
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

–––––––– 

Số:         /UBND-KTTH 

V/v triển khai Kế hoạch  

tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2021, 

HĐND tỉnh khóa XI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  –––––––––––––––––––––––– 

              Ninh Thuận, ngày        tháng  11  năm 2021 

 

                    

 

                                Kính gửi:  

 

              

 

 

- Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

 

 

 

Tiếp nhận Kế hoạch liên tịch số 11/KHLT-HĐND-MTTQ ngày 01/11/2021 

của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, 

HĐND tỉnh khóa XI, 

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XI; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Giao Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố khẩn trương tiếp tục rà soát, phối hợp đồng bộ với các cơ quan hữu quan 

giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại 

Công văn số 5479/UBND-KTTH ngày 11/10/2021 liên quan đến việc xem xét, giải 

quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và một số kiến nghị tại các kỳ 

họp trước (những nội dung chưa được giải quyết dứt điểm hoặc chưa có báo cáo 

kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri); báo cáo kết quả giải quyết, trả lời bằng 

văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đồng thời chủ động chuẩn bị 

nội dung để trực tiếp trả lời tại các buổi tiếp xúc cử tri khi được Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh yêu cầu./. 

 (Gửi kèm Kế hoạch liên tịch số 11/KHLT-HĐND-MTTQ ngày 01/11/2021 

của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh) 
  

 

Nơi nhận: 
CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, chuyên viên; 

- Lưu: VT, KTTH (TB). 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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