
 

 

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 10 năm 2021 

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: Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 145/ĐĐBQH-VP ngày 21/10/2021 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh về chuyển kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết 

của địa phương; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, 

ngành xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

1. 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; hỗ trợ xi măng để nâng cấp, cải tạo đường giao thông 

nông thôn; xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên đường và các vấn đề 

liên quan khác. 

2. 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 hướng dẫn khai thác 

rừng Thông và các vấn đề liên quan khác. 

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

quyết ý kiến, kiến nghị về thu phí bảo vệ môi trường, phí dịch vụ vệ sinh môi 

trường và các vấn đề liên quan khác. 

4. 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 mở rộng nhà văn hóa thôn; 

xây dựng khu vui chơi, giải trí cho trẻ em và các vấn đề liên quan khác. 

5. 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 giải quyết việc làm cho người 

dân đang sinh sống ở vùng biên giới; chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là Bí 

thư chi bộ, Trưởng thôn tham gia đóng Bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan 

khác. 

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về vay vốn sản xuất kinh doanh 

đối với người dân đang sinh sống ở vùng biên giới và các vấn đề liên quan khác. 



2 

 
 

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

quyết ý kiến, kiến nghị về bổ sung biên chế công chức cấp xã; chế độ phụ cấp 

hằng tháng cho một số đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

thôn, bản và các vấn đề liên quan khác. 

8. 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 chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là Bí thư 

chi bộ, Trưởng thôn tham gia đóng Bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan khác. 

(Công văn số 145/ĐĐBQH-VP được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và 

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

Yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì giải quyết kiến nghị của 

cử tri khẩn trương xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri với tinh 

thần trách nhiệm cao, tập trung vào bản chất của vấn đề; gửi văn bản trả lời các 

kiến nghị đến cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 

20/12/2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- 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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