
 

 

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 9 năm 2021 

V/v xem xét, giải quyết ý kiến,  

kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai 

HĐND tỉnh khóa XVI 

 

 
             Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

  thôn, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, 

  Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Y tế, 

  Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, 

  Ban Dân tộc; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 675/HĐND ngày 10/9/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII 

nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị 

của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại Báo cáo số 674/BC-HĐND 

ngày 10/9/2021 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 công 

trình thoát lũ, hệ thống mương thủy lợi và các vấn đề liên quan khác. 

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

quyết ý kiến, kiến nghị về điều chỉnh giảm giá phân bón, vật tư nông nghiệp và 

một số mặt hàng thiết yếu và các vấn đề liên quan khác.  

3. 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; xây dựng gờ giảm tốc, biển báo hạn chế tốc độ và các vấn đề 

liên quan khác. 

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

giải quyết ý kiến, kiến nghị về xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện; tiến 

độ thi công dự án thủy điện Bắc Giang và các vấn đề liên quan khác. 

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 công tác quản lý đất đai; điều chỉnh mức 

đơn giá trích đo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề liên quan 

khác. 

6. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 

quyết ý kiến, kiến nghị về quy hoạch xây dựng Nhà máy rác thải rắn và các vấn 

đề liên quan khác. 
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7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý 

kiến, kiến nghị về quyền lợi về bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan khác. 

8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 

quyết ý kiến, kiến nghị về cấp, đổi Huân, Huy chương kháng chiến; chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố; tăng mức hỗ trợ của tổ 

hòa giải cơ sở và các vấn đề liên quan khác. 

9. 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 lắp đặt thêm các trạm, cột thu, phát 

sóng điện thoại và các vấn đề liên quan khác. 

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 thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định và các vấn đề liên quan khác. 

11. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 433/QĐ-

UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyết định 

số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

12. 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 xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống 

điện và các vấn đề liên quan khác. 

13. 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 675/HĐND và Báo cáo số 674/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, 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 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 05/11/2021 để tổng 

hợp, dự thảo báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối 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 của 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; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng VM, TH-CB;                                                                 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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