
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

Số:            /HĐND-VP 
V/v chuyển kiến nghị cử tri tại kỳ 

họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

                                              
 

       

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Điều 90 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 

năm 2015; thực hiện Quy chế số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ  

ngày 23/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.  

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII,  Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri (Báo cáo số 422/BC-MTTQ-BTT 

ngày 22/6/2021). Để có cơ sở trả lời ý kiến của cử tri trên địa bàn theo quy định, 

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng chuyển Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo quy 

định (báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Thường trực HĐND 

tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2021).  

(Gửi kèm theo Công văn này Báo cáo số 422/BC-MTTQ-BTT ngày 

22/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng 

Sơn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng 

cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);   

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;  

- C, PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                            

- Phòng DN, TT; CT HĐND; các CV;                                                   

- Lưu: VT, HSKH.     

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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