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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười một 

HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười ba HĐND thành phố 

 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021) 

 

Thực hiện Thông báo số 1010/TB-HĐND ngày 22/6/2020 của HĐND 

thành phố Lạng Sơn về dự kiến nội dung kỳ họp thứ Mười ba HĐND thành phố 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Trên cơ sở Báo cáo số 956/BC-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành 

phố về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười một HĐND 

thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát xem xét kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-

2021. Qua công tác kiểm tra, rà soát UBND thành phố tổng hợp báo cáo như sau:  

I. TỔNG SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI PHẢN ÁNH 

TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (15 Ý KIẾN) 

Tại kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-

2021, UBND thành phố nhận được 15 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các 

lĩnh vực: Kinh tế; Quản lý đô thị; Đầu tư xây dựng cơ bản; Văn hóa - xã hội; 

Chế độ chính sách; Tài nguyên môi trường; Giải phóng mặt bằng (theo tổng 

hợp tại Báo cáo số 901/BC-HĐND ngày 03/12/2019 của HĐND thành phố 

về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một HĐND 

thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021). Trong đó, UBND thành phố đã 

chỉ đạo giải quyết xong 12 ý kiến, còn 02 ý kiến đang tiếp tục giải quyết và 

01 ý kiến sẽ giải quyết trong thời gian tới theo lộ trình và nguồn lực của 

thành phố. 

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG (12 Ý KIẾN) 

1. Ông Vương Văn Phong - Cử tri Khối 4 phường Đông Kinh: Đề 

nghị Thành phố quan tâm nghiên cứu đầu tư khu công viên Bờ Sông 

(Đường Nguyễn Du - Từ Chợ Bờ Sông đến cầu 17/10) cho tương xứng với 

phía Bờ sông công viên Chi Lăng đối diện. 

Việc đầu tư công viên tại khu vực chợ Bờ sông là mong muốn của thành 

phố, tuy nhiên đây là nội dung lớn, UBND tỉnh mới có thể xem xét, giải quyết 

được. Qua rà soát hiện nay chưa có vị trí phù hợp để di chuyển chợ bờ sông và 

UBND tỉnh chưa có kế hoạch di chuyển chợ nên chưa thực hiện được. UBND 
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thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh cho đầu tư công viên ở khu vực 

chợ Bờ sông vào thời điểm phù hợp. 

Mặt khác, UBND thành phố đang triển khai dự án Công viên bờ sông Kỳ 

Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh), dự án đã được 

UBND tỉnh và UBND thành phố ghi danh mục kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

năm 2020 và đã được UBND thành phố, Thường Trực, Ban Thường Vụ nhất trí 

chủ trương. Hiện nay dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông 

Kinh đến khách sạn Đông Kinh) đã tổ chức khảo sát, lập nhiệm vụ thiết kế, lập 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,...Đang hoàn chỉnh thủ tục trình Sở Kế hoạch 

& Đầu tư, UBND tỉnh thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn bằng 

nguồn vốn ngân sách tỉnh cho công tác giải phóng mặt bằng.   

2. Ông Vi Văn Ước - Cử tri Khối 7 + 10 phường Đông Kinh: Đề nghị 

UBND Thành phố xem xét, sớm đầu tư nâng cấp giải thảm nhựa cho tuyến 

đường Lê Đại Hành. 

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa đường Lê Đại Hành 

(đoạn Phai Vệ - Ngô Quyền) thành phố Lạng Sơn; trong tháng 6/2020, tuyến 

đường này đã được Sở GTVT Lạng Sơn chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố 

sửa chữa, nâng cấp thảm lại mặt đường Lê Đại Hành (đoạn Phai Vệ - Ngô 

Quyền). 

3. Ông Lê Minh Sơn - Cử tri khối 11, phường Hoàng Văn Thụ: 

Đường Tông Đản hiện đã nhỏ hẹp nhưng ô tô đỗ rất nhiều gây khó khăn 

cho việc đi lại của người dân. Đề nghị thành phố quan tâm xem xét, kiến nghị 

với cơ quan chức năng đặt biển cấm đỗ xe để không làm cản trở việc đi lại của 

người dân. 

Ngày 03/7/2020, UBND thành phố đã phối hợp với các Sở ngành của tỉnh 

khảo sát thống nhất đặt biển cấm đỗ xe trên đường Tông Đản để không làm cản trở 

việc đi lại của người dân; tại cuộc họp các đơn vị thống nhất đặt 01 biển báo P.131a: 

Cấm đỗ xe (đoạn trước số nhà 2 (số cũ 264) đường Tông Đản). Phòng Quản lý đô 

thị đã triển khai thực hiện lắp đặt biển Cấm đỗ xe. 

4. Ông Vương Văn Phong - Cử tri Khối 4 phường Đông Kinh: Khuôn 

viên Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay (tại ngã tư đường Bà 

Triệu - Lê Lợi) chưa tương xứng với công lao của Bác. Về lâu dài cần xây 

dựng vị trí phù hợp hơn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên 

cứu, đề xuất đầu tư xây dựng Khuôn viên Đài Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại vị trí gần chân núi Phai Vệ nhìn ra phía Bờ sông Kỳ Cùng với diện 

tích rộng hơn để phù hợp với quy mô tổ chức sự kiện và đúng ý nghĩa lịch sử. 

Đây là nội dung lớn, thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND 

tỉnh. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay chưa thể 

di chuyển Sân vận động Đông Kinh để xây dựng khuôn viên tưởng niệm Hồ Chí 

Minh như kiến nghị của cử tri. UBND thành phố sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xem xét vào thời điểm thích hợp. 
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5. Ông Hoàng Văn Giáp - Cử tri Khối 1 + 2, Ông Tô Ngọc Thắng- Cử 

tri Khối 5 phường Đông Kinh: Việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính hiện 

đang thực hiện chưa đúng, chưa hợp lý. Công ty đo đạc đất đai đo không 

chính xác, địa danh và mốc giới cũng không chính xác, tiến độ chậm đề 

nghị cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo.  

- Đối với kiến nghị của ông Hoàng Văn Giáp: UBND thành phố đã chỉ 

đạo đơn vị thi công phối hợp với UBND phường Đông Kinh kiểm tra theo đề 

nghị của gia đình. Sau khi kiểm tra, đo đạc lại ông Hoàng Văn Giáp đã nhất trí 

và ký phiếu xác nhận kết quả đo đạc. 

- Đối với kiến nghị của ông Tô Ngọc Thắng: Kiến nghị của ông Thắng có 

liên quan đến phần ngõ đi chung gồm các gia đình: Tô Văn Bình; Tô Ngọc 

Lương; Vũ Thị Hiên và Tô Ngọc Thắng. UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi 

công phối hợp với UBND phường Đông Kinh làm việc với 04 hộ gia đình thống 

nhất và đã tiến hành đo lại.  

6. Ông Nguyễn Đình Chi - Cử tri khối Trần Quang Khải II, phường 

Chi Lăng: Hiện nay có một số hộ dân tự ý chuyển đổi đất đồi rừng để xây 

dựng nghĩa trang gia đình không đúng quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang thành phố. 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Chi Lăng kiểm tra, kịp thời 

ngăn chặn, tuyên truyền các hộ dân đưa vào nghĩa trang đã được quy tập. Hiện 

nay, trên địa bàn thành phố đã có 08 khu nghĩa trang nằm rải rác tại các phường, 

đảm bảo nhu cầu sử dụng. 

7. Ông Chu Đức Thịnh - Chủ tịch HĐND xã Quảng Lạc: Đề nghị 

UBND thành phố chỉ đạo về cấp giấy CNQSD đất (đất lâm nghiệp) cho các 

hộ dân xã Quảng Lạc. Hiện nay trên địa bàn xã có 1/3 số hộ dân được cấp, 

còn khoảng 600 hộ dân không cấp được do bản đồ đo đạc đất lâm nghiệp 

năm 2008 và bản đồ địa chính đo vẽ năm 2013 không trùng khớp (Trước kỳ 

họp thứ chín và trước kỳ họp thứ mười đã có kiến nghị, đây là lần thứ 3 kiến 

nghị). 

UBND thành phố đã có Công văn số 63/UBND-TNMT ngày 09/01/2020 

yêu cầu UBND xã Quảng Lạc hướng dẫn các hộ kê khai cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định:  

 "Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất lâm nghiệp (đất 

rừng) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bản đồ đất lâm 

nghiệp xã Quảng Lạc (đo đạc năm 2008) có tỉ lệ 1/10.000 sai số lớn nên dẫn 

đến một số thửa đất có số liệu đo đạc không đồng nhất giữa hai loại bản đồ, dẫn 

đến có thửa đất bị tăng hoặc giảm diện tích. UBND thành phố yêu cầu UBND 

xã Quảng Lạc hướng dẫn các hộ kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo số liệu bản đồ địa chính xã tỷ lệ 1/1000 đo vẽ năm 2003. Việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo Điều 100, Điều 101 của Luật 

Đất đai năm 2013 và Điều 18, Điều 20, Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. 
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Thành phần hồ sơ theo Quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Hồ sơ địa chính: Hồ sơ nộp khi thực hiện 

thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Các hộ gia đình có nhu cầu trích đo 

khu đất để giải quyết các công việc có liên quan đề nghị các hộ liên hệ với 

các công ty có chức năng đo đạc hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai –Sở Tài nguyên và Môi trường". 

8. Bà Tô Thị Vích - Cử tri Khối Trần Quang Khải II, phường Chi 

Lăng: Công ty Thiên An, tại ngõ 5 (đường vào công ty khoáng sản cũ) sản 

xuất cả đêm, gây khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. 

Đề nghị các cấp xem xét giải quyết. 

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 05/4/2020, UBND 

thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (phòng Tài nguyên và Môi trường) 

chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan: Công an thành phố, Công an 

phường Chi Lăng, UBND phường Chi Lăng, Khối trưởng khối Trần Quang 

Khải II và Công ty TNHH MTV XNK Phương Nam kiểm tra cơ sở sản xuất, 

kinh doanh địa chỉ tại Km2, ngõ 5 Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng. Tại 

thời điểm kiểm tra Công ty TNHH MTV XNK Phương Nam đang hoạt động 

bình thường và trong quá trình sản xuất có gây ra tiếng ồn và phát sinh mùi khét 

khó chịu đúng như nội dung phản ánh của nhân dân trên địa bàn. Sau khi trao 

đổi thống nhất đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty có biện pháp khắc phục đảm bảo 

theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép hiện hành trước khi phát tán ra 

môi trường xung quanh, thời hạn thực hiện hoàn thành xong trước ngày 

07/4/2020. Ngày 20/4/2020, đoàn kiểm tra tiếp tục giám sát đối với Công ty 

TNHH MTV XNK Phương Nam trong việc thực hiện theo các nội dung đã yêu 

cầu ngày 05/4/2020, sau khi kiểm tra nhận thấy Công ty đã có việc thực hiện 

giảm thiểu tiếng ồn bằng cách sử dụng tường rào cách âm bằng 02 lớp tấm đệm 

mút để giảm thiểu; đối với việc gây mùi khét khó chịu đơn vị đã sử dụng công 

nghệ than hoạt tính cơ bản đã khắc phục được mùi phát sinh. 

Đến ngày 07/5/2020, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu phân tích khí thải, tiếng ồn và nước 

thải tại Công ty TNHH MTV XNK Phương Nam dưới sự giám sát của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Chi Lăng và khối Trần Quang Khải 

II. Kết quả phân tích cho thấy các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 

(Nội dung này UBND thành phố đã có Báo cáo số 417/BC-UBND ngày 

27/5/2020) 

Để công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện 

theo đúng quy định pháp luật và tránh đơn thư kiến nghị kéo dài, UBND thành 

phố tiếp tục chỉ đạo UBND phường Chi Lăng thường xuyên phối hợp với phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố tăng cường công tác quản lý nhà 

nước, tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn; Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh của Công ty TNHH MTV XNK Phương Nam để làm căn cứ xử lý nghiêm 

các hành vi phạm theo quy định pháp luật. 

9. Ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Hoàng Văn Nhút - Cử tri thôn 

Quảng Trung II, xã Quảng Lạc: Đề nghị UBND thành phố khẩn trương chi 

trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, khắc phục các điểm sạt lở, lấp đất ruộng, 

vườn cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường vào khu vực phòng thủ thành 

phố (nội dung này cử tri đã phản ánh từ trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND 

thành phố, đây là lần thứ 3 kiến nghị). 

Dự án Xây dựng một số công trình trong căn cứ chiến đấu của thành phố 

Lạng Sơn dự kiến thu hồi 41.027,1 m2 của 20 hộ gia đình và 01 tổ chức để xây 

dựng đường vào và bãi đổ thải của khu căn cứ, đến nay đã thực hiện xong việc 

thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng thực 

hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

10. Ông Phạm Văn Tám - Cử tri khối 5 phường Vĩnh Trại: Xe tải của 

đơn vị thi công dự án “Cải tạo hồ Phú Lộc 4” đi lại thi công dự án làm 

xuống cấp mặt đường Lê Hữu Trác, mặc dù đơn vị thi công đã sửa chữa 

nhưng chưa đảm bảo như hiện trạng ban đầu. Đề nghị thành phố chỉ đạo 

chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD TP) và đơn vị thi công dự án có biện pháp 

khắc phục ngay, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đoạn 

đường Lê Hữu Trác. 

UBND thành phố đã giao Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố yêu cầu 

nhà thầu khắc phục việc hỏng đường và vỉa hè khi thi công. Hiện nay, công trình 

đang thi công hạng mục nạo vét suối và thu gom nước thải đoạn từ Phú Lộc III 

đến hồ Phú Lộc IV. Sau khi hoàn thành hạng mục, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục 

kiểm tra, yêu cầu nhà thầu khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng mặt đường Lê 

Hữu Trác đảm bảo đồng bộ. 

11. Ông Nguyễn Văn Luật - Cử tri Khối 7 + 10, Ông Nguyễn Văn 

Thuần - Cử tri Khối 4 phường Đông Kinh: Dự án đường Chu Văn An đã 

giải phóng xong mặt bằng, nhưng đến nay chưa được thi công. Đề nghị 

UBND Thành phố xem xét, sớm đầu tư để nhân dân và học sinh đi lại thuận 

tiện và trách ách tắc giao thông.  

Về nội dung này, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý 

đô thị thành phố khảo sát, đã lập xong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình cải tạo, nâng cấp mặt đường đoạn đường Chu Văn An- Lý Thái Tổ đã được 

giải tỏa mặt bằng một phần chỉ giới đường đỏ...Trước mắt, đã thực hiện xong 

việc đổ bê tông mặt đường mở rộng tại điểm cua đường Chu Văn An - Lý Thái 

Tổ để nhân dân và học sinh đi lại thuận tiện và trách ách tắc giao thông. Đồng 

thời, UBND thành phố đã giao cho phường Đông kinh phối hợp với Trung tâm 

phát triển quỹ đất tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, tham mưu giải 

phóng mặt bằng một số hộ dân trên đoạn tuyến để mở rộng mặt đường, nâng cấp 

vỉa hè tạo điều kiện đi lại cho nhân dân.   
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12. Đề nghị UBND thành phố xem xét hỗ trợ tiền làm đường cho ông 

Nguyễn Trung Hiếu (Con đường vào khu vực phòng thủ của thành phố gia 

đình ông Hiếu tự bỏ tiền ra làm từ đầu ngõ lên đến chân đồi 639, hiện nay dự án 

đi qua).  

Ngày 21/01/2020 ông Nguyễn Trung Hiếu đã nhận toàn bộ tiền bồi 

thường, hỗ trợ đã được phê duyệt là 546.460.900 đồng, tại phiếu chi số 114 của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn, trong đó có cả tiền bồi 

thường, hỗ trợ đối với diện tích đất làm đường là 105.262.000 đồng. Ông Hiếu 

đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định và không còn ý kiến thắc 

mắc liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án. 

III. CÁC Ý KIẾN ĐANG GIẢI QUYẾT (01 Ý KIẾN) 

1. Ông Dương Công Bẩy - Cử tri khối 15, phường Hoàng Văn Thụ: 

Tuyến đường Lê Lai, hiện nay một bên đường chưa thực hiện việc thu gom, 

bó các đường dây điện, dây cáp. Đề nghị thành phố quan tâm kiến nghị với 

Công ty điện lực Lạng Sơn và Điện lực thành phố thực hiện bó gọn các hệ 

thống dây để không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Ngày 22/6/2020, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-

UBND Tổ chức tháo dỡ thu hồi các dây không sử dụng, bó gọn đường dây cáp 

Viễn thông, Truyền hình cáp và cáp điện tại các tuyến phố đi bộ trên địa bàn 

thành phố (trong đó có tuyến đường Lê Lai). Hiện nay, các đơn vị viễn thông 

đang triển khai thực hiện. 

IV. NỘI DUNG SẼ GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI (02 Ý KIẾN)  

1. Ông Chu Thế San - Cử tri Khối 5 phường Đông Kinh: Đề nghị 

UBND Thành phố xem xét, sớm giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng vỉa hè 

đường Bà Triệu (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến cầu 17/10) tránh ách tắc, 

xứng tầm đô thị loại II.   

UBND thành phố đã tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư 

bằng nguồn ngân sách tỉnh trình Sở KHĐT thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở 

rộng đường Bà Triệu (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Nguyễn Đình Chiểu)... hiện nay, 

sở KHĐT đã có VB tạm thời đang nghiên cứu nguồn vốn, sẽ xem xét sau khi kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đc XD và cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, dự kiến trong quý 4/2020 sẽ xem xét thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn thực hiện dự án.  

2. Ông Chu Đức Thịnh - Chủ tịch HĐND xã Quảng Lạc: Đề nghị UBND 

thành phố chỉ đạo các cơ quan xem xét, phối hợp giao diện tích đất đã thu hồi 

của dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại thông Quảng Trung II cho các cơ 

quan, tổ chức quản lý nhằm tránh sự lấn chiếm của người dân. 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ thu hồi giao đất 

trình UBND tỉnh giao diện tích đất đã thu hồi của dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại 

thôn Quảng Trung II, xã Quảng Lạc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý khu đất 
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theo quy định tại khoản 4, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 nhằm tránh sự lấn chiếm 

của người dân, đồng thời giao UBND xã Quảng Lạc tăng cường kiểm tra, phối hợp 

với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để chủ động phát hiện, ngăn chặn việc lấn, 

chiếm đất. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ Mười một HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND 

thành phố Lạng Sơn trân trọng báo cáo HĐND thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Đại biểu HĐND TP khóa XX; 

- C, PCVP + CV VP HĐND-UBND TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, HSKH. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

 


		2020-07-14T07:55:46+0700


		2020-07-14T07:55:47+0700


		2020-07-14T07:55:54+0700




