ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 290 /UBND-NNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Về việc theo dõi, xem xét, giải
quyết, trả lời đối với các vấn đề
đăng tải hoặc phát sóng trên
chuyên mục Diễn đàn cử tri

Kính gửi:

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

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Chuyên mục diễn đàn cử tri tại Báo cáo số
02/BC-BCĐDĐCT ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc báo cáo tình hình hoạt
động của chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2021 (gửi văn bản kèm theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi và xem xét, giải
quyết, trả lời đối với các vấn đề đã được Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh đăng tải hoặc phát sóng trên chuyên mục Diễn đàn cử tri; tiếp tục tăng
cường công tác theo dõi, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh
theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3281/UBND-NNTN ngày
01 tháng 9 năm 2020; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy
chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum
theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum và theo quy định hiện hành.
Báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPKSX;
- Lưu: VT.NNTN.NVH.
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