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BÁO CÁO 
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười một    

      Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016    
 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và 
Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005; 

Thực hiện Quy chế số 01/QC-PHCT ngày 22/5/2012 của Ban Thường trực Ủy 
ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh về phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt Trận Tổ quốc tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 26/01/2015 về tiếp xúc cử tri năm 2015 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh, đã có 44/56 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia, vắng 12 
đại biểu có lý do (trong đó có các Tổ đại biểu: thành phố Lạng Sơn 02, huyện Chi 
Lăng 03, huyện Đình Lập 02, huyện Bắc Sơn 03, huyện Lộc Bình 01, huyện Tràng 
Định 01, huyện Văn Lãng 02), thực hiện tiếp xúc tại 62 điểm với 3.603 cử tri tham 
dự, tổng hợp được 1.684 lượt ý kiến, kiến nghị đối với Đảng, nhà nước và chính 
quyền địa phương, có 108 ý kiến, kiến nghị liên quan đến cấp tỉnh, gồm các nội 
dung như sau:      

I- LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

1. Về nông, lâm nghiệp 
Cử tri các xã Yên Bình, Yên Sơn, huyện Hữu Lũng kiến nghị các cấp, các 

ngành tăng cường phổ biến, tuyên truyền kiến thức khoa học kỹ thuật, định hướng 
khuyến nông, khuyến ngư để nông dân có kiến thức lựa chọn được những loại 
giống tốt nhất phục vụ sản xuất có hiệu quả.  

Cử tri huyện Tràng Định đề nghị tỉnh chỉ đạo khoanh rừng phòng hộ đầu 
nguồn các sông, suối để bảo vệ nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, tình trạng 
phá rừng đầu nguồn như hiện nay có nguy cơ làm ảnh hưởng đến nguồn nước, 
thiếu nước như một số tỉnh.     

Cử tri phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đề nghị tỉnh kiểm tra việc hỗ 
trợ giống lúa, ngô cho các đối tượng được hưởng phải theo đúng khung thời vụ; 
nên nghiên cứu hỗ trợ bằng tiền để đối tượng được hưởng chủ động mua giống phù 
hợp với điều kiện canh tác trong khung thời vụ thì sẽ phát huy được hiệu quả tốt 
hơn. 

2. Về thủy lợi  
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Cử tri xã Hồng Thái, huyện Bình Gia kiến nghị đầu tư xây dựng 02 đập thủy 
lợi thôn Nà Khoang và thôn Bản Hoay tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp có 
hiệu quả cao. Cử tri xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn đề nghị quan tâm và tiếp tục đầu tư 
kinh phí xây dựng hệ thống mương dọc theo tuyến quốc lộ 1B đi qua địa bàn xã. 

Cử tri xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng kiến nghị hỗ trợ một máy bơm dầu, hệ 
thống ống dẫn nước để phục vụ sản xuất. Cử tri xã Vân Nham kiến nghị hỗ trợ sửa 
chữa mương bê tông đã xuống cấp. Cử tri các xã Yên Sơn, Yên Vượng kiến nghị 
hỗ trợ thôn Đằng nâng cấp đập Chân Chim và xây dựng đập chứa nước ở thôn Sơn 
Đông để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. 

Cử tri huyện Đình Lập đề nghị khảo sát, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống 
đập thuỷ lợi Quang Hoà, xã Cường Lợi; đập và mương nước Nà Thuộc- Tẩn Lầu, 
mương Nà Luông, Nà Cang, xã Bắc Xa; mương Nà Phầy, Nà Mu, xã Kiên Mộc, do 
những công trình này phục vụ tưới tiêu nhiều diện tích sản xuất và phải đầu tư vốn 
lớn. 

Cử tri xã Vân Mộng, huyện Văn Quan đề nghị đầu tư xây dựng Đập Phai Lỷ 
để cung cấp nước cho cánh đồng 2 thôn Khòn Cải và Nà Pua, hiện nay 2 thôn này 
thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri thôn Nà Pàn, xã Văn An, huyện 
Văn Quan kiến nghị sửa chữa hệ thống cống thủy lợi qua dưới quốc lộ 1B đã bị sập 
hỏng từ lâu, người dân không dẫn được nước để tưới tiêu, phục vụ sản xuất. 

3. Về chương trình nước sạch 
Cử tri huyện Tràng Định đề nghị quan tâm đầu tư chương trình dự án nước 

sạch cho nhân dân tại các xã vùng xa và cả khu vực cánh đồng trung tâm huyện. 
II- LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 

1. Về xây dựng cơ bản  
Cử tri xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng kiến nghị đầu tư xây dựng thêm phòng 

chức năng của Trạm y tế xã Yên Bình để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh 
cho nhân dân và đáp ứng đạt chuẩn chương trình nông thôn mới. Cử tri các xã 
Nhượng Bạn, Minh Phát, huyện Lộc Bình đề nghị xây dựng Trạm y tế xã để đảm 
bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Cử tri các xã Bằng Khánh, Minh Phát, Nam Quan, huyện Lộc Bình đề nghị 
đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các xã.  

Cử tri xã Bình La, huyện Bình Gia đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng Chợ xã 
Bình La giúp cho nhân dân trao đổi hàng hóa thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế- 
xã hội. Cử tri xã Văn An, huyện Văn Quan đề nghị đầu tư nâng cấp Chợ Điềm He, do 
Chợ cũ đã phá đi từ lâu, nay chợ tạm không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Cử 
tri huyện Lộc Bình kiến nghị đầu tư xây dựng Cụm chợ tại xã Nam Quan. 

Cử tri xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được 
khắc phục về tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình Trường THPT 
Ba Sơn để đưa vào sử dụng trong năm học 2015- 2016 và khắc phục đất đá trôi lấp 
ruộng của nhân dân do thi công công trình.  
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Cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn kiến nghị khu đô thị Phú 
Lộc I, II và Nam Hoàng Đồng đã được tỉnh quy hoạch, cấp phép cho nhà đầu tư từ 
2004, tuy nhiên đến nay rất nhiều diện tích đất còn để trống, chưa được tiến hành 
đầu tư xây dựng, trong khi nhân dân lại không có đất sử dụng, đề nghị các cấp quan 
tâm giải quyết. Cử tri xã Mai Pha phản ánh Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài đã 
được quy hoạch và khởi công xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai, 
trong khi nhà ở của các hộ gia đình thuộc diện tích quy hoạch nay đã xuống cấp, đề 
nghị xem xét cấp phép sửa chữa nhà ở để đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân.  

Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng Dự án kè sông Kỳ Cùng giai đoạn 3. Cử tri phường Vĩnh Trại kiến nghị 
Dự án đường Lê Lợi đoạn vào ga Lạng Sơn đã được giải phóng mặt bằng từ năm 
1993, các hộ gia đình đã chấp hành theo quy định và được cấp đất tái định cư; tuy 
nhiên, đến nay vẫn chưa được thanh toán tiền đền bù vật kiến trúc và hoa màu trên 
đất, đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết. 

2. Về đầu tư đường giao thông 
Cử tri các xã Hồng Thái, Bình La, huyện Bình Gia đề nghị nhà nước đầu tư 

nâng cấp nhựa hóa đường từ quốc lộ 1B xã Tân Văn đến xã Hồng Thái, Bình La; 
cấp tỉnh, huyện đã quan tâm đo vẽ, khảo sát, thiết kế nhưng chưa được đầu tư xây 
dựng.  

Cử tri các xã Vân Nham, Yên Vượng, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét 
đường tỉnh lộ 242 và 243 đã xuống cấp trầm trọng do nhiều xe quá tải lưu thông 
trên đường, đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý và đầu tư kinh phí sửa chữa, 
nâng cấp. Cử tri xã Yên Sơn kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Yên Sơn 
đến xã Cai Kinh (là trục đường chính của xã). 

Cử tri xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng kiến nghị nâng cấp mặt đường từ Nà 
Danh, xã Hồng Thái đến thôn Pò Phieo, xã Hoàng Việt và kiến nghị làm cầu treo 
vượt sông (thôn Lùng Đúc). 

Cử tri huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét sửa chữa, cải tiến các biển báo, biển 
chỉ dẫn đường tại ngã tư Hồng Phong (điểm giao giữa quốc lộ 1B và 4B), hiện nay 
các biển báo, biển chỉ dẫn ở đây bị cây cối che khuất, không có tác dụng. Cử tri 
kiến nghị xem xét đầu tư phần đường còn lại phía bắc đầu cầu vượt ga Đồng Đăng, 
vì hiện nay đã hình thành các hố lớn, khi mưa nước chảy vào nhà dân gây khó khăn 
cho việc đi và không đảm bảo an toàn giao thông (việc này đã kiến nghị nhiều lần). 

Cử tri các xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình kiến nghị đầu tư kinh 
phí tu sửa đoạn đường từ ngã ba Pồ Đồn, xã Xuân Dương xuống Xa Lý, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang.  

Cử tri huyện Văn Quan đề nghị đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến đường Điềm 
He- Song Giang, tuyến đường từ xã Việt Yên- Phú Mỹ, huyện Văn Quan đi xã 
Bình La, huyện Bình Gia, vì hiện nay đường đã xuống cấp, đi lại khó khăn. Cử tri 
xã Văn An kiến nghị sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo đường giao nhau trên 
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ngã ba đường Điềm He- Pác Ve và biển báo trường học tại Trường Tiểu học xã 
Văn An. 

3. Về điện 
Cử tri xã Hồng Thái, huyện Bình Gia đề nghị ngành điện có cơ chế, chính sách 

(quy ước, quy định) góp phần hỗ trợ của nhóm hộ vùng sâu, vùng xa, đầu tư xây 
dựng mạng lưới điện an toàn đến các nhóm hộ để nâng cao đời sống đồng bào vùng 
khó khăn.  

Cử tri xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng kiến nghị hiện nay chưa được đầu tư xây 
dựng trạm bơm điện của thôn Đồng Bụt. Kiến nghị xem xét, giải quyết việc nhân 
dân chưa được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi xây dựng hệ thống 
trạm bơm điện xã Yên Bình- Hòa Bình- Quyết Thắng. 

III- LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI 

1. Về giáo dục và đào tạo 
Cử tri xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét việc các xã trên địa bàn 

huyện được công nhận xã đặc biệt khó khăn, nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên 
các xã chưa được hưởng chế độ phụ cấp thu hút vùng đặc biệt khó khăn. 

Cử tri huyện Đình Lập kiến nghị hiện nay nhiều giáo viên đi học đại học để 
nâng cao trình độ đã ra trường được 3 đến 5 năm nhưng chưa có đợt thi chuyển 
ngạch, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm triển khai thực hiện để giáo viên 
đỡ thiệt thòi, an tâm công tác.  

2. Về y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị cần tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về việc 
thực hiện chính sách BHYT bắt buộc. 

Cử tri xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng kiến nghị bảo hiểm y tế tự nguyện yêu 
cầu 100% số khẩu trong hộ gia đình phải đóng, tuy nhiên mức đóng góp còn cao, 
nhiều gia đình khó khăn không thể tham gia được, đề nghị có chính sách phù hợp 
để mọi người, mọi nhà đều có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.  

Cử tri huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
cho Phó Công an xã, Phó xã đội, Phó các ban, ngành đoàn thể xã (Mặt trận tổ quốc, 
Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh).  

Cử tri thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc kiến nghị hiện nay việc thực hiện 
thủ tục mua BHYT còn nhiều loại giấy tờ, gây nhiều phiền hà cho nhân dân. Cử tri 
các xã Trấn Yên, Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn đề nghị quan tâm, xem xét cấp thẻ 
BHYT, BHXH cho người dân tộc Kinh đang sinh sống tại các xã An toàn khu 
(ATK), xã vùng III, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. 

IV- LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Về tài nguyên, quản lý và sử dụng đất đai 
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Cử tri xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình đề nghị xem xét giải quyết việc Dự án 
trồng rừng của Công ty InnovGreen đã trồng từ năm 2008 đến nay chưa thanh toán 
số tiền thuê đất theo hợp đồng.  

Cử tri xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình kiến nghị có biện pháp quản lý khu đất 
giáp ranh của 02 thôn Phai Bây và Suối Vằm, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình với xã 
Liên Sơn, huyện Chi Lăng, diện tích khoảng trên 100ha (theo bản đồ địa chính là 
thuộc quyền quản lý của xã Hữu Lân), trước đây 02 xã thống nhất dành để chăn thả 
gia súc; hiện nay, nhân dân xã Liên Sơn tự ý cuốc hố trồng cây, chính quyền xã 
Hữu Lân có ý kiến nhưng không được chính quyền xã Liên Sơn hợp tác giải quyết.  

Cử tri xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn kiến nghị giải quyết việc hiện nay 
Dự án quy hoạch nhà máy xử lý rác thải đã thu hồi đất của nhân dân, tuy nhiên đến 
nay dự án chưa được triển khai, đất đai bỏ hoang trong khi bà con không có đất 
canh tác. 

2. Về môi trường 
Cử tri khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến 

nghị có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do khói thải từ lò đốt rác của 
Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh để không ảnh hưởng tới sức khỏe của những 
người dân sống xung quanh khu vực. 

V- VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

Cử tri xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng đề nghị có chính sách hỗ trợ một lần 
cho cán bộ bán chuyên trách từ xã đến thôn khi nghỉ thôi không tham gia công tác. 

VI- CÁC NỘI DUNG KHÁC 

Cử tri xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng phản ánh thôn Suối Cái là thôn đặc biệt 
khó khăn, từ năm 2013 UBND xã đã lập hồ sơ đề nghị, nhưng đến nay vẫn chưa 
được cấp có thẩm quyền công nhận thôn Suối Cái là thôn vùng III. 

Cử tri thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc kiến nghị tỉnh có Quy chế khen 
thưởng, biểu dương đối với những nông dân sáng chế ra các sản phẩm, dụng cụ sản 
xuất phù hợp với địa phương. Cử tri xã Cao Lâu kiến nghị tỉnh xem xét nâng mức 
hỗ trợ Chương trình 120 hàng năm cho các xã biên giới để tu sửa đường tuần tra 
biên giới; hiện nay các xã biên giới mỗi năm được hỗ trợ 100 triệu đồng không đảm 
bảo việc duy tu, sữa chữa. Cử tri thị trấn Đồng Đăng kiến nghị Dự án kè suối Đồng 
Đăng do Công ty Cấp thoát nước Lạng Sơn làm chủ đầu tư cần sớm hoàn thành 
trước mùa mưa lũ năm 2015; hiện nay kè mới thấp hơn kè cũ, giữa dòng suối có 
nhiều vật cản gây hạn chế dòng chảy, vào mùa mưa lũ sẽ gây úng ngập khu Vườn 
Sái.  

Cử tri thành phố Lạng Sơn kiến nghị việc thu phí bảo trì đường bộ cần xem 
xét tính vào giá xăng. Kiến nghị tăng cường công tác tuyên truyền về việc đổi, cấp 
lại chứng minh nhân dân theo đúng quy định. Kiến nghị quan tâm đến việc kiểm 
soát chất lượng hàng hóa trước khi được trưng bày và bán tại các Hội chợ thương 
mại. 
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Cử tri huyện Cao Lộc kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát đối 
với việc thu phí bảo trì đường bộ. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 
mười một Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016; Thường trực 
HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 
quan chức năng làm rõ trách nhiệm giải quyết của các cấp đối với ý kiến, kiến nghị 
của cử tri theo quy định./. 
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