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V/v dự thảo Báo cáo kết quả giải 
quyết, trả lời các kiến nghị của 

Đoàn đại biểu Quốc hội 

Lạng Sơn, ngày  13 tháng 8 năm 2018 

 
 

Kính gửi:  
 - Sở Nội vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
 

 Thực hiện Công văn số 91/ĐĐBQH ngày 08/8/2018 của Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh về việc đề nghị xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị sau giám sát, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo báo 
cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị tại Báo cáo số 
89/BC-ĐĐBQH ngày 12/4/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội về thực hiện chính 
sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 
- 2016 tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 
cơ quan liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời 
các kiến nghị tại Báo cáo số 17/BC-ĐĐBQH ngày 22/02/2018 của Đoàn đại 
biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, 
tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giao 
đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 25/BC-ĐĐBQH ngày 
12/3/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 trên địa 
bàn tỉnh. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời các 
kiến nghị tại Báo cáo số 62/BC-ĐĐBQH ngày 16/5/2018 của Đoàn đại biểu 
Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn giai đoạn từ năm 2011 đến 30/12/2017 trên địa bàn tỉnh.  

Các cơ quan chủ trì trên gửi UBND tỉnh dự thảo báo cáo trước ngày 
22/8/2018. 

Công văn số 91/ĐĐBQH, các báo cáo: Số 89/BC-ĐĐBQH, số 17/BC-
ĐĐBQH, số 25/BC-ĐĐBQH, số 62/BC-ĐĐBQH được gửi kèm theo trên eOffice 
và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 
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 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thường binh và Xã 
hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên viên, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 

 


