
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 596/UBND-TH Lạng Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2018 

V/v giao xem xét, giải quyết ý kiến,  
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám 

HĐND tỉnh khóa XVI 

 

 
             Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, 
Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 
Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 364/HĐND-VP ngày 28/6/2018 của Thường trực 
HĐND tỉnh về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám 
HĐND tỉnh khóa XVI, 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 363/HĐND-VP ngày 
28/6/2018 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 vấn đề thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng 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 mức thu phí vệ sinh môi trường, thay đổi tên gọi trạm 
thu giá giao thông và các vấn đề liên quan khác.  

3. 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 vấn đề xây dựng chính 
sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập huấn về khoa học - kỹ 
thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia 
đình không thuộc diện hộ nghèo mà chủ động khai hoang phục hóa mở rộng 
diện tích gieo trồng; hỗ trợ, trợ giá giống cây trồng; tiêu thụ nông sản; chi trả 
kinh phí hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ; hỗ trợ cho các hộ gia đình có 
trâu bò chết rét năm 2015 - 2016; hướng dẫn khai thác, chặt tỉa, trồng rừng sản 
xuất; ban hành hướng dẫn về hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135, hỗ trợ 
đa sinh kế cho nhân dân; khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi, tháo dỡ 
đoạn mương thủy lợi không có nước; những vấn đề liên quan đến dự án Hồ chứa 
nước Bản Lải và các vấn đề liên quan khác. 
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4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết ý kiến, kiến nghị về vấn đề tiêu thụ hàng nông sản; xây dựng, nâng 
cấp, sửa chữa hệ thống điện và các vấn đề liên quan khác. 

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về vấn đề đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 
các công trình giao thông; hỗ trợ vốn duy tu đường huyện; hỗ trợ bồi thường 
thiệt hại khi thi công cầu Đức Thịnh; công tác quản lý, kiểm tra, hạn chế ô tô trở 
hàng quá trọng tải và các vấn đề liên quan khác. 

6. 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 vấn đề tách thửa, thu hồi, giao đất; 
tranh chấp đất rừng liên quan đến các công ty lâm nghiệp; chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất và các vấn đề liên quan khác. 

7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về vấn đề quy hoạch bến xe phía Đông thành phố Lạng 
Sơn 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 vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính; giải quyết chế 
độ huân huy chương tồn đọng thời kỳ kháng chiến chống Pháp; nâng phụ cấp 
chế độ đối với các chức danh tại thôn, bản sau khi hoàn thành đề án sáp nhập 
các thôn, bản; nâng mức lương khởi điểm của nhân viên hợp đồng theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đối với các trường hợp 
nấu ăn; quy định, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ tiếp công dân, 
giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ sở và các vấn đề liên quan khác. 

9. 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 vấn đề tổ chức thi vào lớp 10, dạy học 
theo mô hình trường học mới, bồi dưỡng thẳng chức danh nghề nghiệp, đầu tư 
cơ sở vật chất trường học và các vấn đề liên quan khác. 

10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết ý kiến, kiến nghị về vấn đề khám, chữa bệnh và quản lý bệnh nhân; điều 
động, bổ sung viên chức y tế xã và các vấn đề liên quan khác. 

11. 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 vấn đề đầu tư khu di tích lịch 
sử hang Cốc Mười, xã Tri Phương; thiết kế biển chỉ dẫn du lịch, đặt tên các 
tuyến phố và các vấn đề liên quan khác. 

12. 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 vấn đề giải quyết chế độ 
đi điều dưỡng cho thương binh, cấp bằng Tổ quốc ghi công và các vấn đề liên 
quan khác.  

13. 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 vấn đề mở rộng phủ sóng điện 
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thoại; cấp phép xây dựng cột thu, phát sóng truyền hình, viễn thông và các vấn 
đề liên quan khác. 

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về vấn đề rà phá bom mìn, thực hiện chế độ 
chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ và các vấn đề liên quan khác. 

15. 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 vấn đề xây dựng, nâng cấp, sửa 
chữa hệ thống điện và các vấn đề liên quan khác.  

16. 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. 

Báo cáo số 363/HĐND-VP được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang 
thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân 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 cụ thể nội dung đã giải quyết xong, nội dung đang giải quyết, nội dung sẽ 
giải quyết; gửi UBND tỉnh trước ngày 05/11/2018 để tổng hợp trình kỳ họp 
HĐND tỉnh cuối năm 2018; 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./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng chuyên viên, TH-CB;                             
- Lưu: VT, TH (NVH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2018-07-03T14:35:36+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




