ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5029 /UBND-TH
V/v chuẩn bị nội dung
phục vụ tiếp xúc cử tri
và tổng hợp kiến nghị cử tri

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2019
Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
11.09.2019
17:22:48 +07:00

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Theo yêu cầu của hư ng trực
ND tỉnh t i C ng v n số 2 5/ NDTH ngày 04/9/2019 về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thư ng kỳ cuối n m
2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu hủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các
cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố khẩn trương chỉ đ o thực hiện việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện
kế ho ch kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 9 tháng đầu n m và nhiệm vụ 3
tháng cuối n m 2019 của cơ quan, đơn vị; trực tiếp gửi Sở Kế ho ch và ầu
tư trước ngày 15/9/2019.
Sở Kế ho ch và ầu tư chủ trì, phối hợp với Cục hống kê tỉnh tổng hợp
chung, báo cáo UBND tỉnh đ xem x t, gửi hư ng trực
ND tỉnh trước
ngày 20/9/2019.
2.
việc phân lo i, xử lý, trả l i kiến nghị của cử tri được kịp th i,
đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền, đề nghị Ban hư ng trực UBM QVN
tỉnh, huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức n ng tổng hợp, phân
lo i kiến nghị cử tri, gửi đúng cấp thẩm quyền. ối với những nội dung thuộc
thẩm quyền của cấp huyện thì đề nghị UBND các huyện, thành phố giải
quyết, trực tiếp trả l i cho cử tri, UBND tỉnh kh ng xem x t giải quyết, trả l i
đối với những kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của huyện, thành phố.
ối với kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện, nhưng
kh ng có khả n ng thực hiện, nhất là những kiến nghị liên quan đến vốn, kinh
phí, UBND các huyện, thành phố chủ động làm việc với các sở, ban ngành
chức n ng liên quan đ các sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh xem x t,
giải quyết theo quy định./.
Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- hư ng trực
ND tỉnh;
- C , PC UBND tỉnh;
- Ban hư ng trực UBM QVN tỉnh;
- hư ng trực
ND, Ban hư ng trực
Ủy ban M QVN các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các p.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbha303
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