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V/v thông tin ni dung trá 1i các 

kiên, kiên nghj cüa ci'r tn giri tói 
K' hçp thi'r 10 và theo Nghj quyk 
so 7OINQ-HDND ngày 11/12/2019 

cña HDND tinh 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

Thai Nguyen, ngày i"fthang 8 nárn 2020 

KInh giri: 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 
- Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh; 
- Báo Thai Nguyen; 
- Trung tam Thông tin tinh. 

Thirc hin Nghj quyêt so 1 0/NQ-HDND ngày 09/7/2020 cüa HDND tinh v 
kt qua giárn sat vic giái quyt các kin, kin nghj cüa cü tn giri den KS'  hop 
thir 10 và Nghj quyêt so 70/NQ-I-IIDNID ngày 11/12/2019 cüa HDND tinh; can ci1 

Quy& djnh s 1671/QD-UBND ngày 18/6/2018 cüa UBND tinh ye quy chê tiêp 
nhn giâi quyt và trá led kiên nghj cüa cir tn do Doàn DBQH, Thuô'ng ti-ire FIDND 
tinh Thai Nguyen chuyên den; dê nhân dan các dja phumg nám bat và theo döi noi 
dung giái quyêt S' kiên, kiên nghj cüa ci:r tn, UBND tinE có kiên chi dto nhir sau: 

1. Yêu cu Chü tjch UBND các huyn, thành ph, thj xã tip tc nâng cao 
vai trô, trách nhirn trong qua trInh giãi quyêt và trâ led các kiên kiên nghi cüa 
ci'r tn; giâi quyêt dñ't diem các S' kiên, kiên nghj cüa cfr tn duçic UBND tinh giao 
chñ trI giãi quyêt; chi dto UBND xâ, phung, th trân thirc hin niêm yt cong 
khai nôi dung trá led ci'r tn ti Tm si UBND xa, phrng, thj trân ned có cir tn 
kiên nghj; dông thed có hInh thirc tuyên truyên ted nhân dan dja phung v 
ni dung giái quyêt S' kiên, kiên nghj cCa cü tn. 

2. Giao Dài Phát thanh - Truyn hmnh tinE, Báo Thai Nguyen, Tnung tam 
Thông tin tinh dàng tâi cOng khai ni dung giái quyêt S' kin, kin nghi cüa cir tn 
trên các phixcrng tin thông tin di ehüng. 

(co phy lyc nç5i dung trâ lài kern thea) 

Can cir chi dao cüa UBND tinh, các dn vi khn trucmg trin khai thirc hin./. .r-' 
JVo'i iziqin: 
- Nhu trén; 
- ThrOng tri,rc HDND tinh; 
- Uy ban MTTQ tinh; 
- Van phOng HDND linh; 
- LDVP UBND tinh; 
- Liru: VT, TI-I/ 

Lê Quang Tin 
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