
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  3458 /VP-TH 

V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết  
kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp 

HĐND tỉnh 

Lạng Sơn, ngày   04 tháng 9 năm 2018 

 
  

   Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi nhánh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã 
hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội nông dân tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 519/HĐND-VP ngày 24/8/2018 của Thường trực 
HĐND tỉnh về việc đôn đốc, giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND 
tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh 
nghiệp có liên quan kiểm tra, rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các 
kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo nhiệm vụ được phân 
công tại các Công văn của UBND tỉnh: Số 708/UBND-TH ngày 25/7/2016, số 
1206/UBND-TH ngày 05/12/2016, số 659/UBND-TH ngày 14/7/2017, số 
1326/UBND-TH ngày 14/12/2017, số 596/UBND-TH ngày 03/7/2018, 
602/UBND-TH ngày 05/7/2018 và kết quả giải quyết tại các Báo cáo của 
UBND tỉnh: Số 233/BC-UBND ngày 18/8/2016, số 376/BC-UBND ngày 
30/11/2016, số 324/BC-UBND ngày 25/9/2017, số 196/BC-UBND ngày 
23/6/2017, số 407/BC-UBND ngày 20/11/2017, số 206/BC-UBND ngày 
25/6/2018; báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước 
ngày 05/11/2018. 

 Các công văn, báo cáo trên được gửi kèm theo trên eOffice. 
 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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