
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-TH Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 

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: Tài chính, Giao thông vận tải, 

  Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi 

  trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao 

  và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội; 

  Nội vụ, Công an tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Công ty Điện lực Lạng Sơn. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 06/ĐĐBQH-VP ngày 09/01/2020 của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc chuyển kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, 

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 Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 

quyết ý kiến, kiến nghị về cách tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và  

giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các vấn đề 

khác có liên quan.  

2. 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; bố trí hợp lý lối mở tại dải phân cách đoạn đường Hùng 

Vương và các vấn đề khác có liên quan. 

3. 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 xử lý rác thải của Công ty TNHH 

Huy Hoàng, quy hoạch mở thêm bãi rác ở địa phương khác và các vấn đề khác 

có liên quan. 

4. 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 đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các công trình nước sạch tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, xã Đồng Bục, 

Xuân Mãn, huyện Lộc Bình và các vấn đề khác có liên quan.  

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư hệ thống điện tại Mục III Công văn số 

06/ĐĐBQH-VP; lập quy hoạch và xây dựng khu hợp chợ Na Sầm và các vấn đề 

khác có liên quan.  

6. 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; cấp Giấy phép 
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xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh; phương án di dời 

và quy hoạch địa điểm mới phù hợp để xây dựng Trường Tiểu học Chi Lăng và 

Trường Mầm non 10/5 trên địa bàn phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; 

chỉnh trang đường phố tại thành phố Lạng Sơn và các vấn đề khác có liên quan. 

7. Sở Nội vụ làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị về việc điều chỉnh thông tin trong các giấy tờ cá 

nhân sau khi sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh và các vấn đề khác có 

liên quan. 

8. 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 và các vấn đề khác có liên quan. 

9. 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 bố trí, sắp xếp thời gian dạy học, làm 

việc của giáo viên, nhân viên y tế, thư viện, kế toán tại trường tiểu học và trường 

THCS và các vấn đề khác có liên quan. 

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về việc có chính sách hỗ trợ 

hoặc ký kết hợp đồng lao động để đưa lao động sang Trung Quốc bằng con 

đường hợp pháp; về thời điểm tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm và các vấn đề khác có liên quan. 

11. 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 việc đầu tư hệ thống điện tại Mục 

III Công văn số 06/ĐĐBQH-VP. 

12. 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 06/ĐĐBQH-VP được gửi kèm theo qua VNPT-IOffice và 

trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh). 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

trực tiếp  chỉ đạo, đề ra lộ trình, thời hạn cụ thể để xem xét, giải quyết những vấn 

đề thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý. 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 02/03/2020./. 
 

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 (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hà 
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