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THÔNG BÁO 

Chương trình khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại 
kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI tại Khu đô thị Phú Lộc I,  

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn 

 
Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về theo dõi, đôn đốc, 

giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh 
khóa XVI; Chương trình công tác và các nội dung thuộc lĩnh vực Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh phụ trách, theo dõi năm 2018; 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận Văn bản số 896/PCLS-KD ngày 21/5/2018 
của Công ty Điện lực Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử 
tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, tuy nhiên nội dung báo cáo chưa 
được rõ ràng, đầy đủ. Để phục vụ việc tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến 
nghị cử tri trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI (kỳ họp giữa năm 
2018); Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế tại Khu đô thị Phú 
Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn để nắm tình hình giải 
quyết kiến nghị cử tri, nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Việc giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Lạng Sơn kiến nghị tỉnh 
đôn đốc việc lắp đặt hệ thống điện tại Khu đô thị Phú Lộc I, không để tình trạng 
dây điện chằng chịt gây nguy hiểm cho người dân. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 15h00', ngày 19/6/2018 (Thứ ba). 

2. Địa điểm: Tại Lô NV02, Khu đô thị Phú Lộc I+II, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành Phố Lạng Sơn. 

3. Thành phần làm việc 

* Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. 

* Ban Dân tộc HĐND tỉnh mời tham gia làm việc:  

- Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơn; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Điện lực thành phố Lạng Sơn; 
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- Ban Quản lý dự án khu đô thị Phú Lộc I; 

- Lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Hoàng Văn Thụ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị lãnh đạo Điện lực Thành Phố Lạng Sơn: Chỉ đạo xây dựng báo 
cáo nội dung theo yêu cầu; Ban Quản lý dự án Khu đô thị Phú Lộc I bố trí địa 
điểm làm việc với Đoàn khảo sát. 

2. Đề nghị UBND phường Hoàng Văn Thụ bố trí cho Đoàn khảo sát gặp 
mặt 01- 02 hộ gia đình cử tri có nội dung kiến nghị liên quan. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh bố trí phương tiện và đảm bảo các điều 
kiện thực hiện chương trình khảo sát. 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Ông Dương Tùng Lâm, chuyên viên 
phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; Số điện thoại: 0942.832.866. 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành phần làm 
việc và đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện theo quy định. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- CT,PCT HĐND tỉnh (B/c); 
- Các thành phần làm việc; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- C,PVP HĐND tỉnh;  
- Các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 
- Các phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
- Lưu: BDT, VT. 

TM. BAN DÂN TỘC 
KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

Hoàng Văn Hoàn 
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