
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-THNC Lạng Sơn, ngày           tháng 7 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: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

   Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin 

   và Truyền thông; 

 
 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 124/ĐĐBQH-VP ngày 14/7/2020 của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc chuyển kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, 

Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. 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 đầu tư xây dựng các 

công trình nông thôn mới; việc triển khai thực hiện dự án Kè bảo vệ sạt lở trên 

sông Thương và các vấn đề khác có liên quan. 

2. 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; mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc 

của thôn; hướng dẫn việc cấp đổi huân, huy chương và các vấn đề khác có liên 

quan. 

3. 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 nâng mức hỗ trợ kinh phí xây 

dựng Nhà văn hóa thôn và các vấn đề khác có liên quan.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư lắp đặt các trạm thu, phát 

sóng điện thoại tại các thôn bản, vùng sâu, xa trung tâm và các vấn đề khác có 

liên quan.  

5. UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật 

tự tại Công viên Bờ sông Kỳ Cùng và các vấn đề khác có liên quan. 

(Công văn số 124/ĐĐBQH-VP được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và 

trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh). 
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Yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương xem xét, giải quyết, 

trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó văn bản trả lời phải cụ thể nội 

dung đã giải quyết xong, đang giải quyết, sẽ giải quyết; gửi văn bản trả lời đến 

cử tri và UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 15/9/2020./. 
 

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, THNC (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hà 
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