HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG MỸ PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 04/KH-HĐND

Mỹ Phước, ngày 30 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân
phường Mỹ Phước năm 2022
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tố chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật tiếp công dân năm ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Ọuốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiêp công dân của các
cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biếu hội đồng nhân dân
các cấp;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/10/2021 của Hội đồng nhân
dân về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND phường Mỹ Phước khóa VI,
nhiệm kỳ 2021 - 2026;
ỷ
Thường trực Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phước xây dựng kê hoạch tiếp!
công dân của Hội đông nhân dân phường năm 2022 cụ thê như sau:
II
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

V

1. Nhằm thu thập những ý kiên, kiên nghị, nguyện vọng của công dân; giải
thích, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho
công dân; hướng dẫn, giúp đõ' công dân thực hiện quyền khiếu nại, tô cáo và nhận
đơn thư của công dân đê chuyến cho cơ quan, tô chức, cá nhân có thâm quyên giải
quyết theo quy định của pháp luật.
2. Tạo sự chuyến biến mạnh mẽ trong công tác tiêp dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân, đông thời từng bưó'c hạn chê tình trạng công dân
khiếu kiện kéo dài, đông người, vưọt cấp, góp phần giữ vững ôn định an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
3. Việc tiếp công dân của đại biêu HĐND phường được thực hiện theo
nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm, đúng pháp luật. Đồng thời, công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân khi liên hệ trực
tiếp tại trụ sở tiếp công dân phải đảm bảo chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K và
thực hiện tôt các biện pháp phòng, chông dịch theo quy định của cơ quan y tê.
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II. HOẠT ĐỘNG TIÉP CÔNG DÂN CỦA HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
VÀ ĐẠI BIẺỪ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG
1. Hoạt động tiếp công dân của HĐND phưòng
Thứ năm hàng tuần, Thường trực HĐND và đại biếu HĐND thay mặt
HĐND phường trực tiếp công dân tại phòng tiếp công dân đe cử tri đến gặp gỡ tiếp
nhận nhũng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2015, Luật tiếp công dân và các quy định của pháp
luật có liên quan; tiêp nhận đơn thư chuyên đên các cơ quan, tô chức, cá nhân có
thâm quyền thụ lý, giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết theo quy
định của pháp luật.
2. Hoạt động tiếp công dân của đại biếu HĐND phưòng
- Đại biếu HĐND phường thực hiện việc tiếp công dân theo sự phân công
của Thưòng trực HĐND phường tại phòng tiếp công dân phường.
- Giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho
công dân; hướng dẫn giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng
pháp luật.
- Tiêp nhận đơn thư, khiêu nại, tô cáo của công dân; tông hợp báo cáo cho
Thường trực LIĐND phường (thông qua văn phòng UBND phường) đế chuyến cơ
quan, tô chức, cá nhân có thấm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của công
dân đôi với các cơ quan, tô chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
1. Thưòng trục HĐND phuòng
Hàng quý ra thông báo lịch tiêp công dân của từng quý đến đại biếu HĐND,
ƯBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các ngành UBND phường và các
đoàn thê chính trị - xã hội có liên quan đê phôi họp cùng thực hiện.
2. Đại biểu HĐND phuòng
Căn cứ vào lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phường, hàng tuần
đại biêu HĐND phường sắp xếp thời gian thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân
tại phòng tiếp công dân của phường.
3. HĐND - UBND phuòng
Niêm yết công khai danh sách đại biêu HĐND và lịch tiếp công dân tại trụ
sở làm việc của LIĐND và UBND phường, đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh
phưòttg tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh đế nhân dân được biết.
Công bố lịch tiêp công dân trên trang thông tin điện tử phường.
4. Đối vói đại biểu Hội đồng nhân dân ở Khu phố

ỏ

Thực hiện tiếp công dân tại Văn phòng khu phố do nơi cử tri trực tiếp bầu
cử ra mình hoặc được thường trực HDND phân công tại tô đại biếu đê tố chức
tuyên truyền cho nhân dân tại khu phố mình biết.
5. Cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân phiròng
Chịu trách nhiệm tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND và đại biếu
HĐND phường tiếp công dân; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan khi được
yêu cầu. Hàng tháng giúp Thưòng trực HĐND phường tống hợp báo cáo tình hình
tiếp công dân của đại biểu HĐND phường theo quy định.
6. Các

CO’

quan, tô chức, cá nhân

Khi nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
do Thường trực HĐND và đại biếu HĐND phường chuyến đến, có trách nhiệm
xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật, đông thời thông báo bằng văn
bản cho Thường trực HĐND, đại biểu HĐND trong việc giải quyết và trả lời cho
công dân biết.
Trên đây là Kế hoạch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND và
đại biêu HĐND phường Mỹ Phước./.

Nơi nhận:
-TT. HỎND thị xã;
- TT. Đảng uỷ phường;
- TT. HĐND va UBND phường;
- Uỷ ban MTTỌ và đoàn thể phường;
-Đại biểu HĐND:
- Lưu: VT.

TM. THUỒNG TRỤ C HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

HỘI ĐÒNG NH ÂN DÂN
PHƯỜNG M Ỹ PHƯ Ớ C

Số: 02/TB-HĐND

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ N G H ĨA VIỆT NAM
Độc lạp - Tụ do - Hạnh phúc

Mỹ Phước, ngày 30 thảng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
v ề việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân
và đại biểu Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phước
quý I năm 2022
Căn cứ Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tồ chức Chính phủ và Luật Tố
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thường
trực Hội đồng nhân dân phường về việc tiếp công dân của đại biêu Hội đông nhân
dân phường Mỹ Phước năm 2022.
Thường trực Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phước thông báo lịch tiếp công
dân quý I năm 2022 của Thường trực Hội đông nhân dân, đại biêu Hội đông nhân
dân phường Mỹ Phưó'c như sau:
1. Thòi gian, địa diêm
- Thời gian: Bắt đầu tiếp công dân từ 07 giờ 30 phút, ngày thứ Năm hàng tuần
- Địa điếm: Tại phòng tiếp công dân trụ sở UBND phường Mỹ Phước.
2. Lịch tiếp cụ thể
(cỏ danh sách, lịch tiêp công dân kèm theo)
Lịch tiếp công dân này được niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân trụ
sở UBND phường Mỹ Phước và được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông
tin đại chúng của địa phương.
3. Đối vói đại biểu Hội đồng nhân dân ỏ' Khu phố
Thực hiện tiếp công dân tại Văn phòng khu phố do nơi cử tri trực tiếp bầu
cử ra mình hoặc khu phố mình đang phụ trách.
Thường trực Hội đồng nhân dân phường tố chức giám sát đại biểu HĐND
phường tiếp công dân tại phòng tiếp dân theo lịch phân công của thường trực
HĐND theo từng quý năm 2022. Đe nghị các đại biêu Hội đồng nhân dân phường
nghiêm túc thực hiện việc tiêp công dân tại phòng tiếp công dân, đong thời trong
phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, phối họp tố chức thực hiện thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- UBND phường;
- UB MTTỌVN phườngq
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỤ C HĐND

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN
(Theo Thông báo sổ 02/TB-HĐND ngày 30
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ỆẰĩ của Thường trực Hội động nhân dân phường)
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TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ ra Ộ N G t M ữ CÔNG d â n p h ư ờ n g m ỹ p h ư ớ c

Số
TT

Đại biểu
HDND

Họ và tên

Chức vụ
THÁNG 01/2022

Tổ 1, tuần 01 (thứ năm, ngày 06 tháng 01 năm 2022)
1

2

Đảng ủy viên,

Trương Minh Sang

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
Công chức Địa chính - Xây dựng phường

Phạm Hữu Nhân

Đại biểu Hội đồng nhân dân phường
•>

-V

Tô 2, tuân 02 (thứ năm, ngày 13 tháng 01 năm 2022)
3

Nguyễn Thanh Phong

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND phường

4

Ngô Y Dược

Cán bộ giao thông, TMDV, KHCN, HTX
Đại biêu Hội đồng nhân dân phường
Tổ 3, tuần 03 (thứ năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022)

Ghi
chú

5

6

Ngô Thị Kim Loan

Nguyễn Thể Thao

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uy ban nhân dân phường
Đại biểu HĐND phường
Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa - Xã hội phường
;'ậ ; y

•

hị/Đại biêu Hội đông nhân dân phường
v\ %
:
Tổ 4, tuần 04 (thứ năm, ngày 27 tháng 01 năm 2022)
Uy viên Thường vụ Đảng ủy,

7

Lê Ngọc Băng Châu

Chủ tịch ủ y ban MTTQ Việt Nam phường,
Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường

8

Nguyễn Tấn Lượng

Đảng ủy viên, Công chức Tài chính - Ngân sách phường
Đại biếu Hội đồng nhân dân phường
THÁNG 02/2022
Tổ 5, tuần 05 (thứ năm, ngày 10 tháng 02 năm 2022)

9
10

Trương Minh Sang

Nguyễn Văn Bình

Đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
Phó Chủ tịch ủ y ban MTTQ Việt Nam phường
Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường
Tô 6, tuân 06 (thứ năm, ngày 17 tháng 02 năm 2022)

11

Trương Thị Thu Hường

Đảng ủy viên,
Chủ tịch Hội LHPN phường

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường
12

Lương Văn Lai

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân phường
Đại biếu Hội đồng nhân dân phường
Tổ 7, tuần 07 (thứ năm, ngày 24 thảng 02 năm 2022)

13
14,

Trần Văn Dũng

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch ủ y ban nhân dân phường
Đại biếu Hội đồng nhân dân phường

Võ Thành Dương

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ CHÍ Minh phường
Đại biêu Hội đồng nhân dân phường
THÁNG 03/2022
Tổ 8, tuần 08 (thứ năm, ngày 03 tháng 3 năm 2022)

15

Nguyễn Văn Đô

Giám đôc Xí nghiệp phát triên công nghiệp Mỹ Phước,
Đại biêu Hội đồng nhân dân phường

16

Huỳnh Hiếu Trung

Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường
Đại biếu Hội đồng nhân dân phường
Tổ 9, tuần 09 (thứ năm, ngày 10 thảng 3 năm 2022)

17

Nguyễn Minh Tấn

Đảng ủy viên, Trưởng Công an phường Mỹ Phước
Đại biếu Hội đồng nhân dân phường

18

Phạm Thị Ngọc Bích

Phó Hiệu trưởng Trường tiếu học Mỹ Phước
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường

Tổ 1, tuần 10 (thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022)
19

Trương Minh Sang

20

Phạm Hữu Nhân

Đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
Công chức Địa chính - Xây dựng phường
Đại biếu Hội đồng nhân dân phường
Tô 2, tuân 11 (thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2022)

21

22

Nguyễn Thanh Phong

Ngô Y Dược

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND phường
Cán bộ giao thông, TMDV, KHCN, HTX
Đại biểu Hội đồng nhân dân phường
TÔ 3, tuân 12 (thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022)

23

Ngô Thị Kim Loan

24

Nguyễn Thể Thao

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uy ban nhân dân phường
Đại biểu HĐND phường
Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa —Xã hội phường
Đại biếu Hội đồng nhân dân phường

