
QUỐC HỘI KHÓA XV 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:       /ĐĐBQH-VP 

V/v sao gửi kết quả trả lời  

kiến nghị của cử tri 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng 2 năm 2023 

        
                          Kính gửi:   

                                            

 

- UBND tỉnh Lào Cai; 
- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nhận được văn bản trả lời của Bộ Y 

tế đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV.  

Để kịp thời tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn 
ĐBQH tỉnh gửi sao nội dung trả lời của Bộ Y tế đến UBND tỉnh, Sở Y tế1 và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, gửi qua hệ thống quản lý văn bản 

điều hành của tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai tại địa chỉ: 
laocai.gov.vn - chuyên mục: Công dân - Trả lời ý kiến cử tri. 

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng 
hợp và trả lời cử tri theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 
- LĐ Văn phòng; 
- Phòng CTQH, TT-DN; 
- Lưu: VT, CTQH. 

TL. TRƯỞNG ĐOÀN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                                             

                                     
                            
                                             

Nguyễn Hữu Vinh 
 

                                        
1 Văn bản số 266/BYT-VPB1, ngày 17/1/2023 của Bộ Y tế. 
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