
  

 

 

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 12 năm 2022 

 

                    Kính gửi:  

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

- UBND các phường. 

 

UBND thị xã nhận được văn bản trả lời các kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, 

Quốc hội khóa XV, cụ thể: Công văn số 13044/BTC-HCSN ngày 09/12/2022 của Bộ 

Tài chính v/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 

XV và Báo cáo số 889/BC-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về kết 

quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc Hội khóa XV. Qua đó các ý 

kiến, kiến nghị của cư tri đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi cơ quan 

có thẩm quyền để 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 cử tri của các bộ, ngành trung ương, 

UBND tỉnh Nghệ An đến cử tri và Nhân dân.  

(Gửi kèm theo: Công văn số 13044/BTC-HCSN ngày 09/12/2022 của Bộ Tài 

chính v/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

và Báo cáo số 889/BC-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về kết quả 

giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc Hội khóa XV)./.  

 
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 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-12-26T14:06:16+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Võ Văn Thọ<thovv@cualo.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-26T14:32:24+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-26T14:32:29+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-26T14:32:33+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




