
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

Số:              /UBND-TH 

V/v chuẩn bị nội dung giám sát của 
Thường trực HĐND tỉnh về giải 

quyết kiến nghị cử tri TRƯỚC và 
SAU Kỳ họp thứ 15; việc thực hiện 
Kết luận của Chủ tọa về phiên chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 13, 15. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Sơn La, ngày            tháng 4 năm 2021 

      Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

   - Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

   - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC); 

- Tỉnh đoàn Sơn La;    

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;  

- Ngân hàng Chính sách XH tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh;  

- Ban QLDA các công trình DDCN và phát triển đô thị tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT; 

- Ban Quản lý khu Công nghiệp Mai Sơn; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; 

- Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Sơn La; 

   - Công ty Cổ phần cao su Sơn La. 

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-TTHĐND ngày 14/4/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến HĐND tỉnh 

trước và sau Kỳ họp thứ 15; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XIV (gửi file kèm theo), Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Về giải quyết kiến nghị cử tri và thực hiện Kết luận của Chủ tọa  

1.1. Về triển khai thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 

gửi đến HĐND tỉnh SAU Kỳ họp thứ 15: Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 
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744/UBND-TH ngày 19/3/2021 đảm bảo chất lượng, nội dung, thời gian và theo 

đúng mẫu biểu báo cáo. 

Về điều chỉnh nhiệm vụ chủ trì tại Văn bản số 744/UBND-TH: Điều 

chỉnh nhiệm vụ (Xem xét sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm Trụ sở 

xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai đến xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu)  từ Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông chủ trì sang UBND huyện Quỳnh Nhai chủ trì 

giải quyết kiến nghị cử tri (Lý do: Tuyến đường từ TT xã Nậm Ét, Quỳnh Nhai 

đến xã Liệp Tè, Thuận Châu đã được bàn giao cho huyện Quỳnh Nhai quản lý 

tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh). 

1.2. Về triển khai thực hiện và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri qua hoạt 

động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15; giám sát việc giải quyết kiến nghị của 

HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn 

tại Kỳ họp thứ 13, thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XIV (Thường trực HĐND tỉnh giao 

tại các Văn bản số 345/BC-TTHĐND ngày 05/12/2020, Nghị quyết số 248/NQ -

HĐND ngày 09/12/2020, Thông báo số 551/TB-TTHĐND ngày 01/7/2020, 

Thông báo số 585/TB-TTHĐND ngày 09/12/2020) 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố căn cứ Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh, cập 

nhật kết quả quả giải quyết của đơn vị mình đến hết ngày 20/4/2021 (đề nghị 

các đơn vị ghi chú cụ thể vào cột (Ghi chú) tại Biểu tổng hợp số 01, 02, 03, 04 

kèm theo Báo cáo số 43/BC-UBND của UBND tỉnh - đối với nội dung không có 

thay đổi thì ghi rõ “Không đổi”). 

2. Báo cáo kết quả thực hiện 

2.1. Về thời gian báo cáo kết quả thực hiện: Trước ngày 22/4/2021 (số 

liệu báo cáo tính đến hết ngày 20/4/2021). 

2.2. Về phương pháp báo cáo: 

- Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri: tổng hợp báo cáo kết quả 

giải quyết theo 03 mục gồm: i) Kiến nghị đã được giải quyết, trả lời xong; iii)  

Kiến nghị đang giải quyết (nêu rõ giải pháp và thời gian thực hiện, báo cáo kết 

quả với cử tri); iv)  Kiến nghị không đủ cơ sở để xem xét giải quyết. 

- Đối với việc thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp, yêu 

cầu báo cáo rõ: i) Những nội dung đã thực hiện xong; ii)  Những  nội dung đang 

thực hiện (nêu rõ giải pháp và lộ trình thực hiện); iii) Những nội dung không đủ 

cơ sở để thực hiện. 

2.3. Về mẫu biểu tổng hợp: thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 

744/UBND-TH của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2.4. Nội dung khác: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao và chuẩn bị tốt 

nội dung để phục vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch. 
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Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện 

theo đúng thời hạn (đồng thời gửi File điện tử (word, excel…) theo địa chỉ: 

giangnt.vpubnd@sonla.gov.vn để tổng hợp chung)./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Như trên; 
- Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh (LĐVP, CVCK); 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, TH. G19b. 

 

 
 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Huy Anh 
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