
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TH                   Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

V/v rà soát và báo cáo kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của 
cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện Khóa XV 

 

Kính gửi:  
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 66/HĐND-TH ngày 03/11/2022 của Thường trực HĐND 
huyện về báo cáo kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri , UBND huyện 

yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV(1) theo 4 

nhóm vấn đề: (1) các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong; (2) các ý kiến, kiến nghị đang 
giải quyết; (3) các kiến nghị sẽ giải quyết; (4) các kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri. 

Hoàn thành báo cáo gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 
ngày 09/11/2022. 

* Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan chịu 
trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu gửi báo cáo giải quyết, trả 
lời chất lượng không đảm bảo nội dung, chậm tiến độ thời hạn quy định. 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, theo dõi và đôn đốc các đơn vị, 
địa phương thực hiện nội dung, nhiệm vụ được giao nêu trên; đồng thời tổng hợp, tham 

mưu UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện trong ngày 10/11/2022. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

                                        
1 Tại Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện về kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện ; Báo cáo số 460/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện về 

kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện . 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Ban Pháp chế HĐND huyện (b/c); 
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Thủy 
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