
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

Số:  5154 /VP-TH Lạng Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2019 

V/v xem xét, giải quyết ý kiến,  
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 
mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI 

 

 
             Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 
Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 
trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn; 

 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 727/HĐND-VP ngày 03/12/2019 của Thường trực 
HĐND tỉnh về việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn 
HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 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 726/BC-HĐND ngày 02/12/2019 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 tạm dừng hoạt động Công ty Kim loại màu 
Bắc Bộ 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 tăng hỗ trợ tiền công cho lực lượng tham gia bảo vệ 
biên giới và các vấn đề liên quan khác.  

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết 
ý kiến, kiến nghị về hỗ trợ kinh phí trong điều trị thuốc Methadone; điều kiện 
khám chữa bệnh ban đầu tai Bệnh viên Đa khoa tỉnh và các vấn đề liên quan 
khác. 

4. 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 định hướng liên kết bao 
tiêu sản phẩm; đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình đập, hệ thống mương 
thủy lợi và các vấn đề liên quan khác. 

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết ý kiến, kiến nghị về đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở chế biến các sản 
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phẩm nông, lâm nghiệp; thu gom, bảo quản, đóng bao bì sản phẩm; xây dựng, 
nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện; tu sửa, nâng cấp khu Chợ ngoài trời xã Tân 
Thanh, huyện Văn Lãng và các vấn đề liên quan khác. 

6. 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 và đường tuần tra biên giới; đặt các biển báo, cắm biển chỉ 
dẫn, xây dựng gờ giảm tốc; nâng cấp, sửa chữa cầu Gốc Me 1 và cầu Gốc Me 2; 
xây dựng, sửa chữa, khơi thông các mương, cống, rãnh thoát nước và các vấn đề 
liên quan khác. 

7. 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 cắm mốc giới giữa các hộ gia đình 
và dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho các hộ dân; giám sát hoạt động các mỏ đá 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 nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách thôn 
bản, khối phố 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 tổ chức học theo chương trình học 
VNEN; xây dựng trường THPT khu vực xã Chiến Thắng và các vấn đề liên 
quan khác. 

10. 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 chế độ chính 
sách đối với vợ liệt sỹ; cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công và các vấn đề liên quan 
khác. 

11. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về truy xuất ngồn gốc đối với 3 sản 
phẩm cây Thạch Đen, cây Quế, cây Hồi  và các vấn đề liên quan khác. 

12. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về ảnh 
hưởng của dự án đấu nối từ của khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng đến Khu 
kiểm soát Khả Phong và các vấn đề liên quan khác. 

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

14. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị về dự án Cải tạo, mở 
rộng hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan và các vấn đề liên quan khác. 

15. 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. 
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(Báo cáo số 726/HĐND-VP ngày 02/12/2019 được gửi kèm theo qua 
eOffice và trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND 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 về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019 để tổng hợp 
trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020; 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. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

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 (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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