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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh
sau kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Quy chế số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ ngày 23/6/2017 về
phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban
Thường trực UBMTTQ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban
MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch số
28/KH-HĐND ngày 20/01/2020 và Công văn số 764/HĐND-VP ngày
13/12/2020 về gửi tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai
mươi HĐND tỉnh khóa XVI.
Thường trực HĐND tỉnh nhận được 05 báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri
của Thường trực HĐND các huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Đình Lập, thành phố
và báo cáo của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng. Kết quả tổng
hợp kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, như sau:
I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (07 kiến nghị)
1. Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị thực hiện dứt điểm dự án nâng cấp cải
tạo Quốc lộ 4A đoạn qua địa bàn huyện Tràng Định; lắp cống thoát nước đoạn
ngầm trước cổng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, THPT huyện Tràng
Định thuộc địa bàn thôn Khòn Cà, xã Đại Đồng; có phương án xử lý cống thoát
nước bị tắc đoạn đường liên xã ngã 3 quốc lộ vào Hùng Sơn (đoạn rẽ ngay đầu cầu
trụ sở UBND xã Kháng Chiến).
2. Cử tri huyện Tràng Định đề nghị tỉnh bàn giao đất công các đoa ̣n đường
thuộc Quố c lô ̣ 4A cũ đi qua địa bàn huyện để UBND huyện Tràng Định giao
quản lý được đảm bảo.
3. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc kiến nghị quan tâm, chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị xem xét việc cắm biển cấm cho đảm bảo đầy đủ, đúng quy định
như: Cắm biển cấm quay đầu xe trước cổng trường Tiểu học, trường Mầm non xã
Hợp Thành (đoạn trên Quốc lộ 4B) vì xe container trong bãi xe Sơn Hà thường
xuyên quay đầu xe trên đoạn đường này gây nguy hiểm cho các cháu học sinh.
4. Cử tri thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng kiến nghị khảo sát, mở các đoạn
đường thoát hiểm tại Đèo Bén, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (thuộc Quốc lộ
279) giúp nhân dân và phương tiện giao thông đi lại thuận tiện, tránh tai nạn rủi
ro.

5. Cử tri trị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng kiến nghị giải quyết việc Công
ty Cổ phần đá Đồng Mỏ gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn cho người dân, vận chuyển
vật liệu làm hư hỏng đường tỉnh lộ 234, đoạn từ khu Thống Nhất đến khu Đoàn
Kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.
6. Cử tri xã Mai Sao, huyện Chi Lăng kiến nghị chủ đầu tư Công ty cổ phần
BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thanh toán tiền đề bù cho một số hộ dân, khắc phục
do ảnh hưởng của công trình đối với giao thông nông thôn và sản xuất nông
nghiệp, thực hiện đầy đủ các phần việc như đã cam kết với Nhân dân.
7. Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét Dự án cải tạo, mở rộng Trường
phổ thông dân tộc nội trú - THCS Chi Lăng đã được UBND tỉnh phê duyệt với
mức đầu tư là 14,771 tỷ đồng (trong đó, ngân sách của tỉnh là 9,771 tỷ đồng,
ngân sách huyện là 5 tỷ đồng), đến nay dự án đã được phân bổ 9 tỷ đồng; do
nguồn ngân sách của huyện khó khăn, cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm,
phân bổ kinh phí cho dự án để thanh toán vốn cho dự án.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (03 kiến nghị)
8. Cử tri thôn An Tri, xã Bình Trung phản ánh: Người dân thôn An Tri được
Sở Y tế, tỉnh Lạng Sơn trả kết quả bị nhiễm chì trong máu, hiện nay những người
bị nhiễm chì chưa được đưa đi điều trị, vậy còn được điều trị nữa hay không. Đề
nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết.
9. Cử tri Khối các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Chi Lăng kiến
nghị tỉnh tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ, các nguồn hỗ trợ khác để thực hiện giai
đoạn 2 của Dự án đền thờ Chi Lăng để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ thời
gian đề ra.
10. Cử tri xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng kiến nghị tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí
tôn tạo, bảo tồn các công trình di tích lịch sử đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch công nhận là quần thể di tích lịch sử cấp đặc biệt.
Trên đây là Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi
HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND 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./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Cao Lộc, Tràng
Định, Chi Lăng; Đình Lập, thành phố Lạng Sơn;
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng DN, TT; đ/c Hậu;
- Lưu: VT, HTH
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