
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BC-UBND  Lào Cai, ngày      tháng 5 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri  

tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 355/HĐND-TT ngày 09/12/2020 của 

HĐND tỉnh về đề nghị tiếp tục xem xét giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ 

đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV; UBND tỉnh đã có 

văn bản giao cho các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời trực tiếp 

cho đại biểu, cử tri. Sau đây là ý kiến tổng hợp, tiếp thu, giải trình, làm rõ của 

UBND tỉnh: 

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm) 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. UBND tỉnh;  

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty 

Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng;      

- BBT Cổng TTĐT tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, TCD, TH2.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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