
  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ CỬA LÒ 

 
Số:      /UBND-VP 

V/v thông báo kết quả trả lời 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                              Cửa Lò, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

                    Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã; 

- UBND các phường. 

 

UBND thị xã nhận được Công văn số 311/HĐND-TT ngày 07/11/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh v/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, HĐND 

tỉnh khóa XVIII. Qua đó các ý kiến của cử tri thị xã gửi đến đại biểu HĐND tỉnh đã 

được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định.  

UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thị xã, UBND các phường thông 

báo nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đến cử tri 

và Nhân dân.  

(Gửi kèm theo: Công văn số 311/HĐND-TT ngày 07/11/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh v/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh 

khóa XVIII). 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thị xã, Chủ tịch UBND các phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND thị xã (b/c); 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Lưu: VT .                                                                                    

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

               

 

 

 

 

 Võ Văn Thọ 
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