
QUỐC HỘI KHÓA XV 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /ĐĐBQH-VP 

V/v chuyển kết quả trả lời kiến 

nghị cử tri của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn 

Điện Biên, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh nhận được ý kiến của cử tri  kiến nghị:“Trong thời gian 

qua giá cả vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng quá cao so với các năm và 

thời vụ trước. Đề nghị Chính phủ có giải pháp bình ổn giá và có cơ chế, chính 

sách hỗ trợ giá vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân trong 

sản xuất nông nghiệp”. 

Sau khi chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, 

ngày 03/01/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhận được công văn số 8685/BNN-

KH ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kết quả 

giải quyết kiến nghị của cử tri nêu trên (văn bản kèm theo). 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển công văn trả lời của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đến địa phương có kiến nghị để thông báo đến 

cử tri theo quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTDN. 

TL. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Nam 
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