
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           

Số:           /BC-HĐND                       Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

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

thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 
(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Quy chế số 794/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ 

ngày 05/10/2021 về phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

797/HĐND-VP ngày 15/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức 

TXCT trước kỳ họp cuối năm 2021; Công văn số 1071/MTTQ-BTT ngày 

04/11/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc 

phối hợp tổ chức TXCT trước kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVII.  

Do tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp nhưng 

thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã 

linh hoạt, điều chỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

người đại biểu. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa 

XVII đã có 11/11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện xây dựng 

Kế hoạch, lịch TXCT; sau khi TXCT đã gửi biên bản TXCT, Báo cáo tổng hợp 

kiến nghị cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh kịp thời bảo đảm thời gian tiến độ 

theo Kế hoạch đề ra. Các Tổ đại biểu huyện Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng tổ 

chức Hội nghị TXCT theo chuyên đề: “Về quản lý đất đai, môi trường, quản lý 

trật tự đô thị; về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; về Quản lý nhà 

nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Tổ đại biểu HĐND 

huyện Hữu Lũng, Cao Lộc thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri từ tiếp xúc trực tiếp 

sang tiếp xúc trực tuyến.  

Kết quả với 22 điểm tổ chức TXCT, có 2898 cử tri tham dự với 77 kiến 

nghị, trong đó chuyển 06 kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để báo cáo, 

kiến nghị với các cơ  quan Trung ương; chuyển 31 kiến nghị thuộc thẩm quyền 

của tỉnh đến sở, ban, ngành để trả lời cử tri; chuyển 10 kiến nghị không thuộc 
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thẩm quyền của tỉnh đến UBND các huyện, thành phố có liên quan; chuyển 18 

kiến nghị đã được trả lời, giải quyết đến Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh để 

nghiên cứu, xem xét trả lời cử tri; 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải 

quyết của UBND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp, như sau:  

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN (02 kiến nghị) 

(1) Cử tri xã Bắc Xa, huyện Đình Lập kiến nghị quan tâm kinh phí quản lý 

và bảo vệ rừng đối với khu vực giao cho nhân dân quản lý đủ 01 năm (Lý do: 

Hằng năm cơ quan chuyên môn cho các hộ dân ký vào tháng 7 và tháng 8, thời 

gian có hiệu lực hết tháng ngày 31/12 và chỉ thanh toán tiền quản lý và bảo vệ 

rừng từ lúc ký kết đến hết năm “khoảng 5 tháng/1 năm” như vậy là bất hợp lý vì 

dân vẫn quản lý và bảo vệ rừng cả năm).   

(2) Cử tri xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng quan tâm đầu tư xây dựng công 

trình cấp nước từ đầu nguồn xóm Khuổi Khem để có nguồn nước phục vụ sinh 

hoạt và sản xuất cho nhân dân. 

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (09 kiến nghị) 

(3) Cử tri xã Gia miễn, Hội Hoan, Thành Hòa, huyện Văn Lãng kiến nghị 

quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến ĐT.231, ĐT.232 để đảm bảo nhu cầu 

đi lại cho Nhân dân.  

(4) Cử tri xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng kiến nghị quan tâm đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa tuyến ĐH.17 (Tân Mỹ - Hoàng Văn Thụ - Nhạc Kỳ - Hồng Thái). 

(5) Cử tri xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét nâng cấp, cải tạo 

tuyến đường ĐH.88, ĐH.89 đi qua địa bàn xã Thượng Cường - Y Tịch, Bằng 

Mạc - Bằng Hữu được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2004, đến nay đã xuống 

cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.  

(6) Cử tri xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét có kế hoạch 

đầu tư đoạn từ đền Ba Cô đến Cầu 2, xã Yên Vượng (trên tuyến ĐT.243 từ quốc 

lộ 1A đi vào xã Yên Vượng đã được cấp trên đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 

2020) vì chưa được thảm Asphalt bê tông, do vậy có nhiều chỗ hiện nay đã bong 

chóc và hư hỏng nặng. 

(7) Cử tri huyện Văn Quan kiến nghị quan tâm tu sửa các tuyến đường như: 

Bản Riềng, xã Tú Xuyên đi Đèo Cướm xã Tri Lễ; (8) tuyến đường xã Lương 

Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ; (9) đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH.59 từ xã Tràng 

Phái đến xã Yên Phúc; (10) Cử tri huyện Văn Quan kiến nghị sửa chữa tuyến 

ĐT.232 đoạn từ xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan đi thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng. 
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(11) Cử tri xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đề nghị tiếp tục quan tâm xem xét 

xử lý đường ĐT.238 đoạn đường từ ngã 3 Yên Trạch đến cổng trường Tiểu học 

xã Yên Trạch, hiện nay bị hỏng rất nhiều, hai bên đường chưa được sửa chữa, có 

nhiều đoạn dù đã được sửa chữa nhưng chưa sửa hết, gây mất an toàn. 

III. VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH (01 kiến nghị) 

(12) Cử tri Hội nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin thành phố Lạng Sơn kiến 

nghị xem xét có chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên trách 

cấp huyện, cơ sở Hội nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin.  

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND 

tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND tỉnh trân trọng báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);   

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh (gửi qua phần  

  mền nghiệp vụ HĐND); 

- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;  

- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                            

- Phòng DN-TT, KT; đ/c Hậu;                                                   

- Lưu: VT, HTH       

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Đinh  Hữu Học 
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