
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        QUẬN NINH KIỀU                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

        Số:20/TB.MTTQ                             Ninh Kiều, ngày 29 tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Lịch thời gian, địa điểm, nội dung chƣơng trình Hội nghị đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng nhân dân 

quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri trƣớc kỳ họp cuối năm 2020 

 

  
Căn cứ Kế hoạch số 395/KH-HĐND ngày 27/10/2020 của Thƣờng trực 

HĐND thành phố Cần Thơ về việc “Tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân trƣớc và sau kỳ họp thƣờng lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021”; 

 Sau khi thoả thuận, thống nhất với các Tổ đại biểu HĐND thành phố Cần 

Thơ đơn vị quận Ninh Kiều; Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh 

Kiều thông báo lịch thời gian, địa điểm, nội dung chƣơng trình Hội nghị đại biểu 

HĐND thành phố Cần Thơ và đại biểu HĐND quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri nhƣ 

sau: 

I. LỊCH THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Tổ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đơn vị số 01 (gồm các phƣờng: 

An Bình, Hƣng Lợi, Xuân Khánh, An Phú, Tân An). 

- Thời gian tiếp xúc cử tri 03 buổi: cả ngày 04/11 và buổi sáng ngày 

05/11/2020. 

- Ngày 04/11/2020 (thứ Tư): 

+ 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri hai phƣờng An Bình, Hƣng Lợi. Điểm tại hội 

trƣờng UBND phƣờng An Bình (phƣờng An Bình mời 80 cử tri, phƣờng Hƣng 

Lợi mời 50 cử tri).  

+ 14 giờ 00’: Tiếp xúc cử tri phƣờng Tân An. Điểm tại hội trƣờng UBND 

phƣờng Tân An (phƣờng Tân An mời 130 cử tri). 

- Ngày 05/11/2020 (thứ Năm): 

+ 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri hai phƣờng Xuân Khánh, An Phú. Điểm tại hội 

trƣờng UBND phƣờng Xuân Khánh (phƣờng Xuân Khánh mời 80 cử tri, phƣờng 

An Phú mời 50 cử tri).  

2. Tổ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đơn vị số 02 (gồm các phƣờng: 

An Khánh, An Hòa, Thới Bình, Cái Khế, An Nghiệp, An Cƣ). 

- Thời gian tiếp xúc cử tri 03 buổi: cả ngày 04/11 và buổi sáng ngày 

05/11/2020. 

- Ngày 04/11/2020 (thứ Tư): 
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+ 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri hai phƣờng An Cƣ, An Nghiệp. Điểm tại hội 

trƣờng UBND phƣờng An Nghiệp (phƣờng An Nghiệp mời 70 cử tri, phƣờng An 

Cƣ mời 50 cử tri).  

+ 14 giờ 00’: Tiếp xúc cử tri hai phƣờng Thới Bình, Cái Khế. Điểm tại hội 

trƣờng UBND phƣờng Cái Khế (phƣờng Cái Khế mời 80 cử tri, phƣờng Thới 

Bình mời 50 cử tri). 

- Ngày 05/11/2020 (thứ Năm): 

+ 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri hai phƣờng An Hòa, An Khánh. Điểm tại hội 

trƣờng UBND phƣờng An Hòa (phƣờng An Hòa mời 80 cử tri, phƣờng An Khánh 

mời 50 cử tri). 

3. Đại biểu HĐND quận Ninh Kiều 

Các Tổ đại biểu HĐND quận Ninh Kiều tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cùng 

với các Tổ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ tại các phƣờng mình ứng cử (không 

tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri riêng cho đại biểu HĐND quận). 

II. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI 

1. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phƣờng chủ trì tổ chức các 

hội nghị tiếp xúc cử tri: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu HĐND thành phố Cần 

Thơ; đại biểu HĐND quận (có mặt) và nêu lý do đại biểu vắng mặt; khách mời; cử 

tri tham dự; chƣơng trình nội dung hội nghị, cử thƣ ký ghi biên bản. 

2. Chƣơng trình nội dung hội nghị: 

a. Tổ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ: 

- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ năm 2021; 

- Dự kiến chƣơng trình, nội dung kỳ họp thƣờng lệ cuối năm 2020 của HĐND 

thành phố. 

b. Tổ đại biểu HĐND quận:  

-  Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận 

về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 

2021; 

- Dự kiến chƣơng trình, nội dung kỳ họp thƣờng lệ cuối năm 2020 của HĐND 

quận; 

- Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

c.  Những ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tại Hội nghị. 

d. Đại diện UBND quận; đại diện UBND phường trả lời những vấn đề cử tri 

nêu thuộc thẩm quyền (nếu có). 

đ. Đại diện Đại biểu HĐND thành phố và quận tiếp thu những ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại hội nghị. 
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III. KINH PHÍ HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI 

Thực hiện theo hƣớng dẫn của Thƣờng trực HĐND thành phố Cần Thơ. 

 

IV. KHẨU HIỆU HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI 

HỘI NGHỊ 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

VÀ QUẬN NINH KIỀU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƢỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020 

                                                              ……… ngày   …  tháng 11 năm 2020 

 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM 

1. Đề nghị Tổ trƣởng Tổ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ và Tổ trƣởng Tổ 

đại biểu HĐND quận phổ biến Thông báo này đến các vị đại biểu thuộc tổ của mình 

(thay thƣ mời). 

2. Để đảm bảo thời gian (một buổi); đề nghị các tổ đại biểu chuẩn bị nội dung 

các báo cáo ngắn gọn (tóm tắt) để dành thời lƣợng thích hợp cho cử tri phát biểu ý 

kiến. 

3. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phƣờng báo cáo Thƣờng 

trực Đảng ủy; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Thƣờng trực HĐND, Thƣờng trực 

UBND cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, sắp xếp vị trí làm việc và 

hƣớng dẫn các khu vực mời cử tri đi đông đủ theo số lƣợng nêu trên; chậm nhất là 

ba ngày sau buổi tiếp xúc cử tri, đề nghị Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các phƣờng báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thƣờng trực 

HĐND thành phố, Thƣờng trực HĐND và Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam quận để kịp báo cáo về trên. 

 

 

                                                             TM. BAN THƢỜNG TRỰC 

Nơi nhận:                                                                     CHỦ TỊCH 
-  Thƣờng trực HĐND thành phố; 

-  Tổ trƣởng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị QNK; 

-  Thƣờng trực QU, HĐND, UBND QNK; 

-  Tổ trƣởng các Tổ đại biểu HĐND quận; 

-  Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các phƣờng; 

-  Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh QNK;                                
-  Báo Cần Thơ; 

-  Lƣu./.                                                                                             Lê Văn Đầy 
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