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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2022 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/02/2022 tại Trụ sở Tiếp công 

dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân. Tham dự tiếp công dân 

có: 

01. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông 

Triệu Quang Huy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

02. Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

03. Ông Lương Tiến Trình, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

04. Bà Lưu Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh;  

05. Ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh; 

06. Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

07. Ông Nguyễn Sỹ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng; 

08. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp; 

09. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh;  

10. Ông Dương Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

11. Ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Tiếp công dân tỉnh; 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 16 lượt/23 công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản 

ánh, đề đạt nguyện vọng, trong đó công dân, vụ việc thuộc địa bàn các huyện: 

Cao Lộc, Văn Quan, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.  

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Các ông, bà: Vũ Thị Bích Vân, Dương Thị Nhịt, Trịnh Thị 

Hường, Phan Thanh Sơn, Ong Thị Thụy, đại diện cho một số công dân bị 

ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

trình bày: Các công dân không đồng ý nội dung các Thông báo ngày 07/02/2022 

của UBND phường Vĩnh Trại đề nghị các hộ vi phạm tự giác di chuyển tài sản 

và vật dụng ra khỏi khu đất vi phạm, tháo dỡ công trình, khôi phục lại tình trạng 

của đất như trước khi vi phạm vì dự án đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 

kiểm tra, giải quyết, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa công bố kết quả kiểm tra 
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ranh giới thu hồi đất theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD và chưa được các cơ 

quan Trung ương trả lời, đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đề nghị 

UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến với cơ quan Trung ương để giải quyết dứt điểm 

vụ việc; chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn không tổ chức cưỡng chế đối với các 

hộ và kiểm tra, rà soát lại các quyết định cũ không đảm bảo các quy định của 

pháp luật (Quyết định số 137/QĐ-UBND của UBND thành phố), có trả lời cho 

các hộ bằng văn bản. 

Kết luận: 

- Kiến nghị, thắc mắc của các công dân liên quan đến Kết luận số 

2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của Thanh tra Chính phủ không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh Lạng Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến 

của các công dân. 

- Nếu các công dân không đồng ý với các Thông báo của UBND phường 

Vĩnh Trại hoặc cho rằng việc ban hành các văn bản của UBND phường, UBND 

thành phố ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các công dân thì đề nghị 

trình bày cụ thể bằng đơn gửi đến UBND thành phố Lạng Sơn để được xem xét, 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Giao UBND thành phố kiểm tra, rà soát lại Quyết định số 137/QĐ-

UBND của UBND thành phố để trả lời các hộ theo quy định. 

02. Bà Trịnh Thị Hường, trú tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, trình bày: đề nghị chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn 

trương kiểm tra, giải quyết việc gia đình không đồng ý với kết quả rà soát nguồn 

gốc đất và việc cấp Giấy CNQSD đất cho hộ bà Trình Thị Mè tại Văn bản số 

771/UBND-BTCD ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Kết luận: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 5138/VP-BTCD ngày 

26/11/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 

02/2022. 

03. Ông Trần Lệnh Cản (Trần Hùng Cản), trú tại số 104 phố Muối, 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, trình bày: đề nghị chỉ đạo cơ quan 

chức năng tính lại số tiền lương ông chưa nhận (8,5 tháng lương) theo tháng 

lương thực tế tại thời điểm chi trả, tính số tiền lương cho ông theo khung bậc 

lương của cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm hiện tại. 

Kết luận: Khiếu nại của ông Cản về việc này đã được Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định 

của pháp luật, hết thẩm quyền; ông Cản đã được cho nghỉ theo chế độ 176, do 

đó không có căn cứ để giải quyết cho hưởng chế độ hưu trí. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã tính toán số tiền hưởng theo chế độ 176 còn lại ông Cản 

chưa nhận là 1.306.384 đồng, việc tính toán đã đảm bảo theo quy định, đã giải 

thích nhiều lần cho ông Cản và đề nghị ông Cản nhận tiền. Tuy nhiên ông Cản 

chưa nhận. 
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Xét công lao, đóng góp trong quá trình công tác của ông Cản, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan thực hiện việc huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá 

nhân và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thêm cho ông Cản (tổng cộng các 

khoản chi trả và hỗ trợ dự kiến là 30 triệu đồng); tổ chức gặp gỡ, làm việc với 

ông Cản trước khi thực hiện phương án trên để thông báo, tuyên truyền, vận 

động ông Cản rút toàn bộ đơn thư, khiếu nại liên quan đến vụ việc trên. 

04. Bà Phùng Thị Ban, trú tại thôn Nà Mìn, xã An Sơn, huyện Văn Quan 

trình bày: Đề nghị chỉ đạo giải quyết hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho gia đình bà; xử 

lý trách nhiệm của cán bộ xã trong vụ việc khiến gia đình bà không được đo đạc 

để cấp Giấy CNQSD đất; giải quyết tranh chấp các khu đất rừng của gia đình; giải 

quyết việc bà Lưu Thị Nhập đe dọa, không cho gia đình bà nạo vét, cải tạo mương 

nước. 

Kết luận:  

- Đối với 03 nội dung về hỗ trợ tiền sửa chữa nhà, xử lý cán bộ và giải 

quyết tranh chấp, tại các kỳ tiếp công dân đã giải thích, hướng dẫn bà Ban nhiều 

lần. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh kiểm tra, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành thông báo từ chối tiếp bà Ban về các nội dung trên theo quy định tại Điều 

9 Luật Tiếp công dân. 

- Về nội dung bà Lưu Thị Nhập đe dọa, không cho gia đình bà nạo vét, cải 

tạo mương nước: Đề nghị bà Ban làm đơn gửi UBND xã An Sơn, UBND huyện 

Văn Quan để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

05. Bà Trần Thị Luận và ông Trần Văn Hiếu, cùng trú tại thôn Khòn 

Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trình bày:  

- Đối với dự án Khu dân cư và tái định cư Nam thành phố, đề nghị giải 

quyết cho gia đình thêm 01 ô đất tái định cư, vì có 109 hộ dân được giao tái định 

cư theo trường hợp khác. 

- Đề nghị cung cấp văn bản, quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết 

điều kiện, trường hợp, tiêu chuẩn để giao tái định cư theo trường hợp khác. 

- Đề nghị chỉ đạo UBND thành phố kiểm tra, trả lời gia đình được biết 

việc gia đình đã cam kết chưa nhận số tiền 100 triệu để phục vụ công tác điều 

tra, vậy hiện nay kết quả điều tra đến nay như thế nào.  

Kết luận:  

- UBND tỉnh đã nhận được đơn kiến nghị giải quyết các nội dung trên 

của bà Luận, giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, giải quyết theo quy định 

của pháp luật, trả lời bà Luận, thông báo kết quả giải quyết đến UBND tỉnh. 

- Đối với nội dung đề nghị cung cấp văn bản, quyết định của UBND tỉnh 

quy định chi tiết điều kiện, trường hợp, tiêu chuẩn để giao tái định cư theo trường 

hợp khác: Giao UBND thành phố cung cấp văn bản, quyết định cho bà Luận theo 

quy định. 
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06. Ông Đoàn Văn Yêm và vợ là bà Chu Thị Hương, trú tại nhà số 

06, đường Văn Vỉ, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 

trình bày: Đề nghị kiểm tra, giải quyết việc thu hồi đất để làm nhà Văn hóa 

khối Đèo Giang, phường Chi Lăng vì không có giấy tờ gì; ông Yêm, bà 

Hương tố cáo và đề nghị xử lý các cán bộ, công chức đã cố ý làm sai lệch 

quyền sử dụng đất của gia đình ông bà. 

Kết luận: đối với nội dung tố cáo, UBND thành phố Lạng Sơn đang thụ 

lý giải quyết theo quy định; yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương 

kiểm tra, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện. 

07. Bà Lê Thị Hoa, trú tại cạnh nhà số 44, đường Nhị Thanh, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, trình bày: không đồng ý với Quyết định số 

193/QĐ-KPHQ ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn, đề nghị 

xem xét việc cho gia đình được tiếp tục ở lại khu đất vì không còn nơi ở nào 

khác. 

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan 

chuyên môn khẩn trương kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả 

lời công dân, thông báo kết quả giải quyết đến UBND tỉnh trong tháng 

02/2022. 

08. Bà Đinh Thị Hiến, trú tại khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, 

trình bày: Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình xem xét giải quyết việc ông 

Tuẩn lấn đất gia đình bà đang sử dụng, yêu cầu giải quyết cho gia đình theo 

đúng diện tích đất đã đo đạc năm 2000 và 2016; đề nghị xem xét xử lý đối với 

cán bộ, công chức có liên quan trong việc chậm tham mưu cấp Giấy CNQSD đất 

cho bà. 

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, 

xem xét xử lý và giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 

hiện trong tháng 02/2022. 

09. Bà Hoàng Thị Be, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc 

Bình, trình bày: Đề nghị chỉ đạo giải quyết cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình bà 

tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. 

Kết luận: Yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch 

UBND tỉnh giao tại văn bản số 471/VP-BTCD ngày 10/02/2022, hoàn thành và 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022. 

10. Bà Dương Thị Lan, trú tại số 21, đường Võ Thị Sáu, tổ 5, khối 8, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị chỉ đạo UBND 

thành phố cung cấp thông tin mà UBND thành phố đang lưu giữ liên quan đến 

thửa đất số 93 diện tích 1.235,0m2 đăng ký năm 1989 đứng tên ông Thể. 

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, xác minh và trả 

lời công dân cụ thể, thông báo kết quả giải quyết đến UBND tỉnh. 
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 11. Các ông, bà: Lục Pạc Sìn, Nông Văn Chiến, Vi Thị Hà, Trương 

Văn Tuấn (chồng của bà Hoàng Kim Vy) và ông Hoàng Tuấn Trang (người 

được các ông, bà ủy quyền), trú tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

trình bày: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giao tái định cư cho các hộ 

liên quan đến các dự án đường nội thị Đồng Đăng nhánh Km4+100 Ga Đồng 

Đăng; Cầu vượt tại Ga Đồng Đăng; Sân vận động Đồng Đăng, vì thời điểm đó 

các cơ quan không tuyên truyền đầy đủ, một số hộ có ý kiến đề nghị giao tái 

định cư, các hộ không có nhà ở nào khác và đảm bảo công bằng vì có một số 

hộ tương tự trong dự án đã nhận tiền bồi thường rồi nhưng vẫn được giao đất 

tái định cư. 

Kết luận: Các nội dung ông Hoàng Tuấn Trang và các ông, bà ủy quyền 

cho ông Trang kiến nghị đã được UBND huyện Cao Lộc kiểm tra, trả lời bằng 

văn bản. Nếu ông Trang và các công dân không đồng ý, đề nghị có đơn khiếu 

nại gửi UBND huyện Cao Lộc để kiểm tra, thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy 

định của pháp luật.  

12. Ông Âu Văn Láy, bà Hoàng Thị Tàu (ủy quyền cho ông Hoàng 

Tuấn Trang), trình bày: đề nghị giao tái định cư cho hộ bà Hoàng Thị Tàu bị 

ảnh hưởng dự án Đầu tư xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đợt 2, hộ ông 

Âu Văn Láy bị ảnh hưởng dự án đường Hữu Nghị- Bảo Lâm do bị thu hồi trên 

500m2 đất nông nghiệp, các hộ đã có văn bản giao đất tái định cư nhưng chưa 

được bàn giao trên thực địa. 

Kết luận: Cơ chế chính sách của UBND tỉnh về hỗ trợ giao đất tái định cư 

trong trường hợp bị mất đất nông nghiệp hiện nay đã chấm dứt thực hiện; trên địa 

bàn tỉnh vẫn còn có một số trường hợp đã có quyết định hỗ trợ giao đất nhưng 

chưa được giao tại thực địa, các trường hợp này UBND tỉnh đã có văn bản xin ý 

kiến chỉ đạo của cơ quan Trung ương nhưng đến nay chưa được trả lời. UBND 

tỉnh đang tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo và trả lời 

cụ thể khi có ý kiến của các cơ quan Trung ương. 

13. Ông Lành Văn Cá, trú tại phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan (ủy quyền cho ông Hoàng Tuấn Trang), trình bày: năm 2013 gia 

đình xây công trình trên đất nông nghiệp (làm quán), ở đó ổn định đến thời điểm 

bị thu hồi, hiện nay khu đất bị ảnh hưởng bởi dự án Chợ trung tâm thị trấn Văn 

Quan, UBND huyện Văn Quan đã có Công văn số 1250/UBND-TNMT ngày 

03/8/2021 trả lời gia đình nhưng gia đình không đồng ý nội dung trả lời. Đề 

nghị chỉ đạo UBND huyện Văn Quan kiểm tra, xác minh giải quyết bồi thường, 

vật kiến trúc và giao đất tái định cư cho gia đình để bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp của gia đình. 

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Văn Quan kiểm tra, giải quyết vụ việc 

theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022. 

14. Ông Hoàng Tuấn Trang, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao 

Lộc, trình bày: Ông không đồng ý việc xử phạt vi phạm hành chính ông theo chỉ 

đạo tại Văn bản số 3053/VP-BTCD ngày 29/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, 
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vì gia đình ông không thuộc trường hợp bị xử lý theo các Nghị định số 

102/2014/NĐ-CP và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, gia đình ông đủ điều kiện 

theo Văn bản số 694/UBND- KTN ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh về việc xử 

lý đối với các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp. Đề nghị kiểm tra, xem 

xét, giải quyết thấu tình, đạt lý. 

Kết luận:  

- Ông Trang chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất ở tại đô 

thị mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, nhưng UBND 

huyện Cao Lộc chưa tiến hành xử lý vi phạm hành chính về hành vi này mà đã 

quyết định cho ông Trang được chuyển mục đích sử dụng đất là thực hiện không 

đảm bảo theo quy định, do đó cần phải thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 587/QĐ-

UBND ngày 09/12/2019 về việc cho hộ ông Trang chuyển mục đích sử dụng đất 

để xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.  

- Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại 

Thông báo số 239/TB-UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh. 

15. Bà Nguyễn Bích Hợp và bà Hoàng Nguyễn Hậu (con gái bà 

Hợp), trú tại số 59, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

trình bày: 

- Đề nghị xem xét Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 và 

Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn 

liên quan đến việc thu hồi đất của gia đình bà để thực hiện dự án Khu đô thị Phú 

Lộc 1, 2.  

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố và Công ty 

CPĐTXD Hoàng Dương thực hiện đúng cam kết ngày 25/02/2021. 

Kết luận: 

- Về việc bà Hợp không ý với Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 

09/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại 

của bà Nguyễn Bích Hợp (lần đầu): Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

- Về việc khiếu nại Quyết định số 2775/QĐ-UBND: Ngày 27/01/2022 

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc giải 

quyết khiếu nại của bà Nguyễn Bích Hợp (lần đầu); trường hợp bà không đồng ý 

thì có quyền khiếu nại lần hai gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn hoặc khởi 

kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.  

- Về việc đề nghị UBND thành phố và Công ty CPĐTXD Hoàng Dương 

thực hiện đúng cam kết ngày 25/02/2021: UBND thành phố đã làm việc với 

Giám đốc Công ty CP ĐTXD Hoàng Dương vào ngày 14/02/2022, nhà đầu tư đã 

đồng ý hỗ trợ cho gia đình bà Hợp 02 ô đất tái định cư. Đề nghị gia đình bà Hợp 

liên hệ với UBND thành phố Lạng Sơn để được giải quyết. 
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16. Ông Nông Sỹ Vân, trú tại thôn Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao 

Lộc, trình bày: Đề nghị trả lời rõ Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy phép 

đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Rọ Soong, thôn Pò Tang, xã Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn còn hiệu lực thi hành không; đề nghị bồi thường 

cho gia đình ông khi thực hiện nâng cấp, cải tạo lại đập Rọ Soong; đề nghị kiểm 

tra, trả lời rõ lượng đất đắp lấy tại xã Hòa Cư vận chuyển đến công trình đập là 

đất lấy tại vị trí, địa điểm nào, của hộ gia đình nào. 

Kết luận:  

- Các nội dung ông Nông Sỹ Vân đề nghị, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giải quyết khiếu nại (lần hai) tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019; việc giải quyết khiếu nại là đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hết 

thẩm quyền và đã giải thích rõ cho ông Vân biết tại Văn bản số 672/UBND-

BTCD ngày 16/5/2021, đề nghị ông chấp hành. 

- Đối với nội dung đề nghị kiểm tra, trả lời rõ lượng đất đắp lấy tại xã Hòa 

Cư: Giao UBND huyện Cao Lộc kiểm tra, rà soát, trả lời cho ông Vân, thông 

báo kết quả giải quyết đến UBND tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 

để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện theo thẩm quyền. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/)./. 
 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- BT, Phó BT TT Tỉnh ủy;                                                                                                                                                     

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                                          

- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                   

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, UBKT; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;                                                                                         

- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                                               

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, TN và MT, NN và PTNT,                          

  Xây dựng, Tư pháp, CA tỉnh;    

- UBND các huyện: Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình  

   và TPLS;  

- C, PVP UBND tỉnh;  

- Ban TCD; Phòng THNC, TT Tin học- Công báo;                                                       

- Lưu: VT, NTHQ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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