
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ 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:  

 

 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải,  Công Thương, 

Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân 

tộc, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Chương trình làm việc kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVI (tổ chức từ ngày 06/7/2020 đến ngày 07/7/2020), để chuẩn bị 

tốt 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 có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 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 HĐND 

tỉnh số 6 (huyện Văn Lãng) chất vấn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty Cổ phần thương mại sản xuất da Nguyên Hồng tại thôn Bó Mịn, xã Bắc Hùng 

đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của người dân. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan 

chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trả lời chất vấn về làm đường giao thông 

nông thôn.  

3. 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; trả lời Tổ đại biểu thành phố 

Lạng Sơn chất vấn về dự án Kè sông Kỳ Cùng. 

4. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn, 

các cơ quan liên quan báo cáo làm rõ tình hình đầu tư hệ thống điện nông thôn, 

nhất là đầu tư cho các thôn chưa có điện; các giải pháp thực hiện trong thời gian 

tới. 

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tóm 

tắt kết quả sau 06 tháng thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14, ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có giải pháp, lộ trình thực hiện cụ 

thể và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cử tri và nhân dân được biết. 
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6. Giao Cục Thống kê 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 Lộc Bình chất vấn về 

tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm. 

7. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị 

các nội dung thảo luận tại kỳ họp về việc nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản, chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trả lời chất vấn về giải pháp 

để tăng thu ngân sách trong 06 tháng cuối năm 2020. 

8. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị 

các nội dung thảo luận tại kỳ họp về nguyên nhân gia tăng, giải pháp giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. 

9. Giao Sở Y tế 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 Chi Lăng chất vấn về 

chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số khi sinh con 

đúng chính sách dân số trên địa bàn tỉnh; báo cáo làm rõ những kết quả đã đạt 

được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, những nỗ lực của hệ thống 

chính trị, những hậu quả và các giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. 

10. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan chuẩn bị các nội dung thảo luận tại kỳ họp về chính sách hỗ trợ xây 

dựng nhà văn hóa thôn, khối phố, sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung trả lời chất vấn và nội 

dung thảo luận tại Kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khoá XVI phải đảm bảo 

chất lượng, xúc tích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề đại biểu nêu để dễ tổng hợp 

và bảo đảm thời gian trình bày. 

 (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 eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

  các Phòng Chuyên viên; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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