ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Số: 1952 /UBND-NNTN
V/v nghiên cứu giải quyết các ý
kiến kiến nghị của cử tri theo Công
văn số 3403/VPCP-QHĐP ngày 01
tháng 6 năm 2022 và Công văn số
3408/VPCP-QHĐP ngày 02 tháng 6
năm 2022 của Văn phòng Chính phủ

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành và các đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3403/VPCP-QHĐP
ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, tiêp
thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ ba,
Quốc Hội Khóa XV và Công văn số 3408/VPCP-QHĐP ngày 02 tháng 6 năm
2022 của Văn phòng Chính phủ về tiếp thu ý kiến giám sát của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (Gửi văn bản kèm theo), Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra,
rà soát các ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum nêu tại Báo cáo số
495/BC-MTTW-ĐCT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(1) và Báo cáo số 220/BC-UBTVQH15
ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2) gửi kèm theo
các Công văn số 3408/VPCP-QHĐP ngày 02 tháng 6 năm 2022 và số
3403/VPCP-QHĐP ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, để
xem xét, giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo thẩm quyền hoặc tổng
hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của
cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh. Các trường hợp vượt thẩm quyền,
tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các
Bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết theo quy định.
Báo các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình;
- Lưu: VT, NNTN.NVH.

(1)
(2)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm

Về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

