
 

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   

Về việc nghiên cứu tiếp thu, 

giải quyết các kiến nghị của cử 

tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp 

thứ 4, Quốc hội Khóa XV 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 3724/UBND-NNTN ngày 04/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và 

Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV; Ủy ban nhân dân huyện có 

ý kiến như sau:  

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị theo chức 

năng, nhiêm vụ được giao nghiên cứu, tiếp thu những vấn đề cử tri và Nhân dân 

quan tâm nêu tại Báo cáo số 576/BC-MTTW-ĐCT ngày 17 tháng 10 năm 2022 

của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc báo 

cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân  

gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV (Gửi báo cáo kèm theo); tiếp tục tăng 

cường, phối hợp chặt chẽ bảo đảm điều kiện để Mặt trận tổ quốc Việt Nam các 

cấp thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình; đồng thời, đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp tục giải quyết kịp 

thời, hiệu quả các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân, được dư luận 

xã hội quan tâm, báo chí phản ánh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, 

nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. 

Báo để các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c);                                             

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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