
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 711/UBND 

 

Bắc Yên, ngày 25  tháng 4  năm 2019 
V/v đề xuất, kiến nghị với 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Sơn La 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Các Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện; 

 - Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Các UBND xã, thị trấn. 

 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-ĐĐBQH ngày 22/4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Sơn La về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV; Để 

có cơ sở kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội các ý kiến của cử tri huyện Bắc Yên, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị, ngành, tổng hợp, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

các cơ chế, chính sách của trung ương, tỉnh, các đề xuất, kiến nghị trong việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị (Lưu ý: Chỉ đề xuất các ý kiến kiến 

nghị  thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và của tỉnh). 

Văn bản đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện (qua 

Văn phòng HĐND&UBND huyện) tổng hợp chung, chậm nhất ngày 02/5/2019. 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các Chủ tịch UBND xã, thị trấn quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, H (01b).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Văn Kỳ 
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