
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 
 Số:            /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng  7  năm 2021 
V/v tham mưu giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri tại 

các Hội nghị tiếp xúc giữa 

người ứng cử đại biểu HĐND 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 với cử tri 

  

  

Kính gửi: 

- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch,  

Văn hoá và Thông tin huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

 

 Thực hiện Công văn số 2774/VP-THNC ngày 12/7/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 

nhất HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau: 

 - Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường 234b (đường 1A cũ) 

đoạn thành phố Lạng Sơn đến ngã 3 Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. 

 - Cử tri mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ để thực hiện bê tông hóa 

đường liên xã, đường trục thôn. 

 - Cử tri các huyện, thành phố đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách mở nhằm thu 

hút các nhà đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, các khu du lịch để tạo công ăn việc 

làm cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

 2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu giải quyết ý kiến, kiến 

nghị sau: 

 Quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân dân tham gia quản lý đường 

biên, cột mốc biên giới để kịp thời động viên các lực lượng này thực hiện các nhiệm vụ. 

 3. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu giải quyết ý kiến sau: 

 Kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà phá bom mìn tạo điều kiện cho nhân 

dân phát triển kinh tế được thuận lợi. 

 4. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

lien quan tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị sau: 

Quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của nhân dân các xã biên giới và của 

cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Báo cáo kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị phải phân định cụ thể nội 
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dung đã giải quyết xong, nội dung đang giải quyết, nội dung sẽ giải quyết; gửi về 

UBND huyện để tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/11/2021./. 

 (Công văn số 2774/VP-THNC ngày 12/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng 

Sơn được gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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