
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v chuẩn bị nội dung, tài liệu trả 

lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười 

bảy HĐND tỉnh khoá XVI 

 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 
 

Ngày 05/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

2657/VP-THNC về chuẩn bị nội dung, tài liệu trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 

mười bảy HĐND tỉnh khoá XVI, để chuẩn bị cho việc trả lời chất vấn và nội 

dung thảo luận tại Kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khoá XVI; đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh điều chỉnh lại cơ quan, đơn vị 

chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan để trả lời Tổ đại biểu 

huyện Bình Gia chất vấn về dịch tả lợn Châu Phi. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan để trả lời Tổ đại biểu 

thành phố Lạng Sơn chất vấn về Dự án Kè sông Kỳ Cùng giai đoạn 3. 

(Báo cáo Tổng hợp nội dung chất vấn và thảo luận tại Kỳ họp thứ mười 

bảy HĐND tỉnh khoá XVI được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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