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Số: 541  /HĐND-VP 
V/v chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ 
họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa 
XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  

Lạng Sơn, ngày  04  tháng 9 năm 2019 

                                              
 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Thực hiện Quy chế số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ  
ngày 23/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Kế hoạch số 97/KH-HĐND-VP 
ngày 22/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tiếp xúc cử tri của 
đại biểu HĐND tỉnh năm 2019. 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu 
HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI. Thường trực 
HĐND tỉnh chuyển 20 kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xem 
xét, trả lời và giải quyết, cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực giao thông (13 kiến nghị) 

Cử tri thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét, giải quyết 
liên quan đến dự án đường Bưu điện Pác Mật (nhánh đường vòng pháo đài) 
đoạn từ ngã ba đổi tiền đến Nhà văn hóa khu Dây Thép đã được phê duyệt theo 
Quyết định 1559/QĐ-UB-XD ngày 15/9/2000 của UBND tỉnh; Quyết định số 
102/QĐ-UBND-XD ngày 15/9/2001 của UBND tỉnh. Đề nghị cho biết dự án 
này còn triển khai không? Và nếu triển khai thì bao giờ thi công?  

Cử tri xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc kiến nghị quan tâm chỉ đạo, giải quyết 
một số nội dung liên quan đến dự án đường Hữu Nghị - Bảo Lâm như: đẩy tiến 
độ thi công một số đoạn còn lại của tuyến đường; kiểm tra chất lượng thi công 
công trình; làm lại đường liên thôn và xây mới lại Nhà văn hóa cho thôn Pò 
Nhùng do ảnh hưởng bởi thi công dự án; kiến nghị kè, làm đường bê tông để 
tránh sạt lở khu mộ dòng họ Lương ở thôn Pò Nhùng. 

Cử tri xã Công Sơn, huyện Cao Lộc kiến nghị đôn đốc đơn vị thi công 
giải quyết tuyến đường Mẫu Sơn - Công Sơn - Hải Yến bị sạt lở ta luy dương 
dài khoảng 80m; từ tháng 02/2019 đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục. Tuy 
nhiên đến nay tuyến đường vẫn chưa thông, bà con đi lại gặp rất nhiều khó khăn. 

Cử tri xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc kiến nghị do ảnh hưởng cơn bão số 3, 
tuyến đường Bản Đon - Pò Nhùng đã thi công xong nhưng chưa bàn giao, bị sạt 
lở rất nhiều, khối lượng đất đá ước tính khoảng 8.000m3 gây ách tắc giao thông 
đề nghị quan tâm giải quyết và bàn giao cho xã quản lý, sử dụng. 



Cử tri xã Tân Liên, huyện Cao Lộc đề nghị xem xét đầu tư xây dựng 
ngầm qua sông Kỳ Cùng đoạn nối từ Km 6, quốc lộ 4B với thôn Nà Pinh, Nà 
Hán đi lại được thuận lợi, vì nhân dân 2 thôn hàng năm tự bắc cầu tạm qua sông 
rất nguy hiểm và cầu bị đổ khi mùa mưa bão. 

Cử tri xã Quang Lang, huyện Chi Lăng kiến nghị khắc phục việc gây 
ngập úng ruộng do thi công tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại khu 
Mỏ Quặng, thôn Khun Thúng, xã Quang Lang. 

Cử tri xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định kiến nghị xây dựng thêm 02 khu tái 
định cư tại cửa khẩu Nà Nưa và khu vực Kéo Kèn; cử tri xã Tân Minh, Quốc Việt kiến 
nghị quan tâm chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng tuyến tỉnh lộ 229; cử tri xã Quốc Việt kiến 
nghị sớm hoàn thiện nắp đoạn mương từ đầu cầu Bình Độ đến đường rẽ vào 
Trường THPT Bình Độ; đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ đường rẽ vào 
Trường THPT Bình Độ đến trước cổng Trường THCS xã Quốc Việt (thuộc tỉnh lộ 
229), vì luôn bị ngập úng mỗi khi mưa to. 

2. Lĩnh vực Y tế, Văn hóa (02 kiến nghị) 

Cử tri xã Bình Trung, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét trong năm 2018 
người dân thôn An Tri đã được lấy máu xét nghiệm và được hỗ trợ thực phẩm 
chức năng giải độc Chì; đến nay nhân dân vẫn băn khoăn, lo lắng và tiếp tục đề 
nghị được kiểm tra lại sức khỏe xem còn nhiễm độc Chì nữa hay không. 

Cử tri thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng kiến nghị đầu tư, nâng cấp xây 
dựng Chùa Nái cho tương xứng với di tích thờ tự cấp Quốc gia. 

3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (02 kiến nghị) 

Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị sớm xây dựng khu công nghiệp Đồng 
Bành, tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã được quy hoạch từ năm 2007 
đến nay chưa thực hiện. 

Cử tri huyện Lộc Bình kiến nghị thu hồi đất của Công ty thuốc lá Đồng 
Tâm, tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình và thu hồi đất Công ty thuốc lá Ngân 
Sơn, tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình để xây dựng nhà văn hóa khu phố.  

4. Về cơ chế chính sách (02 kiến nghị) 

Cử tri xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét, giải quyết việc 
thuế trước bạ cho ô tô của tỉnh Lạng Sơn cao hơn nhiều so với các tỉnh Bắc 
Ninh, Bắc Giang, trong khi thu nhập của người dân Lạng Sơn còn thấp.  

Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị kéo dài nhiệm kỳ đối với các chức danh 
Trưởng, Phó thôn và khu phố lên là 5 năm, theo quy định hiện nay là 2,5 năm. 

5. Nội dung khác (01 kiến nghị) 

Cử tri xã Tân Yên, huyện Tràng Định kiến nghị cấp gạo có chất lượng tốt 
hơn cho học sinh hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Thủ tướng 
Chính Phủ.  



  Trên đây là một số kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trân trọng chuyển UBND tỉnh xem xét giải 
quyết./.      

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);   
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;  
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- C,PVP HĐND tỉnh;                                            
- Phòng TH, các CV;                                                  
- Lưu: VT, HSKH.     
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