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Về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực của đồng chí Chủ tịch 
UBND xã với cán bộ và nhân dân thôn Kim Xuyên

Thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Tỉnh ủy Hải 
Dương tổ chức việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, 
Chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch số 18-KH-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2022 của 
UBND xã về tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Chủ tịch 
UBND xã với cán bộ và nhân dân thôn Kim Xuyên.

Để hội nghị đạt kết quả cao, UBND xã thông báo đến đồng chí Bí thư chi 
bộ- Trưởng thôn Kim Xuyên, MTTQ và trưởng các ngành đoàn thể. Đề nghị các 
đồng chí thực hiện một số nội dung sau:

- Đồng chí Bí thư chi bộ thống nhất báo mời các đồng chí cấp ủy, đảng 
viên trong chi bộ.

- MTTQ và trưởng các ngành đoàn thể phối hợp cùng cấp ủy chi bộ, trưởng 
ban công tác mặt trận thôn, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các đoàn thể thôn  
Kim Xuyên thông nhất mời đoàn viên, hội viên đến dự hội nghị.

Thành phần: Cán bộ và nhân dân thôn Kim Xuyên

Địa điểm: Tại nhà văn hóa thôn Kim Xuyên.

Thời gian: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2022.

Nội dung:

1. Công chức VPTK giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, nội dung 
chương trình, nội quy của buổi tiếp xúc, đối thoại; giới thiệu chủ tọa, cử thư ký ghi 
biên bản và phân công bộ phận tổng hợp những ý kiến và đăng ký phát biểu của 
nhân dân.

2. Đ/c Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế 
hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2022. 

3. Nhân dân phát biểu ý kiến .

4. Đồng chí Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp đối thoại trực tiếp trả lời, giải 
trình về những kiến nghị của nhân dân nêu ra thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
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5. Sau khi nghe người chủ trì trả lời về những nội dung mà nhân dân đưa ra tại 

buổi tiếp xúc, đối thoại, nhân dân có thể tiếp tục trao đổi, phát biểu ý kiến cho đến khi  
thấy việc giải trình được thỏa đáng.

6. Người chủ trì kết luận: Những nội dung đã đối thoại; những nội dung đã được 
giải quyết; những nội dung nêu tại hội nghị chưa được giải quyết; các cơ quan có trách 
nhiệm trả lời và thời hạn trả lời.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND xã với cán bộ và nhân dân thôn 
Kim Xuyên. Đề nghị đồng chí Bí thư chi bộ - trưởng thôn Kim Xuyên, MTTQ, 
trưởng các ngành đoàn thể nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

Nơi nhận:
- BTV Đảng uỷ xã                    Để báo cáo
- TT HĐND, LĐ UBNDxã
- Bí thư CB- TT thôn Kim Xuyên,
- MTTQ, trưởng các ngành đoàn thể,
- Đài truyền thanh xã,
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Tuynh
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