chất lượng chuyên mục.
II. THỜI GIAN PHÁT SÓNG
Phát sóng: 18 giờ 15 phút, thứ Bảy tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng.
III. NỘI DUNG
1. Kỳ 214: Ngày 10/10/2020
a. Tin hoạt động
- Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
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- Thông tin kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ
họp thứ 16 HĐND tỉnh Khóa IX.
- Công tác chuẩn bị và thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 18 HĐND
tỉnh Khóa IX (nếu có).
- Hoạt động của HĐND huyện Châu Thành A.
b. Thông tin về ý kiến cử tri
Nội dung trả lời của các ngành chức năng về ý kiến, kiến nghị của cử tri
hoặc phản hồi của ngành chức năng về ý kiến cử tri.
2. Kỳ 215: Ngày 24/10/2020
a. Tin hoạt động
- Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
- Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu
HĐND tỉnh tháng 10/2020.
- Thông tin kết quả Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa IX (nếu
có).
- Tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND ba cấp.
- Khảo sát của Ban KTNS HĐND tỉnh
- Hoạt động của HĐND thành phố Ngã Bảy.
b. Thông tin về ý kiến cử tri
Nội dung trả lời của các ngành chức năng về ý kiến, kiến nghị của cử tri
hoặc phản hồi của ngành chức năng về ý kiến cử tri tại các kỳ phát sóng trước.
3. Kỳ 216: Ngày 07/11/2020
a. Tin hoạt động
- Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh
- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020.
- Công tác chuẩn bị Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh và thông tin dự
kiến chương trình Kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh Khóa IX.
- Khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
- Thông tin kết quả Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa IX (nếu
có).
- Hoạt động của HĐND huyện Phụng Hiệp.
b. Thông tin về ý kiến cử tri
Nội dung trả lời của các ngành chức năng về ý kiến, kiến nghị của cử tri
hoặc phản hồi của ngành chức năng về ý kiến cử tri tại các kỳ phát sóng trước.
4. Kỳ 217: Ngày 21/11/2020
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a. Tin hoạt động
- Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
- Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu
HĐND tỉnh tháng 11/2020.
- Tổng hợp việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp cuối năm
HĐND tỉnh Khóa IX.
- Hội nghị tập huấn của Văn phòng HĐND tỉnh.
- Hoạt động của HĐND huyện Châu Thành.
b. Thông tin về ý kiến cử tri
Nội dung trả lời của các ngành chức năng về ý kiến, kiến nghị của cử tri
hoặc phản hồi của ngành chức năng về ý kiến cử tri tại các kỳ phát sóng trước.
5. Kỳ 218: Ngày 05/12/2020
a. Tin hoạt động
- Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
- Thông tin Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh
- Hoạt động của HĐND thành phố Vị Thanh.
b. Thông tin về ý kiến cử tri
Nội dung trả lời của các ngành chức năng về ý kiến, kiến nghị của cử tri
hoặc phản hồi của ngành chức năng về ý kiến cử tri tại các kỳ phát sóng trước.
6. Kỳ 219: Ngày 19/12/2020
a. Tin hoạt động
- Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
- Tổ chức chấm điểm thi đua hoạt động HĐND cấp huyện năm 2020.
- Hoạt động của HĐND thị xã Long Mỹ.
b. Thông tin về ý kiến cử tri
Nội dung trả lời của các ngành chức năng về ý kiến, kiến nghị của cử tri
hoặc phản hồi của ngành chức năng về ý kiến cử tri tại các kỳ phát sóng trước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch chuyên mục “Đại biểu dân cử tri với cử tri” quý IV/2020,
Văn phòng HĐND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Thường
trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.
Ngoài ra, để chuyên mục đạt chất lượng cao đề nghị Thường trực HĐND
các huyện, thị xã, thành phố khi có các sự kiện, hoạt động HĐND của đơn vị
thông tin cho Văn phòng HĐND tỉnh (đ/c Kiên: sđt 0945.333.949), Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh Hậu Giang (đ/c Chi: sđt 0939.63.93.58) để kịp thời cập nhật
và đưa tin về hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh Hậu Giang.
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”
quý IV năm 2020, Văn phòng HĐND tỉnh rất mong nhận được sự phối hợp của
Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Thường trực HĐND các huyện, thị
xã, thành phố trong việc thực hiện để chuyên mục đạt chất lượng và phát huy hiệu
quả cao./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Đài PT&TH Hậu Giang;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP.HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hồng Quân

