ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 795/UBND-VP

Hữu Lũng, ngày 31tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xem xét, giải quyết và báo
cáo kết quả giải quyết các ý
kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi:
- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi
trường; Lao động, TB, XH&Dân tộc; Nông nghiệp và
PTNT; Văn hóa và Thông tin; Nội vụ huyện.
- Công an huyện;
- Điện lực huyện Hữu Lũng;
- Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng.

Thực hiện Công văn số 33/HĐND-VP ngày 27/5/2022 của HĐND huyện
về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri. UBND huyện yêu cầu các cơ
quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị
cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ
thể:
1. Báo cáo kết quả đối với các kiến nghị đang xem xét giải quyết và kiến
nghị chưa giải quyết tại Báo cáo số 793/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND
huyện.
2. Báo cáo kết quả đối với các kiến nghị tại Công văn số 77/UBND-VP
ngày 18/01/2022 của UBND huyện.
Lưu ý: Cách thức tổng hợp báo cáo như sau:
1. Nội dung đã giải quyết xong, gồm….ý kiến: cụ thể:
- Ý kiến về nội dung…….
Kết quả giải quyết:………
2. Nội dung đang giải quyết, gồm….ý kiến, cụ thể:
- Ý kiến về nội dung…….
Kết quả giải quyết:………
3. Nội dung sẽ giải quyết trong thời gian tới, gồm….ý kiến, cụ thể:
- Ý kiến về nội dung……. (dự kiến triển khai thực hiện trong thời gian
nào, cần đưa ra mốc thời gian cụ thể).
Thời gian gửi báo cáo: Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về
UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 07/6/2022.
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UBND huyện 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;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nông Thị Huyền Trang

