UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG
Số:4315

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/VP-THNC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 26

tháng 10 năm 2020

V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết
kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ
họp của Quốc hội khóa XIV

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng,
Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và
Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và
Truyền thông, Lao động - Thương binh và
Xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh,
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ngân
hành Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn; Đoàn kinh tế Quốc
phòng 338.
Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-ĐGS ngày 20/10/2020 của Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát chuyên đề "tình hình giải quyết kiến nghị
của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết
của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn", đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ
tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp
có liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri do
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo yêu
cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kế hoạch trên; báo cáo gửi UBND tỉnh,
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 07/11/2020.
(Kế hoạch số 139/KH-ĐGS và các văn bản liên quan được gửi kèm theo qua
VNPT-iOffice và Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh).
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (PT).
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