
 

 

 

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  8  năm 2022 
 

V/v xem xét, giải quyết kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ mười 

HĐND tỉnh khóa XVII,  

nhiệm kỳ 2021 -2026 

 

 

      Kính gửi:  
 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Công văn số 703/HĐND-VP ngày 10/8/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh  

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, tổng hợp, giải quyết kiến nghị của cử tri về tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh 

Lạng Sơn. 

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

giải quyết kiến nghị của cử tri về kết quả thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn; đã giảm được bao nhiêu biên chế, tiết kiệm 

được bao nhiêu ngân sách Nhà nước,... 

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri về tiến độ triển khai Dự án xây dựng 

Quảng trường Ga Lạng Sơn; về việc quan tâm đầu tư đường tuần tra biên giới để 

thuận lợi cho công tác tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới. 

(Công văn số 703/HĐND-VP gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tập trung chỉ đạo giải quyết các nội dung 

trên, trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 

10/11/2022 và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, THCB;                                                                 

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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