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KẾ HOẠCH 

Tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

 lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)  

    

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020; Văn bản số 1460/TTKQH-TK, ngày 

21/9/2022 của Tổng thư ký Quốc hội về việc triệu tập Kỳ họp thứ 4, Quốc hội 

khóa XV.  

Để có cơ sở dữ liệu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Giang 

tham gia tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc 

cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV lấy ý kiến tham gia vào 

dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, xã viên 

Hợp tác xã, các cơ quan có liên quan để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung chính sách pháp luật và tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền 

tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế. 

2. Yêu cầu: Việc lấy ý kiến vào dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) thực hiện 

nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức hội nghị tiết kiệm, an toàn và đảm bảo 

công tác phòng chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Nội dung hội nghị:  Lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo dự án Luật Hợp tác 

xã ( sửa đổi).   

( Dư thảo luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân Hà 

Giang tại địa chỉ: http://dbnd.hagiang.gov.vn mục lấy ý kiến nhân dân tham gia vào 

các dự án luật kỳ 4). 

2. Chương trình hội nghị 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Thông báo với cử tri về dự kiến Nội dung, Chương trình Kỳ họp thứ 4, 

Quốc hội khóa XV; Báo cáo tóm tắt dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)  

- Các đại biểu, cử tri dự hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác 

xã (sửa đổi). 

- Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Tiếp thu ý 

kiến kiến nghị, đề nghị của cử tri. 
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- Bế mạc hội nghị. 

III. HÌNH THỰC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN  

1. Hình thức: Hội nghị trực tuyến ( từ điểm cầu tỉnh đến cấp huyện). 

2. Thời gian, địa điểm: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14h, ngày 04 tháng 10 năm 

2022 (thứ Ba), tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, 

UBND tỉnh Hà Giang. 

4. Thành phần 

4.1. Chủ trì hội nghị  

- Bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn 

ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; 

- Ông Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang. 

4.2. Thành phần tham dự điểm cầu tại tỉnh 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp phụ 

nữ;  

- Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc 

Liên minh HTX tỉnh. 

4.3. Thành phần tham dự điểm cầu tại huyện, thành phố 

- Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực UBMTTQ huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo các Phòng: Tài chính-Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Lãnh đạo Hội Nông dân; Huyện đoàn; Hội liên hiệp phụ nữ huyện, thành 

phố. 

- Đại diện một số Hợp tác xã trên địa bàn huyện, thành phố ( mỗi huyện mời 10 

đến 15 Hợp tác xã). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang: Phân công lãnh đạo Ban 

Thường trực UBMTTQ tỉnh dự và làm công tác tổ chức hội nghị. 

2. Đối với các sở, ngành tỉnh 

Cử lãnh đạo và các thành phần tham dự hội nghị; chuẩn bị báo cáo các nội dung 

thực hiện Luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; đề xuất kiến nghị với Quốc hội, 

Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan 

đến cơ chế, chính sách thực hiện Luật Hợp tác xã; ý kiến, nội dung tham gia vào dự 

án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); 

Gửi báo cáo và ý kiến tham gia bằng văn bản về Đoàn ĐBQH tỉnh chậm nhất 

16 giờ, ngày 03/10/2022 (Qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh). 
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3.  Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Cử lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và mời các thành phần lãnh đạo các 

phòng, ban chuyên môn thuộc Liên minh HTX tỉnh tham gia hội nghị; chuẩn bị báo 

cáo đánh giá tình hình triển khai, công tác tổ chức, kết quả thực hiện Luật Hợp tác 

xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh, tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai, thực hiện Luật; đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính 

phủ, các bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; ý kiến, nội dung 

cụ thể tham gia vào dự thảo Luật. 

Báo cáo gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh chậm nhất 16h, ngày 03/10/2022 ( Qua Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh). 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ trì tại điểm cầu của huyện, thành phố. 

- Mời các thành phần mục 4.3 dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành 

phố. 

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố: 

+ Phối hợp với Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu gửi cho các thành phần tham gia hội nghị. 

+ Chuẩn bị phòng họp trực tuyến: Tổng duyệt hệ thống kỹ thuật tại điểm cầu 

tỉnh vào 15h00 ngày 03/10/2022 và kiểm tra kỹ thuật lần cuối vào 13h00 ngày 

04/10/2022; trực phục vụ đăng ký phát biểu cho đại biểu trong thời gian diễn ra 

Hội nghị. 

+ Chuẩn bị maket với nội dung: 
 

ĐIỂM CẦU HUYỆN, THÀNH PHỐ ......  

........., ngày 04 tháng 10 năm 2022 

 

+ Cử chuyên viên tổng hợp các ý kiến tham gia tại điểm cầu của huyện, 

thành phố gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

+ Mời phóng viên Đài Phát thanh truyền hình huyện, thành phố dự đưa tin 

tại điểm cầu các huyện, thành phố. 

5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên để tham mưu các nội dung, chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ hội nghị theo kế hoạch; phối hợp với cán bộ kỹ thuật của VNPT rà 

soát, kiểm tra, tổng duyệt hệ thống kỹ thuật tại điểm cầu tỉnh; phối hợp với Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí phòng Hội nghị trực tuyến, bảo đảm điều kiện, 

cơ sở vật chất, kỹ thuật phòng Hội nghị (hội trường, âm thanh, micro, hình ảnh, 

ma-ket, đường truyền tín hiệu, ghi âm...). 

Chuẩn bị maket: 
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ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TỈNH HÀ GIANG 
 

HỘI NGHỊ  
TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV 

 LẤY Ý KIẾN THAM GIA VÀO DỰ ÁN LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)  

 

Hà Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2022 

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bố trí phòng Hội nghị; 

chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Công báo phối hợp với Viễn thông Hà Giang kiểm 

tra thiết bị kỹ thuật đảm bảo phục vụ hội nghi, bố trí nhân viên trực trong thời 

gian tổ chức Hội nghị. 

7. Viễn thông Hà Giang 

Chủ trì phương án kỹ thuật và bố trí đủ các thiết bị truyền hình Hội nghị, hệ 

thống âm thanh, đường truyền đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ Hội nghị; 

phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng duyệt hệ thống kỹ 

thuật tại điểm cầu tỉnh vào 15h00 ngày 03/10/2022 và kiểm tra kỹ thuật lần cuối 

vào 13h00 ngày 04/10/2022; trực phục vụ đăng ký phát biểu cho đại biểu trong 

thời gian diễn ra Hội nghị. 

Bố trí cán bộ kỹ thuật trực vận hành, phục vụ đăng ký phát biểu cho đại 

biểu trong thời gian diễn ra Hội nghị. 

8. Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang, 

Báo nhân dân thường trú tại Hà Giang: Cử phóng viên dự và đưa tin hội nghị. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tỉnh, các huyện, thành phố xác nhận đại biểu dự 

hội nghị trước 16h, ngày 03/10/2022 qua số điện thoại đồng chí Phan Trọng 

Tuấn, Chuyên viên Phòng CTQH: 0945.332.847. 

Trên đây là Kế hoạch TXCT trực tuyến chuyên đề trước Kỳ họp thứ 4, Quốc 

hội khóa XV lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) của Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 
 

Nơi nhận: 
- T.Tr Tỉnh ủy (B/c); 
- T.Tr HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Các vị ĐBQH đoàn HG; 
- Các cơ quan, đơn vị, các huyện theo kế hoạch; 

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Viễn thông Hà Giang; 

- Trung tâm TTCB–VP UBND tỉnh (cử PV); 

- LĐ, CV các phòng CM thuộc Văn phòng; 

- Lưu VT. 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

Lý Thị Lan 
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