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GIẤY MỜI 

Họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 4 năm 2019, Chủ 
tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 
tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp. 

- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. 

- Các thành viên UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
Hội nông dân tỉnh. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp 
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

3. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 11/4/2019 (thứ Năm).  

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công nhiệm vụ: 

 a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết ý kiến, kiến 
nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo 
gồm 03 phần: Nội dung đã giải quyết xong; nội dung đang giải quyết; nội dung 
sẽ giải quyết, lý do chậm giải quyết (theo Công văn số 3458/VP-TH ngày 
04/9/2018 về kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp 
HĐND tỉnh, Công văn số 1205/UBND-TH ngày 30/11/2018 về xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI 
và Công văn số 926/VP-TH ngày 14/3/2019 xem xét, giải quyết ý kiến, kiến 
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nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh); gửi Văn phòng UBND tỉnh 
chậm nhất ngày 08/4/2019 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh (5 bản 
giấy và bản điện tử gửi vào hòm thư pvhtung@gmail.com).  

b) Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị để 
xây dựng Báo cáo chung về kết quả giải quyết kiến nghị, cử tri tại các kỳ họp 
HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021, báo cáo tại cuộc họp.  

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ (để biết); 
- Văn phòng HĐND tỉnh (để biết); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Phùng Quang Hội  
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