
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-TH Lào Cai, ngày       tháng 5 năm 2022 
  

V/v thực hiện các kiến nghị sau 
giám sát của HĐND, Thường 

trực, các Ban HĐND, các Tổ đại 
biểu HĐND tỉnh 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế 
tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh. 

 

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 376/BC-TTHĐND 
ngày 31/12/2021 của HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị sau giám sát của 
HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng 

cuối năm 2021; về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các kiến nghị sau giám 
sát của HĐND tỉnh: chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, 
đồng thời xây dựng dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh gửi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/5/2022 bản mềm gửi vào địa chỉ email: 

phongktn-skhdt@laocai.gov.vn 

Lưu ý: Trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm vấn đề; những nội dung 
đã thực hiện, những nội dung tiếp thu đang thực hiện,... 

(Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm Văn bản này) 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết, trả lời. Trường hợp có 
thay đổi cơ quan chủ trì giải quyết các kiến nghị, ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thông báo cho các cơ quan, đơn vị. 

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 
25/5/2022. 

Căn cứ nội dung văn bản, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, các CV, TH2.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký) 
 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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