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Kính gửi:  
                Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,  
                Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, 

           Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
 Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 76/ĐĐBQH ngày 17/7/2018 của Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về việc chuyển kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải 
quyết của địa phương, 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 kiến nghị về việc tiếp tục bố trí kinh phí để rà phá bom mìn, vật 
nổ còn sót lại sau chiến tranh.  

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết kiến nghị về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trọng tải các loại 
phương tiện vận chuyển đá; khảo sát, lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông; lập 
hệ thống hộ lan an toàn giao thông khi tu sửa, nâng cấp Quốc lộ 1A tại một số 
nơi chưa phù hợp. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết kiến nghị về nhu cầu thực tế sử dụng đất đối với dự án 
xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh; đánh giá tác động, giải quyết ô nhiễm 
môi trường tại khu vực khai thác đá; xây dựng khu tập kết rác thải và có biện 
pháp xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường tại Khu du lịch Mẫu Sơn, khu vực tái 
định cư Chi Ma. 

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết kiến nghị về kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn cho người dân khi sử 
dụng chất nổ trong khai thác đá; đầu tư, nâng cấp lưới điện. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết kiến nghị về trùng tu, tôn tạo và nâng cấp điểm di tích 
lịch sử. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết kiến nghị về việc khảo sát, xây dựng điểm Trường THPT tại xã 
Chiến Thắng, huyện Chi Lăng hoặc xây dựng khu nội trú tập trung tại Trường 
THPT Chi Lăng.  
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7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết 
kiến nghị về việc sử dụng trang thiết bị y tế hiện đại tại trạm y tế xã.  

8. Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết kiến nghị về đầu tư, nâng cấp lưới điện. 

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. 

Công văn số 76/ĐĐBQH được sao gửi kèm theo trên eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 

 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; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;  
- 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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