
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

Số: 3794  /VP-TH Lạng Sơn, ngày  16  tháng 9 năm 2019 

V/v xem xét, giải quyết ý kiến,  
kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh tổng hợp 

 

 
  Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, 
  Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 
  Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 
  - Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
  huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
  dựng tỉnh, Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 
- Đoàn kinh tế Quốc phòng 338; 

 - Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 146/ĐĐBQH-VP ngày 09/9/2019 của 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc chuyển kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, 
Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, 
thành phố xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:  

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trụ sở xã và các 
vấn đề khác có liên quan.  

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về nâng mức hỗ trợ, có cơ chế hỗ trợ hợp lý đối với các 
hộ gia đình tham gia quản lý đường biên giới; giáo viên bị truy thu tiền phụ cấp 
thu hút đối với viên chức đã hết 5 năm công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; điều chỉnh tăng mức hỗ trợ, trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ và 
các vấn đề khác có liên quan.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, chăn nuôi, thủy lợi tại Khoản 2 Công văn số 146/ĐĐBQH-VP; thực hiện 
dự án giãn dân vùng biên giới và các vấn đề khác có liên quan. 

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các 
đoạn đường, cầu; giám sát việc sửa chữa đường giao thông của các đơn vị thi 
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công; đặt biển báo hạn chế tốc độ, hạn chế trọng tải, lắp đặt hệ thống đèn báo tín 
hiệu giao thông tại một số điểm giao cắt; quản lý, xử lý nghiêm vi phạm về vận 
tốc, trọng tải tại Điểm a, Khoản 1 Công văn số 146/ĐĐBQH-VP và các vấn đề 
khác có liên quan. 

5. 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 lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi 
trường tại Khoản 3 Công văn số 146/ĐĐBQH-VP; cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho Trạm y tế xã Gia Cát, huyện Cao Lộc; thu hồi, giao đất đối với 
30ha đất đã cho Công ty TNHH Núi Đầu thuê tại xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng 
và các vấn đề khác có liên quan. 

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực điện chiếu sáng tại Khoản 5, Công văn 
số 146/ĐĐBQH-VP; việc đưa vào sử dụng Chợ trung tâm huyện Hữu Lũng; đẩy 
nhanh tiến độ thi công dự án Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng; và các vấn đề 
khác có liên quan.  

7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị; công tác quản 
lý, sửa chữa, nâng cấp Khu nhà ở xã hội tại khối 8, phường Đông Kinh, thành 
phố Lạng Sơn và các vấn đề khác có liên quan. 

8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về nâng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không 
chuyên trách tại thôn, bản và phó các ngành, đoàn thể cấp xã; chế độ phụ cấp 
cho người làm công tác chuyên trách tại Hội nạn nhân chất độc da cam cấp 
huyện; có chế độ phụ cấp đối với Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã; 
hướng dẫn về công tác tinh giản biên chế cấp xã; các phương án xử lý đối với 
các vấn đề phát sinh trong Đề án sáp nhập xã; chuyển ngạch đối với công chức, 
viên chức cấp huyện, cấp xã đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
phù hợp với vị trí việc làm và các vấn đề khác có liên quan. 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhà văn 
hóa thôn, khối phố, nhà văn hóa xã; đầu tư nâng cấp Khu lưu niệm đồng chí 
Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2; phát triển phong trào, hoạt động thể dục, thể thao, 
du lịch; điều chỉnh phí thăm quan các khu di tích; triển khai thực hiện quy hoạch 
xây dựng Chùa Bắc Nga và các vấn đề khác có liên quan. 

10. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư xây dựng, nâng cấp trường học 
và các vấn đề khác có liên quan. 

11. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư hạ tầng, trang thiết bị của trạm y tế xã; bàn 
giao Trạm y tế xã Gia Cát, huyện Cao Lộc và các vấn đề khác có liên quan. 
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12. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về quản lý, xử lý nghiêm vi phạm về vận tốc và trọng tải 
trên các tuyến đường Nhân Lý - Lâm Sơn - Yên Trạch, đường Đồng Mỏ - Hữu 
Kiên - Lộc Bình và các vấn đề khác có liên quan. 

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về xây dựng chốt dân quân đối với xã biên 
giới; rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh biên giới và các vấn đề khác có 
liên quan. 

14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về hỗ trợ các hộ gia đình bị 
ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã 
Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), 
tỉnh Lạng Sơn (do nền nhà dân thấp hơn mặt đường đang thi công) và các vấn đề 
khác có liên quan.  

15. Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về đề nghị ngân hàng giãn nợ đối 
với hộ bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các vấn đề khác có liên quan. 

16. Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực điện chiếu sáng tại Khoản 
5, Công văn số 146/ĐĐBQH-VP. 

17. Đề nghị Đoàn kinh tế Quốc phòng 338 (Bộ Tư lệnh Quân khu 1) chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về 
việc sớm thực hiện dự án di dân vào khu tái định cư Nặm Trang, huyện Đình Lập. 

18. UBND các huyện, thành phố 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 146/ĐĐBQH-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, đang giải quyết, sẽ giải quyết; gửi 
UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 10/11/2019./. 

 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 



4 
 

 


		2019-09-16T10:23:59+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-09-16T10:24:25+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




