
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
VĂN PHÒNG 

 

Số:  3622 /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lạng Sơn, ngày  12 tháng 9 năm 2018 
ơ 

V/v xử lý kiến nghị của cử tri xã 
Thanh Long, huyện Văn Lãng  

 
 

         Kính gửi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
 

Xem xét Báo cáo số 492/BC-SKHĐT ngày 05/9/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
tổng hợp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Văn 
Lãng, Tràng Định và cơ quan liên quan rà soát sự cần thiết phải tiến hành công 
tác rà phá bom mìn trên địa bàn các xã còn lại (trong đó có xã Thanh Long, 
huyện Văn Lãng) không thuộc giai đoạn 1 của dự án Đầu tư rà phá bom, mìn, vật 
nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại 
Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 
xem xét chỉ đạo thực hiện, ưu tiên triển khai trước tại các địa bàn trọng điểm về 
an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới Việt-Trungntrước ngày 15/10/2018  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ 
quan có liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT; 
- UBND huyện: Tràng Định, Văn Lãng; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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