
 

 

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 4 năm 2021 

V/v xem xét, giải quyết ý kiến,  

kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai 

mươi HĐND tỉnh khóa XVI 

 

 
             Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông 

  vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế,  

  Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý  

  dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

 - UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc,  

  Tràng Định. 

 

Thực hiện nội dung Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 07/4/2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 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 bố trí vốn thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng 

Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS Chi Lăng, huy động vốn thực hiện Dự 

án đền thờ Chi Lăng và các vấn đề liên quan khác.  

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 

công trình giao thông và hệ thống cống thoát nước, việc vận chuyển vật liệu làm 

hư hỏng đường tỉnh lộ 234; lắp đặt hệ thống biển báo và các vấn đề liên quan 

khác. 

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 bàn giao đất công thuộc Quốc lộ 

4A cũ đoạn qua huyện Tràng Định, giải quyết việc gây ô nhiễm môi trường và 

các vấn đề liên quan khác. 

4. 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 thanh toán tiền đền bù 

cho một số hộ dân, việc khắc phục do ảnh hưởng của công trình đường cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn và các vấn đề liên quan khác. 

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết 

ý kiến, kiến nghị về điều trị nhiễm độc chì và các vấn đề liên quan khác. 

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về kinh phí tôn tạo, bảo tồn các công 

trình di tích lịch sử và các vấn đề liên quan khác. 
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7. UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Tràng Định 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. 

(Báo cáo số 164/BC-HĐND 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 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, tổ 

chức phải phân định cụ thể nội dung đã giải quyết xong, nội dung đang giải 

quyết, nội dung sẽ giải quyết; gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021 

để tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021; đồng thời chuẩn bị giải 

trình trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh đối với những vấn đề các đại biểu HĐND 

tỉnh quan tâm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để 

các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB;                                                                 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hà 
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