
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1261/UBND-VP Hữu Lũng, ngày 08 tháng 9 năm 2021 
V/v báo cáo kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri  
 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện; Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Phòng Nội vụ 

huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện; Công an huyện; Điện lực Hữu Lũng;  

- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng; Chi nhánh 

cấp nước Hữu Lũng; 

- Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng; Trung tâm Viettel Hữu 

Lũng; 

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 
 

 

Để chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực HĐND huyện về tiến độ giải 

quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị 

căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của 

cử tri được Thường trực HĐND huyện giao trả lời tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND 

huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021; kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX 

nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau: 

1. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện 

giao trả lời tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 

2021: Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra, tổng hợp gửi về UBND huyện 

qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 15/9/2021. 

2. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện 

giao trả lời tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026: Đề 

nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra, tổng hợp gửi về UBND huyện qua Văn 

phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 30/9/2021. 

(có Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hai kỳ họp gửi kèm theo) 

Lưu ý: Căn cứ hai báo cáo trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị phải báo cáo cụ 

thể nội dung đã giải quyết xong, nội dung đang giải quyết, nội dung sẽ giải 

quyết trong thời gian tới (cần đưa ra mốc thời gian cụ thể). 



 2 

Nhận được văn bản này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng 

báo cáo đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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