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V/v xem xét, giải quyết ý kiến,  
kiến nghị của cử tri 

 

 
             Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 
 - UBND huyện Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 123/HĐND-VP ngày 08/3/2019 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp 
thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hồ Tiến Thiệu giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức 
năng, nhiệm vụ xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri được 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp tại Công văn trên như sau:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về giá thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; việc gây ô nhiễm môi trường 
của Công ty Xi măng The Vissai và các vấn đề liên quan khác. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến dự án Khu đô thị Phú 
Lộc 1, 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn và các vấn đề liên quan 
khác.  

3. UBND huyện Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên 
quan thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý. 

(Công văn số 123/HĐND-VP được gửi kèm theo qua eOffice và trên 
Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh). 

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị 
phải cụ thể nội dung đã giải quyết xong, nội dung đang giải quyết, nội dung sẽ 
giải quyết, lý do chưa giải quyết được ngay; gửi UBND tỉnh, Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh trong tháng 5/2019./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng chuyên viên, TH-CB;                             
- Lưu: VT, TH (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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