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BÁO CÁO 

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

trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ mười bốn)  

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)  

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 379/QCPH-ĐĐBQH-TTHĐND-UBND-

BTTUBMTTQ ngày 06/5/2022 về phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh,  

Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 

05/01/2022 về tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) năm 2022 của đại biểu HĐND 

tỉnh khóa XVII. 

Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, để kịp thời 

ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp theo luật định, các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp cùng Ban Thường trực MTTQ 

Việt Nam các cấp xây dựng Kế hoạch, Lịch TXCT, lựa chọn nhiều phương án 

TXCT phù hợp với tình hình thực tế, đạt chất lượng, hiệu quả. Các hoạt động 

TXCT theo định kỳ được quan tâm trú trọng, tại các Hội nghị TXCT, các đại 

biểu HĐND tỉnh đã thông báo với các cử tri về nội dung chương trình kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu năm 2023 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 

kỳ họp trước. Qua nghe báo cáo kết quả, cử tri đều đồng tình, bày tỏ sự nhất trí 

cao về công tác chỉ đạo điều hành trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 

thời gian qua; cử tri đồng tình, đánh giá cao về tính kịp thời và hiệu quả của các 

Nghị quyết HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống cho nhân 

dân. 

Có 11/11 Tổ đại biểu tổ chức TXCT theo định kỳ; trong đó có 03 Tổ đại 

biểu tổ chức TXCT định kỳ gắn với TXCT chuyên đề1 (Tổ đại biểu: Bắc Sơn, 

Lộc Bình, Đình Lập).  

                                                           
1 Tuyên truyền, phổ biến hình thứ, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả của một số huyện, xã; Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; Nghị quyết số 30-

NQ/TU ngày 03/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai 
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Kết quả với 34 điểm tổ chức TXCT, có 2.729 cử tri tham dự, tổng hợp 

được 51 kiến nghị, trong đó chuyển 14 kiến nghị đến UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết (kiến nghị thứ tự từ số 1 đến 6, 8, 9, 13, từ 19 đến 22, 31); chuyển 24 kiến 

nghị (có tính chất nhỏ, lẻ, kiến nghị thứ tự số 7, 10, 11, 12, từ 14 đến 18, từ 23 

đến 30, từ 32 đến 38); chuyển 04 kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh (kiến nghị thứ 

tự từ số 39 đến 42); chuyển 09 kiến nghị (trong đó có 05 kiến nghị đã được 

xem xét, trả lời và 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp huyện để xem xét, 

giải quyết, trả lời cử tri (kiến nghị thứ tự từ số 43 đến 51). Thường trực HĐND 

tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh cụ thể như sau:  

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN (06 kiến nghị) 

(1) Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng kiến nghị nhà nước đầu tư xây dựng 

đập thủy lợi Soong Phầy để tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các 

thôn Quyết Tiến, Thống Nhất, Nà Mò, vì hiện nay công trình nước sinh hoạt 

Thống Nhất, Nà Mò lấy nước từ Soong Phầy nên nguồn nước bị cạn kiệt không 

có nước phục vụ sản xuất. 

(2) Cử tri xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng kiến nghị tỉnh, Trung ương quan 

tâm đưa quả Na dai trở thành một loại nông sản được xuất khẩu chính ngạch 

sang Trung Quốc để tạo thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập cho các 

hộ dân trồng na trên địa bàn. 

(3) Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị tỉnh quan tâm có hướng tháo gỡ khó 

khăn, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm 

Thạch Đen (hiện nay trên địa bàn huyện có 8.600 tấn Thạch Đen khô chưa tiêu 

thụ được; năm 2021 tồn: 2.600 tấn; năm 2022 tồn: 6.000 tấn). (4) Cử tri huyện 

Bắc Sơn kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đến giá cả và đầu ra cho cây 

Thạch Đen (hiện nay Thạch Đen trên địa bàn đạt sản lượng khá cao nhưng giá 

cả thấp bằng 50% giá năm 2021). 

(5) Cử tri các xã huyện Văn Quan, huyện Tràng Định kiến nghị tỉnh quan 

tâm, hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lớn cục 

bộ trên địa bàn 2 huyện (tháng 5/2022).  

(6) Cử tri huyện Văn Quan, huyện Tràng Định kiến nghị hỗ trợ kinh phí 

cho các hộ gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi (huyện đã rà soát số 

lượng thiệt hại, tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ nhưng đến nay chưa được cấp, hỗ 

trợ cho người dân.   

II. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ( 08 kiến nghị) 

 (7) Cử tri phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn kiến nghị tỉnh tiếp tục  

kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp để thu hút lực lượng lao động tại tỉnh. 

Hiện nay, thành phố tập trung vào xây dựng các khu dân cư trong khi còn nhiều 

dự án xây dựng nhà ở khu chung cư vẫn còn chưa bán được. 

                                                                                                                                                                                     
đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển vùng sản 

xuất hành hóa tập trung gắn với chuối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực 

nông nghiệp, giai đoạn 2020- 2030.    
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 (8) Cử tri huyện Văn Quan kiến nghị tỉnh quan tâm khảo sát, đánh giá thực 

trạng mô hình quản lý chợ nông thôn để có giải pháp khắc phục, phát huy hiệu 

quả các chợ nông thôn theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014  

của UBND tỉnh về ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Năm 2018, huyện Văn Quan có 3 chợ (chợ Bãi, 

xã Yên Phúc; chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn; chợ Phai Khang, xã Liên Hội) được 

chuyển đổi giao cho doanh nghiệp quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng. Tuy 

nhiên, sau khi được UBND tỉnh giao quản lý, doanh nghiệp chưa quan tâm đầu 

tư, quản lý, sắp xếp lại các chợ, tình trạng rác thải chậm được thu gom, xử lý, 

gây ô nhiệm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân xung 

quanh khu vực chợ, nhất là 2 điểm chợ Bãi, chợ Ba Xã. 

(9) Cử tri xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét sửa chữa, nâng cấp khu vực chợ giời Tân Thanh và bố trí, sắp xếp chợ 

thực phẩm tại khu vực chợ giời Tân Thanh. Vì trước đó, năm 2005 tại khu vực 

chợ giời Tân Thanh nhà nước đã phân ô cho các hộ gia đình quản lý, sử dụng, 

các ô chợ bỏ không đã lâu năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không sử dụng; mà hiện 

nay khu chợ thực phẩm Tân Thanh người dân không có chỗ bán hàng nên bày 

bán trên vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn 

giao thông và mỹ quan khu vực cửa khẩu.  

(10) Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét, xử lý tình trạng 

nổ mìn làm rung chuyển, ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở của nhân dân khu vực 

xung quanh đối với Công ty CPVLXD&KDTH VVMI. 

(11) Cử tri thị trấn Nà Sầm, huyện Văn Lãng kiến nghị đường điện 220Kv 

Na Sầm - Tràng Định đoạn từ Khu 8, thị trấn Na Sầm vượt sông sang Pác Lùng 

Hu, xã Bắc Hùng khoảng cách giữa hai cột điện xa khoảng 500m dẫn đến dây 

điện võng, trùng không đảm bảo an toàn, nhằm giảm thiểu rủi ro do mưa gió gãy 

đứt dây điện gây tai nạn, đề nghị ngành điện lực dựng thêm cột ở hai bờ sông 

chia khoảng cách thành 03 đoạn để tăng mức độ an toàn. 

 (12) Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các Trạm phát sóng (BTS) điện thoại trên địa bàn một số xã (thôn Phia 

Khao, xã Tân Yên; thôn Bản Mạy, xã Chi Lăng; thôn Khuổi Bây, xã Khánh 

Long; thôn Bản tét, xã Hùng Việt; thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh; thôn Khuổi 

Hia, xã Vĩnh Tiến.  

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG (14 kiến nghị) 

 (13) Cử tri xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét tuyến 

đường 234B (đoạn km 8 đến km 16) hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, cử tri 

đã có kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm xem xét bố trí kinh phí 

sửa chữa, do vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa. 

 (14) Cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn kiến nghị đầu tư làm mới tuyến 

đường từ trung tâm xã Tân Tri ra quốc lộ 1B đã bị hư hỏng, xuống cấp. 
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(15) Cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn kiến nghị quan tâm xem xét tiếp tục 

sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, kinh phí khai thác của dự án đường Tân Tri- 

Nghinh Tường để đầu tư vào tuyến nhánh nối ĐH77 đi vào các thôn Suối Tín, 

Bình An, Suối Tát, xã Tân Tri. 

(16) Cử tri xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét lắp đặt biển 

báo hạn chế tốc độ đối với xe ô tô trọng tải lớn tại những đoạn đường cong, cua, 

và đầu dốc tiềm ẩn nguy hiểm về tai nạn giao thông trên tuyến đường ĐT.243, 

đoạn đi qua thôn Gốc Me, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. 

(17) Cử tri xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét lắp đặt nắp 

đậy rãnh thoát nước khi thi công công trình sửa chữa nền mặt đường rãnh thoát 

nước đường ĐT.244, KM 6+ 516 đến KM 12+ 700 đoạn qua xã Yên Bình, 

huyện Hữu Lũng để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và đời sống sinh 

hoạt cho người dân dọc tuyến đường. 

(18) Cử tri phố Điềm He 1, huyện Văn Quan kiến nghị (1) xử lý nắp 

mương vỡ, hỏng gây tắc dòng chảy đoạn dọc tuyến đường quốc lộ 1B đoạn qua 

phố Điềm He 1 và thị trấn Văn Quan; (2) đoạn đường quốc lộ qua phố Đức 

Hinh, thị trấn Văn Quan còn khoảng 300m chưa có rãnh thoát nước kiến nghị 

đầu tư, sửa chữa, khắc phục.    

(19) Cử tri xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng kiến nghị cấp có thẩm quyền 

quan tâm khảo sát, đầu tư nâng cấp đường Tỉnh lộ 229 đoạn Kéo Tó - Khuổi 

Chang đã xuống cấp để Nhân dân đi lại, sản xuất thuận tiện, đảm bảo an toàn 

giao thông. 

(20) Cử tri đại diện Tổ công tác Biên phòng Nà Tồng, thuộc Đồn Biên 

phòng Na Hình, huyện Văn Lãng kiến nghị hỗ trợ vật liệu (xi măng, đá mạt) làm 

đường nhánh lên các cột mốc quốc giới cho các Đồn Biên phòng để việc tuần 

tra, quan sát, bảo vệ cột mốc được thuận tiện hơn. 

(21) Cử tri thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng kiến nghị cấp có thẩm quyển 

quan tâm cải tạo và sửa chữa để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của Nhân dân 

địa phương. Cầu Na Sầm, thuộc đường Tỉnh lộ 232, được xây dựng từ năm 1986 

nối thị trấn Na Sầm với các xã Bắc Việt, Thành Hòa, Gia Miễn, Hội Hoan, Tân 

Tác, Bắc La của huyện Văn Lãng, hiện tại cầu đã xuống cấp trầm trọng, hai bên 

đầu cầu có nhiều ổ gà gây nguy hiểm đến các phương tiện lưu thông, nhất là các 

cháu học sinh đi học (rất dễ ngã xe, nguy cơ gây tai nạn).  

(22) Cử tri xã Điềm He, huyện Văn Quan  kiến nghị đầu tư xây dựng lại 

cầu Nà Lược đi qua xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng do Thủy Điện Bản Nhùng 

dâng nước gây ngập cầu nên người dân không đi qua sản xuất được. 

(23) Cử tri thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét đoạn 

đường Thâm Slằng, Na Sầm - Na Hình, thuộc đường Tỉnh lộ 230 do Sở Giao 

thông vận tải làm chủ đầu tư, không có hệ thống rãnh mương thoát nước nên trời 

mưa nước tràn ra đường gây hỏng đường, trơn trượt và đã có người dân bị ngã 
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khi đi chuyển qua đoạn đường này. Nhân dân Khu 7 mong mỏi có hệ thống 

thoát nước tại đoạn đường trên để người Nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn. 

(24) Cử tri xã Phú Xá, huyện Cao Lộc kiến nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị xem xét lắp biển cảnh báo nguy hiểm trẻ em qua đường trên 

tuyến đường quốc lộ 1B đoạn rẽ vào điểm trường Thâm Mò, thuộc trường Tiểu 

học xã Phú Xá. 

 (25) Cử tri xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét tháo gờ 

giảm tốc tại Trạm kiểm soát Biên phòng số 2 Tân Thanh, do gờ giảm tốc quá 

cao, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, cử tri xã Tân Thanh đã 

kiến nghị nhưng đến nay chưa có cơ quan, đơn vị nào giải quyết.  

 IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 kiến nghị) 

(26) Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng kiến nghị Công ty Đá mài Hải 

Dương có biện pháp khắc phục tình trạng bùn đất khai thác quặng khi trời mưa 

trôi xuống ruộng của nhân dân thôn Tà Lài; đồng thời lắp đặt hệ thống phun 

sương để giảm thiểu khói, bụi gây ô nhiễm môi trường không khí. 

(27) Cử tri thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét 

không phạt tiền khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số hộ 

xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Vì khi xảy ra chiến tranh biên giới năm 

1979, Nhà nước sơ tán dân về tuyến sau để ở, đến năm 1990 tình hình biên giới 

ổn định, cửa khẩu thông thương, nhà nước khuyến khích nhân dân ở các thôn 

biên giới quay về thôn cũ để ở; (khi các hộ dân quay trở lại, một số nhà ở do 

chiến tranh tàn phá, một số nhà lâu không sử dụng đã hư hỏng nên các hộ đã xây 

dựng nhà để ở).  

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI (04 kiến nghị) 

(28) Cử tri xã Tràng Phái, huyện Văn Quan kiến nghị tỉnh xem xét những 

người được khen thưởng Huân chương, Huy chương trước ngày 01/7/2004 cũng 

được trả tiền thưởng như những trường hợp được khen thưởng từ sau ngày 

01/7/2004 để tạo được sự công bằng. 

 (29) Cử tri xã Đông Quan, huyện Lộc Bình kiến nghị quan tâm cho người 

uy tín ở khu dân cư được đi học tập kinh nghiệm và tập huấn nâng cao năng lực. 

 (30) Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét nâng 

mức thời hạn cho vay vốn từ 1 năm lên 2 năm, vì hiện nay chính sách vay vốn 

tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thời hạn cho vay ngắn (1 năm), người dân 

đầu tư chưa kịp thu hồi vốn đã phải đáo hạn, gây khó khăn cho người dân dẫn 

đến nhiều hộ dân phải đi vay ngoài để đáo hạn (tạo điều kiện cho tín dụng đen 

phát triển). 

(31) Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo, hướng dẫn quản 

lý, sử dụng đối với 127 nhà văn hóa thôn dôi dư do sáp nhập thôn, vì hiện nay 

không sử dụng đến, tránh gây lãng phí tài sản.  

VI. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH (09 kiến nghị) 
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(32) Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị xem xét giải quyết các hồ sơ theo 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ chính sách đối với 

người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu 

Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Các hồ 

sơ đã được gửi lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết. 

(33) Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị xem xét giải quyết các hồ sơ theo 

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia khánh chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 

Các hồ sơ đã được gửi lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết. 

(34) Cử tri huyện Đình Lập kiến nghị xem xét việc thực hiện Nghị quyết  

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị 

quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa  bàn  tỉnh  

Lạng  Sơn  giai  đoạn  2020-2025. Đối với Dự án trồng cây dược liệu dưới tán 

rừng: Thời gian vay theo quy định chỉ được 3 năm. Tuy nhiên qua thực tế về 

thời gian sinh trưởng của cây dược liệu phải trên 3 năm mới được thu hoạch. Cử 

tri đề nghị tăng thời gian cho vay lên từ 3 đến 5 năm tuỳ theo dự án của từng 

loại cây dược liệu cụ thể để đạt hiệu quả kinh tế phù hợp với thực tế.  

(35) Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét điều chỉnh về điều kiện hỗ 

trợ dự án đối với cây công nghiệp, cây lâu năm, cây ăn quả, tròng rừng từ 0,5 ha 

trở lên là diện tích tương đối lớn so với người dân địa bàn xã miền núi như xã 

Vân Thủy sẽ khó được tiếp cận với chính sách này.  

 (36) Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét việc thế chấp vay vốn bằng 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chủ hộ phải là ông, (bà), nếu như Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ghi chủ hộ là Hộ gia đình thì phải đính chính 

chuyển chủ hộ là ông (bà) thì rất khó khăn người dân và mất nhiều thời gian tại 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021. 

(37) Cử tri xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc kiến nghị việc thực hiện cơ chế 

quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục của các đơn vị trường học MN, TH, 

THCS công lập trong việc tổ chức, tham gia các giải thi đấu thể thao; tổ chức và 

tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi. Theo 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn: 

- Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn (Khóa XVII, kỳ họp thứ 2) Quy định chế độ dinh dưỡng đặc 

thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng 

đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: phạm vi điều chỉnh 
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và đối tượng áp dụng chỉ với các giải thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, cấp ngành và 

cấp xã mà không có quy định đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện (các 

trường học); 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn Quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham 

dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (Khóa XVII, kỳ họp thứ 10): có quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, 

đối tượng áp dụng và quy định nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi do các cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì hoặc 

phối hợp tổ chức. Cụ thể chỉ bao gồm các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào 

tạo, cơ quan phối hợp tổ chức với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDTX có cấp THPT. Như vậy, đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại là giáo dục MN, TH, THCS không thuộc 

phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện. Trong thực tế các trường MN, TH, 

THCS đều có nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, hội thi, giải thể thao (trước khi tham 

gia ở cấp trên), tuyển sinh đầu cấp, xét tốt nghiệp cuối cấp…nhưng không có cơ 

sở pháp lý để xây dựng định mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Đề nghị cấp 

trên quan tâm, xem xét có cơ chế để các đơn vị trường học có giải pháp tháo gỡ 

khó khăn, bất cập trên. 

(38) Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị xem xét, điều chỉnh tăng kinh phí 

hỗ trợ đối với các khu dân cư thôn bản, (tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 

số 05/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ 

đối với UBMTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc 

vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn). Do việc sáp nhập thôn nên ”Khu dân cư có quy mô dân 

số dưới 700 hộ dân: 5 triệu đồng/năm/khu dân cư” không bảo đảm để hoạt động. 

 (39) Cử tri huyện Bắc Sơn kiến nghị xem xét việc người dân khi tham gia 

mua bảo hiểm mô tô, xe máy khi xảy ra tai nạn thì được bảo hiểm chi trả, bồi 

thường. Tuy nhiên, khi thực hiện thanh toán gặp nhiều khó khăn, đề nghị cơ 

quan chức năng xem xét việc không bắt buộc người dân mua bảo hiểm này; 

trường hợp bắt buộc mua, đề nghị có hướng dẫn, tuyên truyền cụ thể để người 

dân được hưởng bảo hiểm khi xảy ra các vụ việc. 

(40) Cử tri xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng kiến nghị với Chính phủ xem 

xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội "Về cho hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc đối tượng hộ nghèo, cận 

nghèo từ đủ 70 tuổi thay vì từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi này đang sống tại địa bàn 

các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, và 

từ đủ 75 tuổi đối với người cao tuổi không thuộc hộ nghèo, cận nghèo thay vì đủ 

80 tuổi như hiện nay theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP". 

(41) Cử tri xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng kiến nghị với Chính phủ xem xét  

cho hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên 
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không phân biệt giữa các xã khu vực I, II và các xã thuộc vùng đặc biệt khó 

khăn. 

(42) Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị điều chỉnh, bổ sung đối tượng là 

người phụ thuộc vào quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; theo đó, Thông tư đã quy 

định người phụ thuộc là “Trẻ em dưới 16 tuổi; người cao tuổi; người khuyết tật 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng” nhưng trên thực tế ở độ tuổi 16 đến 18 tuổi 

vẫn đang trong quá trình học THPT, những trường hợp này gia đình vẫn phải 

nuôi dưỡng hoàn toàn mà lại không được tính là người phụ thuộc.  

VII. KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC XEM XÉT TRẢ LỜI (05 kiến nghị) 

(43) Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung 

thực hiện hỗ trợ đối với chức danh không chuyên trách ở cấp thôn cho phù hợp 

trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020, 

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021, sau 02 năm thực hiện do 

mức phụ cấp của một số chức danh không chuyên trách ở cấp thôn bị cắt giảm, 

quy trình chấm công, chi trả hỗ trợ rườm rà, dẫn đến hiệu quả hoạt động của các 

tổ chức đoàn thể ở thôn đối với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn 

kết đoàn viên, hội viên và các hoạt động khác ở thôn bị giảm sút.  

(44) Cử tri thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét nâng mức 

chi trả bồi dưỡng cho người tham gia làm công việc của thôn từ 50.000đ/ buổi 

lên 100.000đ/buổi. Việc chi trả chế độ bồi dưỡng cho những người trực tiếp 

tham gia công việc ở thôn, khu phố theo mức 50.000 đồng/người/buổi huy động 

làm việc là thấp so với mức thu nhập bình quân của một người/ngày lao động 

hiện nay. Định mức hỗ trợ hằng năm cho mỗi thôn khu, phố thấp (Thôn có từ 

350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã biên giới 12.000.000 đồng/năm. Thôn, tổ 

dân phố còn lại: 10.000.000 đồng/năm). Với chế độ, chính sách đã nêu khó huy 

động mọi người tham gia các công việc ở thôn, khu phố.  

(45) Cử tri xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng kiến nghị Nhà nước hỗ trợ 

thẻ BHYT cho nhân dân thôn biên giới.  

(46) Cử tri các xã huyện Văn Quan đề nghị nhà nước quan tâm có chính 

sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc dân tộc thiểu số miền núi 

của các xã vùng I. 

(47) Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét khắc phục sửa 

chữa đoạn đường quốc lộ 4A chỗ ngã 3 rẽ vào cửa khẩu Cốc Nam, cứ mỗi lần 

mưa là xảy ra lũ lụt, tắc đường, nước chảy tràn vào nhà dân. Trong đợt mưa vừa 

qua đã có hiện tượng bong tróc mặt đường lên từng mảng bê tông nhựa gây mất 

an toàn giao thông. 

VIII. KIẾN NGHỊ KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN (04 kiến nghị) 

 (48) Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng kiến nghị với cấp có thẩm quyền 

đàm phán với phía nước bạn Trung Quốc sớm mở cửa khẩu Cốc Nam để tạo 
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điều kiện cho nhân dân đi lại trao đổi hàng hóa, tạo việc làm cho nhân dân khu 

vực biên giới, đi lại thăm thân được thuận tiện. 

(49) Cử tri phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét, 

nghiên cứu giữ lại sân bay Mai Pha cũ để làm di tích, hiện nay tỉnh thực hiện thu 

hồi đất để thực hiện các dự án, mặt khác toàn tỉnh có một sân bay ở Mai Pha giữ 

để phục vụ lâu dài, thu hút khách du lịch từ xa đến và cũng là di tích từ ngày xưa 

để lại, trong khi đó các tỉnh khác lại trình Chính phủ xin làm sân bay.  

(50) Cử tri phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn kiến nghị không thu vé 

vào động Tam Thanh, sau đại dịch COVID- 19 đến nay du khách lên Lạng Sơn 

vào động Tam Thanh đã khá đông, phải đứng xếp hàng mua vé, gây ùn tắc, trong 

khi các nơi khác lại không thu vé.  

(51) Cử tri các xã huyện Văn Quan kiến nghị quan tâm cân đối nguồn vốn 

hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mở rộng các nhà văn hóa thôn, phố, nhất là các phố 

sau sáp nhập, do sau sáp nhập số hộ dân tăng, diện tích các nhà văn hóa không 

đảm bảo cho sinh hoạt thôn phố. 

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh theo quy định./. 

 

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  

  mềm nghiệp vụ HĐND); 

- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT, 

CT, GTVT, NV, NgV, TT&TT, VH, TT&DL, 

GD&ĐT, Ban DT, BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, 

NHNN tỉnh, NHCSXH tỉnh, BHXH tỉnh; 

- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;  

- C,PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                            

- Phòng DNTT;                                                   

- Lưu: VT, KT, HTH       

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh  Hữu Học 
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