
    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh  

tại kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI) 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

Căn cứ Quy chế số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ ngày 

23/6/2017 về phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã phối 

hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 

theo Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 20/01/2020 và Công văn số 517/HĐND-

VP ngày 10/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI.   

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập trung tổ chức TXCT theo định kỳ trước kỳ họp 

thứ hai mươi HĐND tỉnh; đồng thời tăng cường tổ chức TXCT theo chuyên đề, 

kết quả có 16/43 điểm với 7/11 huyện, thành phố tổ chức TXCT theo chuyên đề 

(Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Đình Lập, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Lộc Bình), 

về nội dung các chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của HĐND tỉnh; thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 

29/7/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 

của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của 

HĐND tỉnh; quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất và kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn huyện Cao Lộc; kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 

các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Cao Lộc; về vấn đề xây dựng cơ sở 

hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn; về công tác bồi thường GPMB hỗ trợ 

tái định hồ Bản Lải; về công tác bồi thường GPMB thu hồi đất. 

Kết quả đã có 11/11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND 

tỉnh TXCT tại 43 điểm với 2.680 cử tri tham dự, tổng hợp được 860 lượt ý kiến, 

kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Thường trực HĐND 

tỉnh nhận được 53 ý kiến, kiến nghị; qua rà soát có 31 ý kiến, kiến nghị liên 

quan đến cấp tỉnh trình tại kỳ họp (có 22 ý kiến, kiến nghị chuyển lại cho Tổ đại 

biểu do không thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh hoặc đã được trả lời tại các kỳ 

họp trước) cụ thể như sau: 
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I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG  

* Về giao thông (14 kiến nghị) 

1. Cử tri xã Hữu Kiên, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng kiến nghị đẩy mạnh 

công tác quản lý, lắp đặt hệ thống biển báo hạn chế trọng tải, tốc độ; tăng cường 

công tác kiểm tra, xử phạt các loại phương tiện vi phạm; đồng thời quan tâm tu 

sửa các điểm mặt đường đã xuống cấp tại ĐT 250 (Đồng Mỏ - Hữu Kiên), ĐT 

238 (Nhân Lý - Yên Trạch). 

2. Cử tri xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng kiến nghị sửa chữa đoạn đường từ 

Tân Hoa đến Phú Vị; đoạn từ ngã 3 Na Hoa ra đến đoạn vòng xuyến rẽ lên 

đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã hư hỏng nặng do không có cống thoát 

nước.  

3. Cử tri xã Lâm Ca, thị trấn Nông trường Thái Bình đề nghị Thanh tra 

giao thông tỉnh phối hợp với Công an huyện Đình Lập thường xuyên kiểm tra, 

xử lý các xe chở quá trọng tải gây hư hỏng quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn Nông 

trường Thái Bình.  

4. Cử tri xã Bắc La, huyện Văn Lãng kiến nghị hỗ trợ kinh phí để thực 

hiện việc cải tạo, sửa chữa nền đường phục vụ việc xây dựng mặt đường bê 

tông xi măng với tuyến đường từ UBND xã đến thôn Nà Sòm với chiều dài 

4,3km hiện đã bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Thác Xăng. 

5. Cử tri thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia kiến nghị quan tâm đầu tư nâng 

cấp tỉnh lộ 226 đoạn từ thị trấn Bình Gia đến xã Hồng Phong vì đã xuống cấp 

quá lâu.   

6. Cử tri thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc kiến nghị quan tâm, chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị xem xét lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại vị trí giao nhau 

giữa đầu đường Nguyễn Đình Lộc (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) với 

Quốc lộ 1A.  

7. Cử tri xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét lắp đặt biển 

cảnh báo giảm tốc độ và hệ thống điện cao áp tại đoạn đường tránh Quốc lộ 4A 

(đoạn ngã tư Hồng Phong đến khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng  

Đăng, huyện cao Lộc). 

8. Cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn kiến nghị sớm đầu tư, nâng cấp đường 

liên xã đoạn từ trung tâm xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn đến xã Nghinh Tường, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Trong đó, tuyến  đường ĐH77 thuộc địa bàn 

xã Tân Tri gồm 02 đoạn: đoạn 1 từ trung tâm xã đến thôn Minh Sơn, chiều dài 

4,5km; đoạn 2 từ làng Bắc Mỏ đến Thâm Xi chiều dài là 5,5km, tuyến đường 

này đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1651/QĐ-

UBND ngày 21/10/2014 và đưa vào kế hoạch khởi công năm 2016 nhưng đến 

nay vẫn chưa triển khai thực hiện). 

9. Cử tri xã Tràng Các, huyện Văn Quan kiến nghị quan tâm đầu tư đoạn 

đường từ UBND xã Tràng Các đến xã Xuân Long, huyện Cao Lộc dài 5 km 
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thuộc đường QL1B - Tràng Các - Xuân Long vì hiện nay đoạn đường này là 

đường đất, đi lại khó khăn. 

10. Cử tri xã Tràng Phái, huyện Văn Quan kiến nghị khắc phục, sửa chữa 

tấm bản của hai cống: tại Km9+900 và Km 10+100 bị hỏng tại đoạn Km10, 

đường tỉnh 239. 

11. Cử tri xã An Sơn, huyện Văn Quan phản ánh ngầm Nà Thòa đường 

tỉnh 239 quá thấp, mặt ngầm hỏng, khi mưa nhỏ đã bị ngập ách tắc giao thông, 

đề nghị xây dựng cầu thay thế. 

12. Cử tri xã Tri Lễ, huyện Văn Quan phản ánh mặt đường Bản Giếng - 

Đèo Cướm hư hỏng nhiều, đề nghị quan tâm sửa chữa. 

13. Cử tri xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng kiến nghị đầu tư nâng cấp mở 

rộng tuyến đường tỉnh 245 để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế thương mại 

du lịch tâm linh của địa phương. 

14. Cử tri các thôn Khe Chòi, Khe Cảy, Đồng Quan xã Bắc Lãng tiếp tục 

đề nghị tỉnh quan tâm làm đường ĐH 40 từ đường rẽ Quốc lộ 4B sang giáp ranh 

huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, phát triển 

kinh tế. 

* Về đầu tư cơ sở vật chất ( 01 kiến nghị) 

15. Cử tri xã Tràng Các, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan kiến nghị quan 

tâm đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã (về nơi ở, chỗ làm việc khó 

khăn, chật hẹp…).  

* Về thủy lợi, nước sạch ( 04 kiến nghị) 

16. Cử tri xã Bính Xá, huyện Đình Lập kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo 

Ban Quản lý dự án hồ chứa nước Bản Lải cần xem xét và kết luận rõ ràng về địa 

chất khu tái định cư Pò Háng vì nguy cơ sạt lở rất lớn.  

17. Cử tri xã Gia Cát, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc kiến nghị quan tâm, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị xem xét sớm đưa công trình hệ thống trạm bơm điện 

Tằm Nguyên vào khai thác, phục vụ sản xuất. 

18. Cử tri xã Bình Trung, huyện Cao Lộc kiến nghị xác định cao trình 

nước dâng thực tế cao hơn nhiều với cao trình nước đập tràn Thủy điện Khánh 

Khê và có phương án hỗ trợ thiệt hại bổ sung do mực nước dâng cao hơn đã ảnh 

hưởng đến đời sống của một số hộ dân. 

19. Cử tri xã An Sơn, huyện Văn Quan phản ánh đập Tặng Bản có van xả 

đáy rất nhỏ điều tiết nước khó khăn; thành đập đất mỏng, yếu có nguy cơ mất 

an toàn khi mưa lũ. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên 

cứu sửa chữa, gia cố đập đảm bảo an toàn. 

* Về điện (04 kiến nghị) 

20. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc kiến nghị chủ đầu tư tiếp tục 

cung cấp, lắp đặt hệ thống điện khu tái định cư Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng 
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Sơn (tại thôn Đại Sơn xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc hiện nay một số hộ dân tự 

kéo điện, nhưng nguy cơ mất an toàn rất cao). 

21. Cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn kiến nghị đầu tư, kéo điện cho thôn 

Pá Ó, xã Trấn Yên; các thôn: Bình An, Suối Tín, Suối Tát, Thâm Xi, xã Tân 

Tri; Cử tri xã Đình Lập, huyện Đình Lập tiếp tục đề nghị kéo điện lưới vào xóm 

Khuổi Luông, thôn Khe Pùng. 

22. Cử tri xã Cường Lợi, huyện Đình Lập tiếp tục đề nghị lắp đặt hệ thống 

điện năng lượng mặt trời cho một số hộ dân ở xóm Khe Pùng, thôn Bản Xum. 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 kiến nghị) 

23. Cử tri xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường quan tâm, phối hợp với Công ty khai thác khoáng sản thương mại Tiến 

Hiếu thực hiện công tác bàn giao đất cho xã Lâm Sơn theo quy định (lý do hiện 

nay Công ty đã dừng khai thác và tiến hành các bước bàn giao lại diện tích đất 

khai thác cho UBND xã Lâm Sơn nhưng các thủ tục hoàn thổ theo quy định 

chưa được thống nhất). 

24. Cử tri thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia kiến nghị xem xét việc 

Trường THCS xã Tô Hiệu (nay là THCS thị trấn Bình Gia), huyện Bình Gia đề 

nghị khẩn trương xem xét, trình cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

nhà trường (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của nhà trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường thu hồi để chỉnh lý theo quy định). 

25. Cử tri xã Tràng Phái, huyện Văn Quan không nhất trí cho xây dựng 

nhà máy xử lý rác thải tại thôn Nà Chanh, xã Tràng Phái, cử tri kiến nghị tỉnh 

chuyển địa điểm khác để xây dựng nhà máy. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

* Về Giáo dục và Đào tạo (01 kiến nghị) 

26. Cử tri xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét cấp bổ sung kinh 

phí của các kỳ II năm học 2017-2018; năm học 2018 - 2019; kỳ I năm học 

2019-2020 cho giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ và trực tiếp dạy tăng 

cường Tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc 

thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị 

định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ. 

* Về xã hội (03 kiến nghị) 

27. Cử tri xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng kiến nghị lắp đặt thêm các trạm, 

cột thu, phát sóng điện thoại và mạng internet ở vùng sâu, vùng xa trên địa 

huyện Chi Lăng (do địa bàn có nhiều đồi núi, tại một số xã Lâm Sơn, Hữu Kiên 

và một số xã lân cận vẫn còn nhiều khu vực người dân khó khăn trong việc tiếp 

cận sóng điện thoại và mạng internet để sử dụng). 
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28. Cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn đề nghị lắp đặt các trạm phát sóng 

điện thoại ở các thôn: Bình An, Suối Tín, Suối Tát xã Tân Tri (Hiện nay các 

thôn chưa có sóng điện thoại).   

29. Cử tri xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng kiến nghị hỗ trợ mở lớp dạy nghề 

cho nhân dân như: đan, thêu, dệt, làm bánh... để tạo việc làm, có thu nhập, đồng 

thời thu hút khách du lịch tham quan tại khu du lịch cộng đồng xã.  

IV. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH (02 kiến nghị) 

30. Cử tri các xã, thị trấn, huyện Cao Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét sớm cấp kinh phí hỗ trợ cho 155 hộ dân đã 

được rà soát, bổ sung theo Công văn số 285/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 

11/3/2020 của Sở Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có 

công về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

31. Cử tri xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem 

xét bổ sung kinh phí hỗ trợ cho lực lượng tham gia huấn luyện dự bị động viên 

theo Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (vì hiện nay chi trả mức trợ cấp được 

hưởng là 149.000 đồng/người/ngày, theo Luật Dân quân tự vệ năm 2019: 

240.000đồng/người/ngày). 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai mươi  

HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, đáp ứng sự 

mong mỏi của cử tri./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);   

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;  

- PCVP Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- PCVP HĐND tỉnh;                                            

- Các phòng TH; các CV;                                                   

- Lưu: VT, HSKH. HTH       

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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