ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
Số: 1537

/UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 30

tháng 4 năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ giải quyết
kiến nghị cử tri phục vụ giám sát
của Thường trực HĐND tỉnh về
giải quyết kiến nghị cử tri trước và
sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3,
HĐND tỉnh Khóa XV.

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương,
Nông nghiệp &PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp,
Tài nguyên và Môi trường, Lao động - TB & XH,
Văn hóa - Thể thao & Du lịch;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Sơn La;
- Ban QLDA các công trình DDCN và phát triển đô thị tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT;
- Ban Quản lý khu Công nghiệp Mai Sơn;
- UBND các huyện: Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La,
Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên;
- UBND thành phố Sơn La;
- Công ty Cổ phần cao su Sơn La.
Căn cứ Công văn số 282/TTHĐND ngày 27/4/2022, Kế hoạch 18/KHTTHĐND ngày 21/02/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Khóa XV về giám sát
việc giải quyết kiến nghị cử tri (tại các Văn bản số 24/BC-TTHĐND ngày
06/12/2021; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2021, Văn bản số 36/BCTTHĐND ngày 21/01/2022), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Đối với các đơn vị được giao chủ trì: Yêu cầu Thủ trưởng các Sở,
ban, ngành chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương rà
soát, kiểm tra và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và yêu cầu của
Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 282/TTHĐND ngày 27/4/2022.
2. Đối với các đơn vị có liên quan: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với
đơn vị chủ trì trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan
nhằm giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.
(Nội dung kiến nghị, đơn vị chủ trì: giao tại Biểu số 01, 02, 03 kèm theo)

3. Báo cáo kết quả thực hiện
3.1. Về thời gian báo cáo kết quả thực hiện: Trước ngày 05/6/2022.
3.2. Nội dung khác: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao và chuẩn bị tốt
nội dung phục vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh theo Kế hoạch số
18/KH-UBND ngày 18/TTHĐND ngày 21/02/2022.
3.3. Về nội dung, chế độ báo cáo và biểu mẫu tổng hợp và các nội dung
khác: Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
4406/UBND-TH ngày 21/12/2021.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện
theo đúng thời hạn (yêu cầu gửi kèm file .word và file .exel trên hệ thống phần
mềm quản lý văn bản - https://ubndsonla.vnptioffice.vn - để thuận lợi trong quá
trình tổng hợp)./.
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như trên;
- Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (LĐVP, CVCK);
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, TH. G19b.

Nguyễn Huy Anh
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