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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số: 116 /KH - MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày 28  tháng 4  năm 2021 
  
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu cử  

 

Thực hiện Điều 64, 65 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân; Thông tri số 13 /TT-MTTW-BTT ngày 19  tháng 01 năm 2021 

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng 

dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức 

hội nghị tiếp cử tri cụ thể như sau. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

Tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gặp gỡ 

tiếp xúc với cử tri và báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu 

được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026  

Để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên 

cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người tiêu biểu nhất làm đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

2. Yêu cầu. 

Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phải đảm bảo đúng các quy định 

của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định 

khác của pháp luật. 

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng 

pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh 

phải được tiếp xúc với cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử ít nhất là 5 

cuộc. 

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri phải được chuẩn bị chu đáo về 

địa điểm, thành phần mời và giấy mời; phải thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện 

đến dự; phải đảm bảo tối thiểu 70 cử tri/cuộc. 

II. ĐỊA BÀN, THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN TỔ 

CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI 
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1. Địa bàn tổ chức tiếp xúc cử tri 

Căn cứ vào số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ 

phiếu của xã, phường, thị trấn, địa điểm khu dân cư, địa lý hành chính, hoặc 

cụm khu phố, thôn xóm mà tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho phù hợp và 

thuận tiện để cử tri có điều kiện đến dự đông đủ. (các đơn vị cân nhắc, có thể tổ 

chức Hội nghị tại Trung tâm huyện, Trung tâm xã, hoặc tổ chức ở Cụm xã) 

2. Thành phần hội nghị cử tri gồm: 

- Những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.  

- Cử tri đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương khu 

vực bỏ phiếu 

- Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh. 

- Mời đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

 - Phóng viên Báo Lạng Sơn, Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. 

3. Chương trình hội nghị cử tri 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cử thư ký Hội nghị; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 

chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; 

- Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của 

mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng 

cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề 

cùng quan tâm; 

- Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị. 

Chú ý: Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, trung thực các ý kiến của 

từng cử tri đối với từng người ứng cử. Biên bản Hội nghị được gửi cho cán bộ 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sau khi kết thúc Hội nghị. 

4. Thời gian tiến hành: Từ ngày công bố danh sách chính thức những 

người ứng cử (ngày 28/4/2021) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h 

(trước 7h00 ngày 22/5/2021). – Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 

20/5/2021 

Lịch cụ thể do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện 

thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã bố trí. (các ứng cử viên ở 

xa tập trung tại UBND huyện từ chiều hôm trước. Đề nghị các ứng cử viên chủ 

động liên hệ với huyện). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 
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1.1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

* Tổ chức gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh để thống nhất kế 

hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (tổ chức vào 08 giờ ngày 28 tháng 4 năm 

2021, có giấy mời riêng). 

- Thành phần dự Hội nghị 

+ Đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh. 

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. 

+ Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh. 

+ Phóng viên báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - đến dự 

và đưa tin.  

* Nội dung: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tóm tắt tình hình phát triển 

kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ, 

mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 – 2026 để những người ứng cử 

xây dựng dự kiến, chương trình hành động của mình.  

- Thông qua kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026 vận động bầu cử. 

- Gợi ý xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu 

HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và một số điểm người ứng cử cần  lưu ý. 

- Các ứng cử viên phát biểu ý kiến. 

- Chủ trì hội nghị kết luận kết thúc hội nghị. 

*  Phân công cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh phụ trách các địa bàn để chủ động 

nắm tình hình để bảo đảm cho hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực 

hiện đúng luật. 

1.2. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh. 

- Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động bầu 

cử, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về vận động bầu cử ở địa phương (nếu có). 

- Đề nghị UBND tỉnh cung cấp báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh 

tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 – 2026 cho các ứng cử viên đại biểu 

HĐND tỉnh. 

- Đề nghị lãnh đạo Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh bố trí 

phóng viên đi cùng các đoàn để đưa tin các hoạt động của các ứng cử viên trong 
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công tác vận động bầu cử tại các buổi tiếp xúc cử tri và trực tiếp phỏng vấn các 

ứng cử viên. 

- Đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ 

đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các buổi 

tiếp xúc cử tri.  

- Các cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND tạo điều kiện cho 

người của đơn vị mình tiếp xúc với cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương, bảo 

đảm cho việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng thời gian, kế hoạch. 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện 

Căn cứ kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp bàn thống nhất kế hoạch triển 

khai, dự kiến thành phần, số lượng cử tri, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp 

xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; thông báo 

lịch tiếp xúc cử tri với Trưởng đoàn và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tạo 

điều kiện nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt làm việc cho đoàn ứng cử viên đến huyện thực 

hiện quyền vận động bầu cử.  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố chủ trì 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa những 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với cử tri. 

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch 

tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp với cử tri.  

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất kế hoạch, 

thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

cấp huyện để thông báo (ít nhất trước 07 ngày) cho các ứng cử viên đại biểu 

HĐND các cấp ở đơn vị bầu cử đến dự đông đủ. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập cử tri tham dự hội nghị 

tiếp xúc cử tri. 

- Thông báo rộng rãi cho cử tri biết thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri để 

cử tri đến dự. Địa điểm tổ chức cần trang trọng, có cờ Tổ quốc, tượng (hoặc ảnh) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; bố trí các phương tiện âm thanh cần thiết và chỗ ngồi 

phù hợp cho đông đảo cử tri tham dự. 

Ma két trong hội trường: 

HỘI NGHỊ 

TIẾP XÚC GIỮA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH  

NHIỆM KỲ 2021 – 2026 VỚI CỬ TRI  

…......,ngày….. tháng 5 năm 2021 
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 - Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc cấp xã chủ trì phối hợp với 

UBND cùng cấp tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu 

HĐND cấp huyện, cấp xã. 

4. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026 xây dựng chương trình hành động nếu trúng cử làm đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh để báo cáo tại các hội nghị cử tri. Chương trình hành động phải có nội 

dung cụ thể, rõ ràng, người ứng cử đại biểu cam kết việc thực hiện trách nhiệm 

người đại biểu của nhân dân; trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (nếu có). 

Ngay sau khi trúng cử, đại biểu hoàn chỉnh chương trình hành động, được 

đánh máy trên khổ giấy A4, ghi rõ họ, tên, nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, có chữ 

ký của đại biểu. Gửi 01 bản chương trình hành động đến Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Lạng Sơn, để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện của đại biểu HĐND 

Về phương tiện: Ứng cử viên công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị nào thì 

sử dụng xe và xăng dầu của cơ quan đó phục vụ đợt tiếp xúc cử tri; đề nghị 

Trưởng Đoàn, Phó Trưởng đoàn (Có danh sách kèm theo) phân công xe hợp lý, 

tạo điều kiện đảm bảo cho các thành viên trong đoàn, các phóng viên cùng đi. 

Ghi Chú: Trong quá trình tổ chức thực hiện đề nghị các đơn vị thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh trân trọng đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử, các cơ quan chức năng có liên quan và 

các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh phối hợp thực hiện./. 
 

    

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy ( Báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh;          

- Lãnh đạo UBND tỉnh 

- Ủy ban Bầu cử tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh,  

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh,                                PHTH 

Báo Lạng Sơn, Đài PT và truyền hình tỉnh;                 

- Thường trực Huyện ủy,  Thành ủy 

- Thường trực HĐND các huyện, TP ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử 

 đại biểu HĐND tỉnh;  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, TP;   TH 

- Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT, 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Nông Lương Chấn 
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DANH SÁCH  
PHÂN CÔNG TRƯỞNG ĐOÀN, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ỨNG CỬ  VIÊN  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH NHIỆM KỲ 2021 – 2026  

TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI 14 ĐƠN VỊ BẦU CỬ 
( Ban hành kèm theo kế hoạch số:  116 /KH-MTTQ-BTT, ngày 28 /4/2021  của Ban 

Thường trực  Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn) 

 

           I. THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 - Đơn vị bầu cử số 1. (Gồm 4 phường, xã: phường Hoàng Văn Thụ, 

phường Tam Thanh, phường Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng) 

1. Ông Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn - Trưởng đoàn. 

2. Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Phó Trưởng đoàn. 

Các thành viên: 

3. Ông Lộc Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh. 

4. Bà Vy Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ di tích, Bảo tàng tỉnh, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

5. Ông Đỗ Thanh Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. 

 6. Đại đức Thích Bản Chung (Trịnh Minh Trường): Phó Trưởng ban, kiêm 

Trưởng ban Thông tin truyền thông, Tu sĩ Phật giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.  

7. Đại đức Thích Bản Huy (Nguyễn Huy Hoàng): Ủy viên Thường trực, 

Trưởng ban Từ thiện xã hội, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Tu sĩ Phật giáo, 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

 - Đơn vị bầu cử số 2. (Gồm 4 phường, xã: phường Đông Kinh, phường 

Chi Lăng, xã Mai Pha và xã Quảng Lạc) 

1. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn - Trưởng đoàn. 

2. Bà Nông Bích Thuận:  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. - Phó Trưởng 

đoàn. 

 Các thành viên: 

3. Bà Lê Thị Hương: Trưởng ban Tổ chức – Hành chính, Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Lạng Sơn.  

 4. Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Ban, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính 

tòa Cửa Nam, thành phố Lạng Sơn. 

5. Bà Nguyễn Thị Hiếu: Phó Trưởng Ban, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ 

Chính tòa Cửa Nam, thành phố Lạng Sơn. 
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II. HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

- Đơn vị bầu cử số 3. 

1. Bà Đặng Thị Kiều Vân, Bí Thư Huyện ủy - Trưởng đoàn 

2. Bà Giáp Thị Bắc, Trưởng ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó Trưởng đoàn 

Các thành viên 

3. Ông Vương Lê Hoàng, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng 

phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh.  

4. Bà  Lành Kim Xuân, Công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

5. Bà Hoàng Thị Hạnh, Công chức Huyện ủy Tràng Định. 

6. Ông Dương Ngọc Đại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác 

xã Phượng Hoàng, Huyện chi Lăng. 

7. Bà Lưu Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã 

sản xuất và dịch vụ nông nghiệp An Hồng, thành phố Lạng Sơn. 

III. HUYỆN BÌNH GIA 

- Đơn vị bầu cử số 4. 

1. Ông Lương Trương Đạt: Bí thư Huyện ủy Bình Gia   -  Trưởng đoàn 

2. Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 

tỉnh – Phó Trưởng đoàn 

Các thành viên:  

3. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.  

4. Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh. 

5. Ông Lý Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Bình Gia. 

6. Ông Vi Hoàng Hiệp, Viên chức, Sở Giao thông Vận tải tỉnh. 

7. Bà Trần Thị Hồng Vân, Viên chức, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông 

thôn tỉnh. 

IV. HUYỆN BẮC SƠN. 

- Đơn vị bầu cử số 5. 

1. Ông Hoàng Văn Hồng: Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn -  Trưởng đoàn 

2. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân  

tỉnh - Phó Trưởng đoàn.  

Các thành viên: 

3. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 4. Ông Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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5. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh. 

6. Bà Nông Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

7. Bà Lương Ánh Tuyết, Công chức, Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh. 

8. Bà Hồ Hạnh Ngọc, Công chức, Huyện ủy Bắc Sơn. 

V. HUYỆN VĂN LÃNG 

- Đơn vị bầu cử số 6. 

1. Ông Nguyễn Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng - Trưởng đoàn 

2. Bà Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng đoàn 

Các thành viên: 

3. Ông Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

4. Ông Đặng Trần Ánh, Trưởng phòng Tổng hợp, tiếp công dân và xử lý 

đơn thư Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

5. Bà Linh Thị Hiền, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

6. Bà Tô Thị Ái, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo - Nữ công  LĐLĐ tỉnh; 

7. Ông Bế Văn Kiên, Chánh Văn phòng Huyện Ủy Văn Lãng.  

VI. HUYỆN VĂN QUAN 

- Đơn vị bầu cử số 7. 

1. Ông Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy  Văn Quan  - Trưởng đoàn 

2. Ông Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn – Phó 

Trưởng đoàn 

Các thành viên: 

3. Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ 

phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn. 

4. Ông Phạm Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Cảnh sát, Phòng 

Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

5. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. 

6. Ông Lương Văn Chuyền, Phó Trưởng phòng, Phòng Phổ biến giáo dục 

pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh. 

7. Bà Lài Thị Thảo, nhân viên, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại 

Lạng Sơn. 

VII. HUYỆN CAO LỘC 

  - Đơn vị bầu cử số 8. 

1.  Ông  Lê Trí Thức,  Bí thư Huyện ủy Cao Lộc - Trưởng đoàn  
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2. Bà Đinh Thị Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn - Phó Trưởng đoàn. 

Các thành viên: 

3. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc. 

 4. Ông Vi Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Lộc. 

5. Ông Vy Quang Dũng, Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. 

6. Bà Đinh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. 

7. Bà Phạm Lan Anh, Viên chức, Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

8. Bà Phan Thanh Linh, Công chức, Tỉnh đoàn Lạng Sơn. 

VIII.  HUYỆN CHI LĂNG 

- Đơn vị bầu cử số 9.  

1. Ông Đinh Hữu Học, Bí Thư Huyện ủy Chi Lăng - Trưởng đoàn 

2. Bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh – Phó Trưởng đoàn  

Các thành viên: 

3. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

4. Bà Hồ Thị Lan Anh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

5. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. 

6. Bà Trịnh Thị Viện, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh. 

7. Bà Hoàng Lan Hương, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng chính quyền và 

Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh. 

8. Bà Trình Thị Nga, Trưởng phòng, Phòng Bưu chính, Viễn thông, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh. 

IX. HUYỆN HỮU LŨNG 

- Đơn vị bầu cử số 10. (Gồm thị trấn Hữu Lũng và 11 xã: Vân Nham, 

Thiện Tân, Yên Bình, Quyết Thắng, Minh Tiến, Nhật Tiến, Thanh Sơn, Hòa 

Bình, Đồng Tiến, Hồ Sơn, Sơn Hà) 

1. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn 

2. Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Phó 

Trưởng đoàn 

Các thành viên. 

 3. Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

4. Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở KH &ĐT tỉnh. 

5. Ông Trần Đình Trung, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đầu tư công, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 
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6. Bà Triệu Thị Hiệp, Phó Chánh Văn phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

7. Bà Hoàng Thị Quyên, Công chức, Hội Nông dân tỉnh. 

- Đơn vị bầu cử số 11: (Gồm 12 xã: Hữu Liên, Yên Thịnh, Yên Sơn, Yên 

Vượng, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc, Tân Thành, Hòa Sơn, Minh Sơn, Hòa 

Thắng, Minh Hòa) 

1. Ông Phan Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng – Trưởng đoàn 

2. Ông Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh – Phó Trưởng đoàn 

Các thành viên: 

3. Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

4. Ông Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy, BCH Quân sự tỉnh. 

5. Ông Vũ Tiến Đồng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

6. Ông Mã Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách, Sở 

Tài chính tỉnh. 

7. Ông Lê Trang, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Huyện ủy 

Hữu Lũng. 

X. HUYỆN LỘC BÌNH 

- Đơn vị bầu cử số 12. (gồm thị trấn Lộc Bình và 09 xã:  Khánh Xuân, 

Minh Hiệp, Thống Nhất, Mẫu Sơn, Yên Khoái, Tú Mịch, Hữu Khánh, Đồng 

Bục, Hữu Lân 

1. Bà Đoàn Thị Loan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Trưởng đoàn 

2. Ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh – Phó Trưởng đoàn 

Các thành viên:  

3. Ông Đinh Quang Chí, Trưởng phòng, Phòng chống  tệ nạn xã hội, Bình 

đẳng giới, Sở LĐTB&XH tỉnh. 

 4. Bà Đặng Thị Múi (A Múi) Phó Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn. 

 5. Bà Triệu Thúy Hoa, Nông dân xã Mẫu Sơn. 

- Đơn vị bầu cử số 13. (gồm thị trấn Na Dương và 10 xã: Khuất Xá, Tú 

Đoạn, Tĩnh Bắc, Tam Gia, Sàn Viên, Đông Quan, Nam Quan, Lợi Bác, Xuân 

Dương, Ái Quốc) 

1. Ông Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình – Trưởng đoàn 

2. Bà Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng ban, Ban Văn hóa – Xã hội, Hội 

đồng nhân dân tỉnh – Phó Trưởng đoàn. 

 Các thành viên:  

2. Ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 
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3. Ông Hoàng Ninh Hiệp,  Công chức, Ban Dân tộc tỉnh. 

4. Ông Hoàng Gia Lộc, Công chức Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình. 

XI. HUYỆN ĐÌNH LẬP 

- Đơn vị bầu cử số 14. 

1. Ông Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy Đình Lập   - Trưởng đoàn 

 2. Ông Hoàng Văn Tài, Phó Trưởng ban, Ban Kinh tế Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh – Phó Trưởng đoàn. 

 Các thành viên. 

3. Ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

4. Ông Bế Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đình Lập. 

5. Ông Nguyễn Đình Tuân, Công chức, Văn phòng Đoàn  đại biểu QH và 

HĐND tỉnh. 

* Phân công công chức chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh phụ trách các địa bàn để chủ động nắm tình hình tổ chức tiếp xúc 

cử tri. 

1. Đồng chí: Hoàng Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật 

Ủy ban MTTQ tỉnh (ĐT 0986.875.686) đồng chí Ngô Thị Hợi, chuyên viên Ban 

Dân chủ - Pháp luật (ĐT: 0949.975.688) và đồng chí Hoàng Thế Lực, chuyên 

viên Ban Dân chủ - Pháp luật (ĐT: 0913.133.478) phụ trách các huyện: Bắc 

Sơn, Bình Gia, Văn Quan.  

2. Đồng chí Phan Anh Tú, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng (ĐT: 

0913.299.383), đồng chí Nông Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng (ĐT: 

0986.888.248) phụ trách các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng. 

3. Đồng chí: Hứa Văn Đại - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong 

trào - Dân tộc – Tôn giáo (ĐT: 0832.888.683), đồng chí Hoàng Anh Tùng, 

chuyên viên ban Phong trào - Dân tộc – Tôn giáo (ĐT: 0973.444.158) phụ trách 

huyện Lộc Bình 

4. Đồng chí Vi Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường trực (ĐT: 0986.295.888) 

và đồng chí Vi Thị Duyên, chuyên viên ban Phong trào - Dân tộc – Tôn giáo 

(ĐT 0986.044.668) phụ trách các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc. 

5. Đồng chí Đinh Văn Hảo, Phó Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo (ĐT: 

0982.777.688) và đồng chí Vi Thị Hồng Thúy, chuyên viên ban Tổ chức - 

Tuyên giáo (ĐT: (0986.900.119) phụ trách các huyện: Tràng Định, Đình Lập và 

thành phố Lạng Sơn  
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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN/THÀNH PHỐ. 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN  

Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 2021-2026 với  cử tri để vận động bầu cử 

 

 

Hồi ..... giờ ...... phút, ngày ....... tháng …. năm 2021, tại Hội trường 

................................., huyện ..............., đã tiến hành hội nghị tiếp xúc giữa cử tri 

với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026; 

- Chủ trì hội nghị: Ông/bà..........................................., chức vụ: ................ 

……………………………………………………………………………

… 

- Thư ký hội nghị: Ông/bà................................................., chức 

vụ:……….. 

 

....................................................................................................................... 

I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ  

1. Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021– 2026 

(1)- Ông/bà................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

(2)- Ông/bà................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

(3)- Ông/bà.................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

(4)- Ông/bà.................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

(5)- Ông/bà................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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2. Đại biểu mời 

(1)- Ông/bà................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

(2)- Ông/bà................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

(3)- Ông/bà................................................................................................... 

……………………………………………………………………………

… 

(4)- Ông/bà................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

(5)- Ông/bà................................................................................................................ 

……………………………………………………………….………………………… 

(6)- Ông (bà)............................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

(7)- Ông/bà.............................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

(8)- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị:..................................... 

……………………………………………………………………………

… 

3. Cử tri……………….. 

- Tổng số cử tri được mời: ........ người; 

- Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị: ........... người, chiếm ........ % so với 

tổng số cử tri được mời. 

II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ 
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1. Sau khi tiến hành các thủ tục hội nghị: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu, cử thư ký hội nghị; Ông/Bà đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

huyện đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 

2021– 2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số .......... 

Hội nghị đã được nghe từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh báo cáo 

Chương trình hành động của mình, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2021–2026.  

2. Cử tri phát biểu ý kiến 

- Ý kiến 1:(tên, địa chỉ)................................................................................. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

- Ý kiến 2:(tên, địa chỉ)................................................................................. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

- Ý kiến 3:(tên, địa chỉ)................................................................................ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

3. Ông/bà..............................................................................., đại diện  

những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021– 2026 tại đơn vị bầu 

cử đại biểu HĐND tỉnh số……lên tiếp thu ý kiến của cử tri và trao đổi những 

vấn đề cùng quan tâm: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4. Chủ trì hội nghị: Ông/bà.................................., phát biểu kết thúc hội 

nghị;  
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Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 

2021– 2026 vận động bầu cử kết thúc hồi.......giờ........ phút cùng ngày. 

THƯ KÝ  CHỦ TỌA HỘI NGHỊ 
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