
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  HUYỆN CAO LỘC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:           /UBND-VP                                 Cao Lộc, ngày       tháng      năm 2020              

V/v tham mưu tổng hợp kết quả giải quyết 

 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp 

        HĐND huyện khóa XX từ đầu 

                  nhiệm kỳ đến nay  
   

  Kính gửi: 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 294/KH-HĐND ngày 02/10/2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 

của đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

Để kịp thời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu 

cầu của HĐND huyện chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 

các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ đầu nhiệm kỳ đến 

nay), trên cơ sở các văn bản của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ tham mưu 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện tiến 

hành tổng hợp báo cáo của cơ quan, đơn vị (báo cáo cần đánh giá cụ thể đối với 

các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong, đang đang giải quyết và sẽ giải quyết 

trong thời gian tiếp theo; lưu ý đối với các ý kiến đã giải quyết xong đã báo cáo 

HĐND huyện tại các văn bản trước đây của UBND huyện không đánh giá lại). Báo 

cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước 

ngày 25/11/2020 để tổng hợp Báo cáo chung của UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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DANH MỤC 

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Gửi kèm Công văn số:        /UBND-VP ngày     /10/2020 của UBND huyện) 

 

 1. Báo cáo số 296/BC-HĐND ngày 28/11/2019 của HĐND huyện về việc 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2019  (Kỳ họp thứ mười 

hai HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 -2021). 

 2. Báo cáo số 265/BC-HĐND ngày 24/8/2020 của HĐND huyện về việc tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2020 (Kỳ họp thứ mười năm 

HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 -2021). 

 

DANH MỤC  

Các văn bản chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

(Kèm theo Công văn số:      /UBND-VP ngày     /10/2019 của UBND huyện) 

 

 1. Công văn số 317/UBND-VP ngày 26/02/2020 của UBND huyện về việc 

tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND huyện cuối 

năm 2019. 

 2. Công văn số 2167/UBND-VP ngày 07/9/2020 của UBND huyện về việc 

tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND huyện giữa 

năm 2020. 
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DANH MỤC 

Báo cáo kết quả giải quyết tại các kỳ họp HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Kèm theo Công văn số: 2403/UBND-VP ngày 19/11/2019 của UBND huyện) 

 
 

 1. Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 02/8/2016 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Cao Lộc 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

 2. Báo cáo số 537/BC-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện Cao Lộc 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

 3. Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện Cao Lộc 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

 4. Báo cáo số 475/BC-UBND ngày 06/11/2017 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện Cao Lộc 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

 5. Báo cáo số 561/BC-UBND ngày 14/12/2017 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND huyện Cao Lộc 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

 6. Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại sau sau kỳ họp cuối năm 2017 HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 7. Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

 8. Báo cáo số 638/BC-UBND ngày 14/11/2018 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

 9. Báo cáo số 726/BC-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

10. Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 10/5/2019 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

11. Báo cáo số 411/BC-UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

12. Báo cáo số 416/BC-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (trình bổ sung tại kỳ họp thứ mười HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021). 
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13. Báo cáo số 637/BC-UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  
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