
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 16/TB-SLĐTBXH 

 

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/6/2022, tại Phòng Tiếp công dân Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã chủ trì tiếp công dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có:  

- Ông Trần Văn Quản – Chuyên viên phòng Người có công; 

- Bà Đinh Thị Lan Hương – Chuyên viên Thanh tra. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng, 

trong đó công dân và vụ việc thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Lộc Bình. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Ông Lương Xuân Thương - Địa chỉ: thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn: 

Nội dung: Ông Lương Xuân Thương đề đạt nguyện vọng muốn đưa hài cốt 

của Liệt sĩ Lương Văn Thiết (không còn hài cốt, chỉ lấy một số nắm đất tại tỉnh Tây 

Ninh nơi Liệt sĩ hy sinh) vào nghĩa trang Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để gia 

đình thuận tiện hương khói. 

Kết quả:Theo các quy định hiện hành, trường hợp Liệt sĩ Lương Văn Thiết 

(không còn hài cốt, chỉ lấy một số nắm đất tại tỉnh Tây Ninh nơi Liệt sĩ hy sinh) 

không đủ điều kiện để đưa vào nghĩa trang Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

2. Ông Vi Văn Thi – Địa chỉ: xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn:  

Nội dung: Ông Vi Văn Thi hỏi về chế độ hỗ trợ di chuyển, xây mộ Liệt sĩ 

chuyển từ nghĩa trang gia đình đến nghĩa trang gia đình tại địa điểm mới. 

Kết quả: Hướng dẫn công dân đến Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc huyện Lộc Bình để được xem xét giải quyết.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 

tháng 6/2022 để các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng NCC; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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