UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3048/VP-TH

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục giải quyết ý kiến,
kiến nghị của cử tri

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,
Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương,
Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và
Truyền thông, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện nội dung Công văn số 460/HĐND-VP ngày 20/7/2019 của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị tiếp tục chỉ đạo, giải quyết
các kiến nghị cử tri, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
Giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Báo
cáo số 183/BC-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý
kiến, kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 2021, tiếp tục tập trung rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết
và chưa giải quyết; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả giải
quyết các ý kiến, kiến nghị trước ngày 10/11/2019.
(Công văn số 460/HĐND-VP và Báo cáo số 183/BC-UBND được gửi kèm
theo qua eOffice và trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh).
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng chuyên viên, TH-CB;
- Lưu: VT, TH (PT).
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