
UBND TỈNH AN GIANG 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  483  /CTTĐT 

V/v đề nghị phúc đáp phản ánh, kiến nghị 

về “tư vấn thắc mắc về việc mua nền của 

Cty Sao Mai An Giang” (lần 2) 

An Giang, ngày  2   tháng    7  năm 2018 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Long Xuyên. 

 

Căn cứ Quyết định số 3412 /QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang. 

Hệ thống tương tác người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh nhận được phản ánh, kiến nghị của bà Lăng Thoại Dung về việc đề nghị tư vấn 

thắc mắc về việc mua nền của Cty Sao Mai An Giang. Ngày 07 tháng 6 năm 2018, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có Công văn số 421/CTTĐT gửi Ủy ban nhân dân 

Thành phố Long Xuyên về việc chuyển phản ánh, kiến nghị đề nghị tư vấn thắc mắc 

về việc mua nền của Cty Sao Mai An Giang. Thời hạn đề nghị Ủy ban nhân dân 

Thành phố Long Xuyên xem xét, giải đáp và gửi lại cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

để trả lời công dân không quá 20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố Long 

Xuyên tiếp nhận câu hỏi. Tuy nhiên, đến nay Cổng thông tin điện tử tỉnh chưa nhận 

được phúc đáp của Ủy ban nhân dân Thành phố Long Xuyên.  

Nhằm thực hiện việc phúc đáp, trả lời các phản ánh kiến nghị của người dân 

đúng  thời gian quy định, Cổng thông tin điện tử tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố Long Xuyên rà soát và khẩn trương xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của Lăng 

Thoại Dung gửi về Cổng thông tin điện tử tỉnh để thực hiện phúc đáp cho người dân 

theo quy định. 

(Đính kèm Công văn số 421 /CTTĐT ngày 07/6/2018 của Cổng thông tin điện 

tử tỉnh An Giang về việc chuyển phản ánh, kiến nghị đề nghị tư vấn thắc mắc về việc 

mua nền của Cty Sao Mai An Giang và nội dung câu hỏi của bà Lăng Thoại Dung) 

Rất mong sự phối hợp thực hiện của quý cơ quan. 

Trân trọng kính chào./. 

            TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 

    

 

 

 

 
           GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

     Trương Minh Thuần 
                                                 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- STTTT: BGĐ, TTTH; 

- Các thành viên BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT.  
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