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V/v giao xem xét, giải quyết các kiến 
nghị của các Huyện ủy Cao Lộc, Văn 

Lãng và Đảng ủy xã Tân Lang 

Lạng Sơn, ngày   18 tháng 9 năm 2018 

 
 

  Kính gửi:  
           Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,  

       Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên              
       và Môi trường, Nội vụ.  

 

 

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban 
Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc và Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng (các 
thông báo: Số 244-TB/TU, số 245-TB/TU ngày 07/9/2018 của Tỉnh ủy), trên cơ 
sở các báo cáo: Số 375-BC/HU ngày 20/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy 
Cao Lộc, số 258-BC/HU ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn 
Lãng, số 142-BC/ĐU ngày 21/8/2018 của Đảng ủy xã Tân Lang; đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết các kiến nghị sau: 

- Kiến nghị của Huyện ủy Cao Lộc về việc quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư 
kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các xã biên giới 
vùng III đặc biệt khó khăn; bố trí nguồn vốn để xây dựng trung tâm huyện lỵ mới 
của huyện Cao Lộc; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn 
từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.  

- Kiến nghị của Huyện ủy Văn Lãng về việc tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn 
lực xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, biên giới và cửa khẩu; về chính 
sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị sau: 

- Kiến nghị của Huyện ủy Cao Lộc về việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi 
để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn từ các chính sách hỗ trợ phát 
triển sản xuất nông lâm nghiệp. 

- Kiến nghị của Huyện ủy Văn Lãng về triển khai thực hiện có hiệu quả 
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết kiến nghị của Huyện ủy Cao Lộc về hướng dẫn công tác sắp xếp các chức 
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danh Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, các tổ chức đoàn thể, các chức danh 
bầu và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập các xã, thị trấn không 
đủ tiêu chí về dân số hoặc diện tích theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết kiến nghị của Đảng ủy xã Tân Lang, huyện Văn Lãng về việc nâng 
cấp cầu Na Sầm; đầu tư nâng cấp tuyến đường Tân Lang - Tân Việt. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết kiến nghị của Đảng ủy xã Tân Lang, huyện Văn Lãng về việc 
chỉ đạo Công ty TNHH Huy Hoàng xử lý bãi rác để giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường.  

Các sở, ngành chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội 
dung vượt thẩm quyền.  

 Các Thông báo: Số 244-TB/TU, số 245-TB/TU, các Báo cáo: Số 375-
BC/HU, số 258-BC/HU, số 142-BC/ĐU được gửi kèm theo trên eOffice. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc; 
- Huyện ủy, UBND huyện Văn Lãng; 
- Đảng ủy xã Tân Lang;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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