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Thông qua kênh phản ảnh của cử tri và công tác theo dõi, giám sát việc 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Chi Lăng và thành phố 

Lạng Sơn; được sự đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh. Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh trân trọng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ngành chức 

năng có liên quan báo cáo làm rõ một số nội dung sau: 

1. Dự án nâng cấp, bê tông mặt đường từ thôn Tà Sản đến Trung tâm xã 

Vân An, huyện Chi Lăng thực hiện cơ bản xong các hạng mục từ năm 2017. Tuy 

nhiên, còn một số hạng mục đã ngừng thi công, cụ thể: Còn khoảng 200m giáp 

với đường Yên Thủy – Tát Uẩn chưa được đấu nối bê tông, cầu bắc qua suối 

Túng Mẩn chưa được xây mới, mặt bằng san ủi nay đang xuống cấp, gặp nhiều 

khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo làm rõ tình hình, kết quả 

thực hiện dự án trên; nguyên nhân thực hiện chậm tiến độ và giải pháp trong 

thời gian tới để trả lời ý kiến phản ánh của cử tri.  

2. Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn của một số công dân phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn nhiều lần kiến nghị tỉnh xem xét thực trạng 

việc lắp đặt hệ thống cột Ăng ten tiếp sóng của một số hãng Taxi trên địa bàn 

thành phố thiếu thiết bị phòng chống Sấm sét. Thực tế đã có hậu quả từ những 

trận mưa Sấm sét gây thiệt hại về tài sản, đe dọa tính mạng, sức khỏe cho một số 

hộ dân; nhiều người có nhà trong khu vực cột Ăng ten luôn trong tình trạng lo 

lắng, bức xúc mỗi khi có trời mưa to.  

Tuy nhiên, theo báo cáo số 04/BC-UBND ngày 04/01/2018 của UBND 

thành phố Lạng Sơn và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cho thấy việc lắp 

cột Ăng ten của các hãng Taxi trên địa bàn chưa được chính quyền, ngành chức 

năng thực hiện quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực này. 

Để có căn cứ tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh trả lời công dân. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và 
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ngành chức năng có liên quan phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá cụ thể về 

thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. 

Ban pháp chế HĐND tỉnh trân trọng đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo 

thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Phòng Tổng hợp; 
- Lưu: VT, BPC. 
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