
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:  356 /HĐND-VP  

 
V/v Trả lời chất vấn của đại biểu 

HĐND tỉnh 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Lạng Sơn, ngày  22  tháng 6  năm 2018         

                                   

               Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Điều 96 Luật Tổ chức chính quyền địa phương về quyền chất 
vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày 23/6/2018, bà Nguyễn Thị Hồng Vân,  
đại biểu HĐND tỉnh  thuộc Tổ đại biểu HĐND huyện Chi Lăng đã gửi Thường 
trực HĐND tỉnh 01 chất vấn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ một số nội 
dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về 
nhà ở; tình trạng bán hàng đa cấp tại các thôn, làng, bản ảnh hưởng đến đời 
sống, an ninh trật tự vùng nông thôn (gửi kèm theo Phiếu chất vấn). 

Để có cơ sở trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Vân tại kỳ họp 
thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI (tổ chức vào ngày 12 và 13/7/2018), Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phân công thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn của UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét và trả lời bằng văn bản 
về những nội dung đại biểu chất vấn .  

Báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 02/7/2018. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện./. 

    

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT HĐND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- C,PVP HĐND tỉnh;    
- TP,PTP, CV phòng Tổng hợp;  
- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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