
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 3950 /VP-TH 

V/v giao xem xét, giải quyết các kiến 
nghị của Huyện ủy Văn Quan  

Lạng Sơn, ngày 04  tháng 10  năm 2018 

 

  Kính gửi:  
            Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Giáo dục  
và Đào tạo. 
 

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban 
Thường vụ Huyện ủy Văn Quan tại Thông báo số 246-TB/TU ngày 19/9/2018 
của Tỉnh ủy, trên cơ sở Báo cáo số 368-BC/HU ngày 06/9/2018 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy Văn Quan, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến 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 các kiến nghị về việc đầu tư Đập thủy lợi 
Khòn Mặn, xã Tràng Phái, xây dựng Trạm bơm điện xã Song Giang. 

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết kiến nghị về việc mở mới đường từ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan 
nối sang xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng; cải tạo, nâng cấp đường Tràng Các, 
huyện Văn Quan - Xuân Long, huyện Cao Lộc.  

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết kiến nghị về việc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng chợ 
Khánh Khê. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 
xét, giải quyết các kiến nghị về việc đầu tư xây dựng Trường THPT Lương Văn 
Tri đạt trường chuẩn Quốc gia. 

Các sở, ngành chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội 
dung vượt thẩm quyền.  

Thông báo số 246-TB/TU và Báo cáo số 368-BC/HU 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; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Huyện ủy, UBND huyện Văn Quan; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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