
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TH      Ngọc Hồi, ngày         tháng       năm 2022     
V/v tham mưu, chuyển trả lời các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau 

Kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khoá 

XII và sau kỳ họp lần thứ 4 HĐND 

huyện khoá VII 

 

        

                   Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Nội vụ; 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; 

- BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Công an huyện; 

- Điện lực Ngọc Hồi; 

- Trung tâm viễn thông (VNPT); 

- Chi nhánh Viettel; 

- Chi nhánh MobiFone; 

- Trạm quản lý thuỷ nông huyện; 

- Ban quản lý đập Đắk Hniêng; 

- UBND các xã: Đắk Xú, Pờ Y, Đăk Dục, Đắk Nông; 

- UBND thị trấn Plei Kần. 
  

Thực hiện Công văn số 84/TTHĐND-TH ngày 08/9/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân 

dân tỉnh khoá XII;  

Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 155/BC-

HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị (chủ trì và phối hợp) tiến hành kiểm tra, rà soát và 

báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri1 (có Phụ lục 1 giao nhiệm vụ cụ thể 

kèm theo); kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện) trước ngày 05/10/2022.  

2. UBND huyện chuyển các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội 

đồng nhân dân tỉnh khoá XII và sau kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện khoá VII đến 

các cơ quan, đơn vị: Điện lực Ngọc Hồi; Trung tâm viễn thông (VNPT); Chi nhánh 

Viettel, Chi nhánh MobiFone; Trạm quản lý thuỷ nông huyện; Ban quản lý đập 

                                           
1

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu đề xuất hướng xử 

lý và báo cáo kết quả trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm các ý kiến của cử tri; trích dẫn cụ thể văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn có liên quan.  

 



Đắk Hniêng; Công an huyện; UBND thị trấn Plei Kần (có Phụ lục 2 các ý kiến, 

kiến nghị kèm theo) rà soát, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri bằng văn bản gửi về 

UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 05/10/2022 để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, giải quyết trả lời các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XII2 khẩn trương 

rà soát, báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 

ngày 05/10/2022. 

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, tham mưu UBND 

huyện báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau 

kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XII; kết quả giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá VII. Báo cáo về Thường trực 

HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện trước ngày 

10/10/2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- TT. HĐND huyện (b/c);        
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 

 

 

 

 

                                           
2 Tại Văn bản số 2117/UBND-TH ngày 26/7/2022 V/v tham mưu giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XII. Bao gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chi nhánh VPĐK đất đai huyện; Ban QLDA ĐTXD huyện; Trung tâm Môi trường và Đô 

thị huyện; Điện lực Ngọc Hồi; UBND xã Pờ Y; UBND thị trấn Plei Kần. 
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