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GIẢI QUYẾT XONG

I - LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam: Đề

nghị xem xét đầu tư xây dựng cầu đường
bộ qua Sông Lục Nam bên cạnh cầu Cẩm
Lý. Hiện nay đường bộ, đường sắt đi chung
cầu Cẩm Lý không đảm bảo an toàn (ý kiến
cử tri kỳ họp thứ 7).

Cầu Cẩm Lý nằm trên Quốc lộ 37
thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao
thông vận tải; những năm qua, tiếp thu ý
kiến của cử tri, UBND tỉnh đã nhiều lần đề
xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao
thông vận tải và các Bộ, ngành Trung
ương về việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37;
trong đó có xây mới cầu đường bộ cạnh
cầu Cẩm Lý. 

Trong quá trình xây dựng Đề án kết
nối giao thông các tỉnh phía Bắc đến năm
2025, tầm nhìn 2030, UBND tỉnh đã có
văn bản số 204/UBND-GT ngày
20/8/2019 gửi Bộ Giao thông vận tải
tham gia ý kiến và các kiến nghị đề xuất.
Theo đó dự án Cải tạo nâng cấp QL37
đoạn Km 13-Km46 và xây dựng cầu
đường bộ Cẩm Lý đã được đưa vào danh
mục dự án ưu tiên đầu tư, giai đoạn 2021-
2025. Hiện các nội dung của Đề án đã
được chấp thuận và giao cho các cơ quan
chức năng nghiên cứu, xây dựng lộ trình,
phương án đầu tư cụ thể.

Cử tri xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam: Đề
nghị UBND tỉnh xem xét nâng cấp, nạo vét
kênh V5 để phục vụ sản xuất của nhân dân
(ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

Tuyến kênh tưới V5 có chiều dài 4,0
km, đã kiên cố hóa được 2,0 km, phần
còn lại 2,0 km là kênh đất, phục vụ tưới,
tiêu cho 170 ha diện tích đất canh tác của
nhân dân xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam.
Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 1227/QĐ-UBND phê duyệt
lại dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo, nâng cấp kênh tưới V5, G42, G4, G9,
G29; công trình đã được thi công hoàn
thành và đưa vào sử dụng từ ngày
31/12/2019. Như vậy, kênh V5 đã được
cứng hóa 100%, đảm bảo phục vụ sản
xuất.

Cử tri xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa

đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức
năng kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khẩn
trương thi công hoàn thành nhà máy nước
thôn Mai Trung, xã Mai Đình vì công trình
đã khởi công từ lâu nhưng đến nay vẫn
chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng (ý
kiến cử tri kỳ họp thứ 3).

Công trình cấp nước xã Mai Đình,
huyện Hiệp Hòa đã được đưa vào danh
mục công trình đầu tư cải tạo, nâng cấp
mở rộng trong Chương trình Mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
dựa trên kết quả vay vốn WB. Tổng mức
đầu tư 10.468 triệu đồng, thời gian thực
hiện 2019-2020. Sau khi hoàn thành sẽ
cấp nước cho toàn bộ xã Mai Đình với
khoảng 1.400 hộ dân. Công trình đã khởi
công xây dựng từ tháng 8/2019, đến nay

đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục
theo thiết kế, gồm: Cải tạo trạm xử lý,
giếng khoan, lắp đặt hệ thống đường
ống cấp nước, đã lắp đặt được
1.000/1.400 đồng hồ vào các hộ dân. Dự
kiến đến tháng 6/2020 sẽ cấp nước cho
các hộ dân trên địa bàn xã Mai Đình,
huyện Hiệp Hòa.

Cử tri các xã: Tiến Dũng (khu vực Núi

Ô), Đức Giang (khu Khê Cầu), Đồng

Phúc (các thôn: Đồng Nhân, Cao Đồng,

Hạ Làng), huyện Yên Dũng: Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai
thác Công trình thủy lợi Nam Sông Thương
quan tâm đến việc điều tiết nước phục vụ
sản xuất nông nghiệp. Trong vụ Chiêm -
Xuân năm 2019, việc điều tiết nước không
kịp thời ảnh hưởng đến năng suất lúa (ý
kiến từ kỳ họp thứ 7).

- Ý kiến của cử tri xã Tiến Dũng: Ngày
19/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 1965/QĐ-UBND bố trí nguồn
kinh phí để cải tạo nâng cấp đoạn cuối
kênh T2. Công trình đã được thi công
xong và hoàn thành đưa vào sử dụng từ
ngày 20/10/2019 đã khắc phục dứt điểm
tình trạng điều tiết nước chưa kịp thời
như ý kiến cử tri nêu, không ảnh hưởng
đến năng suất lúa.

- Ý kiến cử tri khu Khê Cầu, xã Đức
Giang: Cuối vụ Chiêm - Xuân năm 2019
xảy ra nắng nóng kéo dài, nhu cầu về
nước tưới tại một số diện tích lúa và hoa
mầu khu vàn cao của thôn Khê Cầu lớn.
Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình
thủy lợi Nam Sông Thương đã thống nhất
với chính quyền địa phương duy trì đảm
bảo nước tưới phục vụ sản xuất; kết quả
không có diện tích lúa và hoa mầu bị ảnh
hưởng về năng suất (có biên bản làm việc
giữa đại diện Công ty TNHH MTV Khai
thác Công trình thủy lợi Nam Sông
Thương và UBND xã Đức Giang).

- Ý kiến cử tri các thôn Cao Đồng, Hạ
Làng, Đồng Nhân, xã Đồng Phúc: Ngày
08/7/2019, đại diện Công ty TNHH MTV
khai thác công trình thủy lợi Nam Sông
Thương đã làm việc với UBND xã Đồng
Phúc và đã được UBND xã Đồng Phúc xác
nhận: 02 trạm bơm Cổ Pháp và Tư Mại do
Công ty TNHH MTV khai thác công trình
thủy lợi Nam Sông Thương quản lý, bơm
nước tưới phục vụ sản xuất vụ Chiêm -
Xuân năm 2019 kịp thời không để xảy ra
thiếu nước tưới cho lúa và hoa màu của
nhân dân (có biên bản làm việc giữa đại
diện Công ty TNHH MTV Khai thác Công
trình thủy lợi Nam Sông Thương và UBND
xã Đồng Phúc). 

Cử tri huyện Sơn Động phản ánh:

Hiện nay nhân dân xã Tuấn Đạo thực hiện
tốt công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ
rừng, song có tình trạng một số người dân
xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn và các xã: Bình
Sơn, Lục Sơn, huyện Lục Nam đã phát vén
rừng đến khu vực giáp ranh với rừng của xã
Tuấn Đạo. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục
Nam xây dựng quy chế phối hợp trong
công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống
cháy rừng (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số
3154/UBND-NN ngày 30/8/2019 chỉ đạo
xây dựng quy chế phối hợp trong công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Tháng 10/2019, UBND các huyện Lục
Ngạn, Sơn Động, Lục Nam đã thông qua
Quy chế số 01/QCPH/UBNDSĐ-UB-
NDLNg-UBNDLN về việc phối hợp trong
công tác quản lý bảo vệ và phát triển
rừng giáp ranh 03 huyện. 

Cử tri các huyện: Yên Dũng, Hiệp

Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Sơn

Động, Lục Nam: 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng sớm hỗ trợ đối với các hộ có lợn
mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã thực hiện
tiêu hủy;

- Đề nghị Nhà nước chỉ đạo hệ thống
các ngân hàng xem xét có cơ chế hỗ trợ các
hộ vay vốn ngân hàng có lợn bị tiêu huỷ
trong đợt dịch tả lợn Châu Phi (ý kiến từ kỳ
họp thứ 7).

Tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh
tiêu hủy 276.951 con lợn, tương ứng
14.707,9 tấn; số tiền đề nghị hỗ trợ theo
quy định 398,824 tỷ đồng. Số tiền trên đã
được Trung ương và tỉnh cấp đủ cho các
huyện, thành phố thực hiện việc chi trả
cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy;
các huyện, thành phố đã hoàn thành chi
trả toàn bộ số tiền hỗ trợ cho người dân
có lợn bị tiêu hủy.

Cử tri huyện Yên Dũng phản ánh:

Theo lộ trình, các cơ sở sản xuất gạch, ngói
bằng công nghệ lò vòng trên địa bàn tỉnh
sẽ dừng hoạt động từ ngày 31/12/2018. Tuy
nhiên, đến nay các cơ sở sản xuất gạch
bằng công nghệ lò vòng trên địa bàn xã
Lan Mẫu, huyện Lục Nam vẫn đang hoạt
động, khói lò gạch ảnh hưởng đến sản xuất
nông nghiệp của một số xã trên địa bàn
huyện Yên Dũng. Đề nghị UBND tỉnh xem
xét, xử lý (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Thực hiện Kế hoạch số 2470/KH-
UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh,
UBND huyện Lục Nam đã chỉ đạo các cơ
sở sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng
thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất
và hoàn thành việc phá dỡ vỏ lò của các
lò vòng tại các xã trên địa bàn huyện
xong trong tháng 11/2019. Hiện nay, các
lò vòng trên địa bàn xã Lan Mẫu đã chấm
dứt hoạt động và phá dỡ vỏ lò theo đúng
quy định của UBND tỉnh.

Cử tri các xã: An Hà, Nghĩa Hòa, Tân

Thịnh, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn duy
tu, sửa chữa đảm bảo giao thông  tuyến
đường TL 292 đoạn từ ngã 5, thị trấn Kép đi
thị trấn Bố Hạ, trong thời gian đợi Dự án
nâng cấp cải tạo đường tỉnh 292 được khởi
công, vì hiện nay đường đã hư hỏng nặng,
xuống cấp, gây mất an toàn cho người và
phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay
mật độ người tham gia giao thông trên
đoạn đường này lớn. Việc sửa chữa đoạn
đường này cũng phục vụ cho tiêu chí về
giao thông để huyện đạt nông thôn mới
năm 2019 (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải tổ chức và hoàn thành việc sửa

chữa cục bộ, đảm bảo giao thông trên
tuyến ĐT.292, hoàn thành tháng 3/2020.

Cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh:

Vạch sơn kẻ đường tại các tuyến Quốc lộ
37, các đường tỉnh 295, 296, 288... trên địa
bàn huyện bị mờ, đề nghị Sở Giao thông
vận tải sớm triển khai thực hiện việc kẻ
vạch sơn đường để đảm bảo an toàn cho
người và các phương tiện tham gia giao
thông (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Đối với các tuyến QL.37, ĐT.295,
ĐT.296, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải thưc hiện sơn kẻ đường
hoàn thiện trong năm 2019. Về tuyến
ĐT.288,  UBND tỉnh đã giao cho Ban
QLDA đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh và
UBND huyện Hiệp Hòa lập dự án cải tạo,
nâng cấp, nội dung về sơn kẻ đường sẽ
được hoàn thiện trong dự án.

Cử tri xã Xương Lâm, huyện Lạng

Giang: Đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm
tra, sửa chữa 02 cống bị sập trên tuyến
đường Vôi đi Đại Lâm (cống ở khu vực
Đồng Lác thuộc thôn Liên Hòa và cống ở
khu vực trên Kênh Y2 sau UBND xã Xương
Lâm), để đảm bảo tham gia giao thông của
người dân (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Đối với cống thoát nước tại khu vực
trên kênh Y2 sau UBND xã Xương Lâm đã
được UBND xã Xương Lâm phối hợp với
đơn vị quản lý thủy nông, đơn vị quản lý
đường bộ thay thế, đảm bảo thoát nước
và nhu cầu tham gia giao thông của
người dân, công trình đã hoàn thành cuối
năm 2019. 

Đối với cống thoát nước ở khu vực
Đồng Lác thuộc thôn Liên Hòa đã được
đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với
UBND xã Xương Lâm xây lại tường đầu,
sân cống, đảm bảo thoát nước và nhu
cầu tham gia giao thông của người dân,
công trình đã hoàn thành cuối năm 2019.

Cử tri các xã Hùng Sơn, Thường

Thắng và một số xã, huyện Hiệp Hòa

phản ánh: Đường quân sự chạy qua xã
Hùng Sơn hiện đã xuống cấp nghiêm trọng
do xe qua khổ, quá tải thường xuyên chạy
qua đoạn đường này. Đề nghị UBND tỉnh
có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp (ý
kiến cử tri kỳ họp thứ 6). 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Giao thông vận tải triển khai sửa
chữa, cải tạo tuyến quân sự chạy qua xã
Hùng Sơn với quy mô mặt đường BTN
rộng 5,5m, công trình đã hoàn thành cuối
năm 2019.

Cử tri  các xã: Bố Hạ, Tân Sỏi, Đồng

Lạc, huyện Yên Thế phản ánh: Việc tu sửa
đường tỉnh 292 chủ yếu là san lấp ổ gà,
không có hệ thống thoát nước nên không
hiệu quả, sau thời gian ngắn lại hỏng, gây
lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh xem xét (ý
kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải tổ chức kiểm tra thực tế và có giải
pháp sửa chữa, khắc phục các tồn tại cử
tri phản ánh, đảm bảo giao thông tuyến
ĐT.292, công trình đã hoàn thành tháng
3/2020.

Cử tri xã Ngọc Thiện, Ngọc Lý, huyện

Tân Yên đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII) 
Ngày 3/7/2020, UBND tỉnh có báo cáo số 52/BC-UBND tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa
giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Nội dung chính của báo cáo như sau:
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quan chức năng duy tu, sửa chữa mặt
đường tỉnh 298, đoạn từ Cầu Đồng đến ngã
tư Làng Đồng - Ngọc Lý (ý kiến cử tri kỳ họp
thứ 6).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải triển khai sửa chữa các vị trí hư
hỏng nền, mặt đường; công trình hoàn
thành cuối năm 2019.

Cử tri xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên:

Đề nghị UBND tỉnh sớm cho đầu tư, mở
rộng tuyến đường gom dân sinh Quốc lộ 1
(đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 với Quốc lộ 17
đi xã Tăng Tiến, Việt Yên); khảo sát đầu tư
cầu dân sinh vượt qua đường cao tốc đoạn
KCN Đình Trám và KCN Vân Trung để phục
vụ cho việc đi lại của nhân dân, nhất là
công nhân làm việc tại các KCN trên; chỉ
đạo ngành chức năng điều chỉnh biển báo
chỉ dẫn giao thông của đường gom cống
chui qua đường cao tốc (ý kiến cử tri kỳ họp
thứ 5).

Nội dung cử tri kiến nghị về việc đầu
tư, mở rộng tuyến đường gom dân sinh
Quốc lộ 1 đã được UBND tỉnh giao cho
UBND huyện Việt Yên và Ban QLDA ĐTXD
các CTGT triển khai lập dự án đầu tư cải
tạo, nâng cấp. 

Cầu dân sinh vượt qua đường cao tốc
đoạn KCN Đình Trám và KCN Vân Trung để
phục vụ cho việc đi lại của nhân dân, nhất
là công nhân làm việc tại các KCN trên đã
được thi công hoàn thành và đưa vào
khai thác sử dụng từ ngày 01/01/2020.
Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở
Giao thông vận tải tham mưu vị trí xây
dựng thêm 01 cầu dân sinh vượt cao tốc.

Về nội dung cử tri kiến nghị điều
chỉnh biển báo chỉ dẫn giao thông của
đường gom cống chui qua đường cao
tốc, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải làm việc với nhà đầu tư BOT và tổ
chức kiểm tra để thực hiện điều chỉnh và
đã hoàn thành trong tháng 8/2019.

Cử tri xã Ngọc Vân, Việt Ngọc, Song

Vân, huyện Tân Yên; xã Việt Tiến, huyện

Việt Yên phản ánh: Đường tỉnh 295 đoạn
từ cầu treo Bỉ đi Hiệp Hòa, tuyến đường
Song Vân - Hương Mai xuống cấp nghiêm
trọng, nhiều cống qua đường bị sập đã đầu
tư sửa chữa nhưng chất lượng quá kém,
mới làm đã hỏng, gây nguy hiểm cho người
tham gia giao thông, đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo kiểm tra, xem xét và đẩy nhanh tiến độ
nâng cấp đối với những đoạn đường đã
được phê duyệt và tiếp tục nâng cấp, sửa
chữa những tuyến đường bị hư hỏng nặng
(ý kiến cử tri kỳ họp thứ 4).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải và các cơ quan chuyên môn, các
địa phương liên quan tổ chức khắc phục,
hoàn thành việc nâng cấp cải tạo cuối
năm 2019. 

Cử tri xã Đông Lỗ, Danh Thắng, Xuân

Cẩm và nhiều xã của huyện Hiệp Hòa

phản ánh: Dự án đường vành đai 4 và
tuyến nhánh đường vành đai 4 qua địa
phận huyện Hiệp Hòa tiến độ thi công của
nhà thầu chậm, đặc biệt là các tuyến
nhánh đi qua khu dân cư; rãnh dọc hai bên
đường nhỏ, chưa có nắp cống, khi trời mưa
to gây ngập lụt, nhất là đoạn đường từ Ba
Hàng đi Bến Gầm, ảnh hưởng lớn đến môi
trường, tham gia giao thông và sinh hoạt
của người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét
và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thi
công dứt điểm từng đoạn và khắc phục
những bất cập trên (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Dự án đã được khởi công thi công từ
tháng 4/2018; giai đoạn đầu triển khai thi
công do khối lượng công tác GPMB lớn,
gặp nhiều khó khăn vướng mắc, mặt

bằng bàn giao không đồng bộ; khối
lượng thi công đất đắp nền đường lớn,
trong khi nguồn vật liệu đất đắp khó
khăn, thời tiết mưa nhiều nên không
thể đẩy nhanh tiến độ thi công công
trình được. 

Hiện nay, công tác GPMB của dự án đã
cơ bản hoàn thành. UBND tỉnh đã tập
trung chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý dự án
ĐTXD các CTGT tỉnh, UBND các huyện
Hiệp Hòa và Việt Yên và các nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ, thi công dứt điểm từng
đoạn và khắc phục những bất cập mà cử
tri đã nêu, đến nay khối lượng thực hiện
được như sau: Tuyến chính đã thi công cơ
bản hoàn thành nền đường, hệ thống
thoát nước, lớp móng cấp phối đá dăm và
17Km mặt đường BTXM, cơ bản hoàn
thành cầu vượt đường sắt; tuyến nhánh 2
đã thi công cơ bản hoàn thành nền mặt
đường và hệ thống thoát nước dự kiến
hoàn thành thi công tuyến chính, tuyến
nhánh 1,2 và đã thông xe kỹ thuật vào
ngày 30/4/2020.

Đối với tuyến nhánh 3 (đoạn từ Ba
Hàng đi bến Gầm) đến nay đã thi công
xong 5.200m rãnh dọc xây, đậy nắp tấm
đan đầy đủ và đã phê duyệt bổ sung
thêm một số đoạn rãnh dọc xây theo đề
nghị của địa phương để đảm bảo thoát
nước và sinh hoạt của nhân dân; phần
nền đường và hệ thống thoát nước
ngang đã thi công cơ bản hoàn thành.
UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo, đôn
đốc Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT
tỉnh và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi
công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công
trình trong quý II/2020; đồng thời, tổ
chức khảo sát và tham mưu UBND tỉnh bổ
sung đầu tư đoạn hoàn trả ĐT.288 từ
Km0-Km2+300 để đảm bảo điều kiện đi
lại và sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Cử tri huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND
tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin, cơ
sở dữ liệu, phần mềm, máy móc, trang thiết
bị quản lý đất đai để đáp ứng yêu cầu thông
tin trong tình hình mới, tạo thuận lợi cho
huyện trong công tác giải phóng mặt bằng
(ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

Hiện tại, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở
Tài nguyên và Môi trường triển khai Dự
án Tăng cường quản lý đất đai và xây
dựng cơ sở dữ liệu sử dụng vốn ngân
hàng Thế giới tài trợ và vốn đối ứng Ngân
sách tỉnh. Đây là dự án nằm trong tổng
thể chiến lược hiện đại hóa ngành Tài
nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên
và Môi trường phê duyệt. Dự án gồm 2
cấu phần chính: Bộ Tài nguyên và Môi
trường triển khai xây dựng hệ thống
phần mềm theo Khung Chính phủ điện
tử và đầu tư trang thiết bị phục vụ công
tác quản lý đất đai; Sở Tài nguyên và Môi
trường triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai các huyện, thành phố trong dự án.
Huyện Yên Dũng là một trong 08 địa
phương của tỉnh được đầu tư xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai theo Dự án
nêu trên. Đến thời điểm hiện tại, gói thầu
xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Yên
Dũng đang thực hiện quy trình lựa chọn
nhà thầu; dự kiến sẽ hoàn thành thi công
các hạng mục chủ yếu và đưa vào vận
hành, sử dụng trong năm 2021.

Cử tri xã Bố Hạ và một số xã của

huyện Yên Thế phản ánh:

- Hiện nay trên địa bàn có một số diện
tích đất và tài sản trên đất được Nhà nước
giao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
quản lý nhưng đến nay đã giải thể, không
hoạt động hoặc không sử dụng hết bị các

đơn vị này cho thuê không đúng mục đích
hoặc bị bỏ hoang, bị lấn chiếm trái phép.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức
năng kiểm tra, rà soát, thu hồi lại, giao địa
phương quản lý để tránh gây lãng phí. 

- Nhà máy xi măng Lâm nghiệp đóng
trên địa bàn xã Bố Hạ, huyện Yên Thế đã
ngừng hoạt động, không còn sản xuất
nhưng đang cho một số cá nhân thuê để
sản xuất bong, bóc gỗ, sản xuất hạt nhựa
từ nguyên liệu phế thải gây ô nhiễm mỗi
trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng kiểm tra, xem xét và xử lý (ý kiến
cử tri kỳ họp thứ 6).

Sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa
XVIII, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp
các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức
kiểm tra thực tế và đề xuất biện pháp giải
quyết nội dung cử tri phản ánh. Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập
đoàn thanh tra tại Quyết định số 127/QĐ-
TNMT thanh tra việc quản lý, sử dụng đất
tại một số doanh nghiệp trên địa bàn
huyện Yên Thế. Qua thanh tra cho thấy
trên địa bàn huyện Yên Thế có một số
doanh nghiệp được Nhà nước giao đất để
quản lý nhưng đến nay đã giải thể, không
hoạt động hoặc không sử dụng hết, sử
dụng đất không hiệu quả như Công ty cổ
phần đường bộ Bắc Giang và Công ty
TNHH một thành viên Xi măng lâm
nghiệp theo phản ánh của cử tri là đúng.
Kết quả thanh tra và biện pháp xử lý 02
doanh nghiệp trên như sau:

- Đối với Công ty cổ phần đường bộ
Bắc Giang tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế:
Công ty không thực hiện kê khai, đăng ký
đất đai đối với 01 thửa đất với diện tích
869m2, vi phạm quy định tại khoản 2
Điều 170 Luật Đất đai năm 2013; không
sử dụng 02 thửa đất thời gian trên 08
năm (Trạm thu phí đường bộ, Nhà hạt
quản lý đường bộ), vi phạm quy định tại
khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính
chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường và cơ quan có liên quan tham
mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý tài sản trên
đất trước khi thu hồi đất của Công ty.
Ngày 20/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi
trường có Công văn số 701/TNMT-TTS về
việc lập phương án thu hồi đất sau Kết
luận thanh tra đối với Công ty, theo đó đã
đề nghị Sở Tài chính có ý kiến bằng văn
bản về phương án thu hồi đất gắn với tài
sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị
định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019
của Chính phủ quy định việc quản lý, sử
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Tài chính và các cơ quan liên quan thực
hiện các bước tiếp theo để thu hồi đất
của Công ty theo quy định.

- Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Xi măng lâm nghiệp tại
xã Bố Hạ, huyện Yên Thế: Toàn bộ nhà
xưởng xây dựng trên đất được thuê chưa
cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất nhưng Công ty đã ký
hợp đồng cho thuê lại, vi phạm quy định
tại điểm a khoản 1 Điều 9 Luật Kinh
doanh bất động sản. Công ty không sử
dụng đất vào mục đích sản xuất kinh
doanh xi măng và làm khu nhà ở công
nhân từ năm 2016 (quá 12 tháng), vi
phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật
Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, theo quy

định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất
đai, trường hợp không đưa đất vào sử
dụng thì Công ty được gia hạn 24 tháng
và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền
tương ứng với mức tiền thuê đất đối với
thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án.

Ngày 05/8/2019, Công ty TNHH một
thành viên Xi măng lâm nghiệp đã có văn
bản số 58/CV-CT đề nghị cho gia hạn sử
dụng đất; UBND tỉnh đã có Quyết định số
672/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 cho phép
Công ty được gia hạn tiến độ sử dụng đất
24 tháng; Công ty phải thực hiện nghĩa
vụ tài chính với nhà nước theo quy định;
sau 24 tháng nếu Công ty không sử dụng
đất sẽ bị thu hồi đất. Ngày 17/9/2019, Cục
Thuế tỉnh đã có Thông báo số 4909/TB-
CT yêu cầu Công ty nộp bổ sung khoản
tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối
với thời gian được gia hạn; Công ty đã
nộp đủ số tiền 117.026.240 đồng vào
ngân sách nhà nước theo thông báo của
Cục Thuế tỉnh.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát
việc sử dụng đất của Công ty TNHH một
thành viên Xi măng lâm nghiệp, hết thời
hạn được gia hạn mà Công ty không đưa
đất vào sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi
trường sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi
diện tích 52.915m2 để quản lý theo
quy định. 

Cử tri xã Cương Sơn và các xã ven

sông Lục Nam, huyện Lục Nam: Đề nghị
xem xét cắm lại mốc ranh giới cấp phép
khai thác cát sỏi trên sông Lục Nam qua địa
phận xã Cương Sơn. Hiện nay việc khai thác
và cắm mốc ranh giới chưa rõ dẫn tới việc
khai thác cát sỏi gây sạt lở ảnh hưởng đến
sản xuất trong nhân dân và có biện pháp
xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép
cát sỏi ven sông Lục Nam (ý kiến từ kỳ họp
thứ 7).

Sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa
XVIII, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp
các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức
kiểm tra thực tế và đề xuất biện pháp giải
quyết nội dung cử tri phản ánh, kết quả
như sau:

Đoạn sông Lục Nam chảy qua địa bàn
xã Cương Sơn hiện có 02 doanh nghiệp
được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng
sông (Công ty TNHH một thành viên
Thành Thảo và Công ty TNHH một thành
viên Tín Trung). Ngày 20/9/2019, Sở Tài
nguyên và Môi trường đã phối hợp với
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Lục Nam, Công an huyện Lục Nam, UBND
xã Cương Sơn và đại diện Ban quản lý các
thôn liên quan, tổ chức cắm lại các mốc
ranh giới cấp phép khai thác cát, sỏi cho
các doanh nghiệp để các cơ quan nhà
nước và nhân dân địa phương cùng tham
gia giám sát. Theo báo cáo của địa
phương, ranh giới khai thác của Công ty
Thành Thảo đã rõ ràng, do vậy cử tri
không có ý kiến.

Qua kiểm tra khu vực cấp phép khai
thác cho thấy các vị trí sạt lở chủ yếu nằm
ở khu vực giáp ranh giữa các khu vực cấp
phép, một số vị trí sạt lở nằm trong ranh
giới đã cấp phép cho Công ty Tín Trung.
Tuy nhiên, các điểm sạt lở này đều do
hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép gây
ra từ thời điểm trước khi Công ty Tín
Trung được cấp phép khai thác trở lại
(trước năm 2018).

Ngày 05/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi
trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện
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Lục Nam, UBND xã Cương Sơn, Ban lãnh
đạo các thôn có liên quan kiểm tra thực
tế các vị trí cấp phép khai thác cát, sỏi cho
Công ty Tín Trung, kết quả cho thấy: Trên
đất bãi ven sông thuộc khu vực cấp phép
tại địa bàn xã Cương Sơn có 01 nghè
(Nghè Quý Minh) và 04 trạm bơm nước
nông nghiệp. Chính quyền địa phương và
công ty đã tổ chức cắm lại mốc ranh giới
cấp phép khai thác cát sỏi tại các khu vực
nêu trên. 

Ngoài ra, để đảm bảo công tác quản
lý, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa
phương; Sở Tài nguyên và Môi trường đã
có văn bản yêu cầu Công ty Tín Trung
không hoạt động khai thác cát, sỏi trên
sông Lục Nam tại khu dân cư thôn Đọ (từ
điểm góc số 21 qua vị trí Trạm bơm Trại Sĩ
ít nhất 50m về phía hạ lưu), khu vực nghè
Quý Minh trong phạm vi 100m trở ra 02
phía thượng, hạ lưu và khu vực các trạm
bơm nước trong phạm vi 50m trở ra 02
phía thượng, hạ lưu. Đồng thời, có trách
nhiệm thực hiện các nội dung như: Lập
bản đồ hiện trạng khu vực mỏ, tổ chức
giao mốc giới trên thực địa cho cơ quan
chuyên môn của huyện Lục Nam, UBND
xã Cương Sơn, Ban lãnh đạo các thôn liên
quan. Yêu cầu Công ty chỉ được phép
hoạt động khai thác từ 7 giờ đến 17 giờ,
không được khai thác ban đêm; trước khi
khai thác phải thông báo bằng văn bản
về thời gian, khu vực khai thác, số lượng
phương tiện, thiết bị khai thác, vận
chuyển cát, sỏi để các cơ quan nhà
nước và nhân dân địa phương tham gia
giám sát. 

Như vậy việc quản lý khai thác và cắm
mốc ranh giới đã đảm bảo rõ ràng, công
khai, minh bạch, chính quyền địa phương
và người dân có thể tham gia kiểm
tra, giám sát hoạt động khai thác của
doanh nghiệp.

II - LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
Cử tri xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch thẩm định, đề xuất đầu tư
kinh phí trùng tu, nâng cấp chùa Phù Lão,
xã Đào Mỹ là di tích lịch sử cấp tỉnh, hiện
nay đã xuống cấp trầm trọng (ý kiến từ kỳ
họp thứ 7).

Qua khảo sát thực tế chùa Phù Lão
cho thấy, một số hạng mục của công
trình hiện đang bị xuống cấp, cụ thể: Hệ
thống tường bao bị nứt, ẩm, mốc; hệ mái
bị võng, một số hoành, dui, mè bị mục,
mọt... Do vậy, việc tu bổ di tích chùa Phù
Lão là rất cần thiết. Ngày 02/10/2019,
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
238/KH-UBND về việc hỗ trợ tu bổ di tích
lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2020-2025, trong đó chùa Phù Lão
được ưu tiên đưa vào danh mục phân kỳ
hỗ trợ năm 2020. Ngày 12/3/2020, Tổ
Thẩm định di tích của tỉnh đã kiểm tra
thực tế di tích chùa Phù Lão để thống
nhất với chính quyền địa phương các nội
dung cần tu bổ với tổng kinh phí tu bổ dự
kiến 900 triệu đồng (trong đó tỉnh hỗ trợ
khoảng 200 triệu đồng). 

Ngày 26/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch ban hành Công văn số
782/SVHTTDLQLDSVH thỏa thuận Báo
cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ chùa Phù Lão.
Ngày 28/6/2020, UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 1279/QĐ-SVHTTDL về việc
hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích lịch sử - văn
hóa trên địa bàn tỉnh năm 2020, trong đó
có hỗ trợ cho địa phương 200 triệu đồng
để tu bổ di tích chùa Phù Lão. Về nội dung
này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã

tham mưu, triển khai thực hiện hoàn
thành các bước thẩm định, đề xuất hỗ trợ
kinh phí tu bổ di tích. Các bước triển khai
thực hiện tu bổ, tôn tạo thuộc chính
quyền địa phương.

Cử tri nhiều xã của huyện Lạng

Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng tham mưu có giải pháp, cải tiến
một số nội dung, hình thức công nhận làng
văn hóa, gia đình văn hóa… trong phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”, nhất là về thi đua khen thưởng để
thúc đẩy phong trào (ý kiến cử tri kỳ họp
thứ 5).

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” cho phù hợp với yêu
cầu của thực tế, sự phát triển của xã hội
trong giai đoạn mới, UBND tỉnh đã giao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham
mưu xây dựng dự thảo Đề án Đổi mới,
nâng cao chất lượng phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
(thành lập Ban soạn thảo, kế hoạch xây
dựng Đề án, Kế hoạch khảo sát; phân
công nhiệm vụ Ban soạn thảo, thành lập
Tổ giúp việc…). Nội dung của Đề án đã
đưa nội dung thi đua, khen thưởng hằng
năm để động viên, thúc đẩy phong trào,
như: Khen thưởng “Thôn, tổ dân phố tiêu
biểu”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu”… Dự
thảo Đề án đã được gửi xin ý kiến các sở,
ban ngành, địa phương có liên quan và
tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND tỉnh
thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng
6/2020 (UBND tỉnh ký ban hành trong
tháng 7/2020).

PHẦN II
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TỪ CÁC KỲ HỌP TRƯỚC TIẾP TỤC

GIẢI QUYẾT
I-LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri xã Yên Định, huyện Sơn Động

và cử tri huyện Lục Ngạn phản ánh: Vừa
qua, một số người dân thôn Cống Luộc, xã
Đèo Gia, huyện Lục Ngạn đã khai thác cây
keo, bạch đàn với diện tích khoảng 2,5 ha
và trồng khoảng 3.510 cây keo vào diện tích
đất đang tranh chấp với một số hộ dân
thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn
Động. Vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến
tình hình an ninh nông thôn ở hai thôn
trên. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng kiểm tra, xác minh cụ thể điểm
đặc trưng, tính từ 2H110 để phân định rõ
ranh giới và sớm giải quyết tranh chấp đất
rừng giữa nhân dân thôn Cống Luộc, xã
Đèo Gia, huyện Lục Ngạn với nhân
dân thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện
Sơn Động.

Sau khi nhận được phản ánh của cử
tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ
trì, tổ chức hội nghị với thành phần là đại
diện UBND huyện Sơn Động, huyện Lục
Ngạn, UBND xã Yên Định, xã Đèo Gia và
một số hộ dân có liên quan. Sau hội nghị,
Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo
cáo số 104/BC-TNMT ngày 15/5/2019 và
UBND tỉnh đã có Công văn số
2127/UBND-TN ngày 20/6/2019 chỉ đạo
việc giải quyết tranh chấp đất lâm
nghiệp tại thôn Đồng Hả, xã Yên Định,
huyện Sơn Động, trong đó, đề nghị Sở
Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan
chuyên môn và UBND huyện Lục Ngạn,
UBND huyện Sơn Động xác định rõ các
điểm đặc trưng trên đường địa giới hành
chính giữa xã Yên Định (huyện Sơn
Động) và xã Đèo Gia (huyện Lục Ngạn),

đường địa giới hành chính giữa huyện
Sơn Động và huyện Lục Ngạn từ mốc
2H109 đến mốc 2H110 phục vụ cho công
tác quản lý địa giới hành chính, quản lý
đất đai và giải quyết vụ việc tranh chấp
đất lâm nghiệp tại thôn Đồng Hả, xã Yên
Định, huyện Sơn Động.

Ngày 21/7/2019, Sở Nội vụ đã phối
hợp UBND huyện Sơn Động, UBND
huyện Lục Ngạn tổ chức kiểm tra thực địa
tuyến ĐGHC giữa xã Yên Định, huyện Sơn
Động và xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn,
đoạn từ  mốc 2H110 đến mốc 2H109, đi
qua điểm đặc trưng số 1 có tọa độ
VN2000 (E00474502, N02357902) và
điểm đặc trưng số 2 ở giữa sông, lấy vật
chuẩn là bãi đá, song đến nay bãi đá
không còn, thống nhất cắm một mốc
phụ ở điểm đặc trưng số 2 ở giữa sông,
cắm gửi tại tọa độ VN 2000 (E0047480,
N02357439). 

Ngày 22/7/2019, Sở Nội vụ phối hợp
với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, UBND huyện Sơn Động, UBND
huyện Lục Ngạn, tổ chức hội nghị xem xét
hồ sơ và thực địa, các đại biểu thống
nhất: Tuyến ĐGHC giữa xã Yên Định,
huyện Sơn Động và xã Đèo Gia, huyện
Lục Ngạn đoạn từ mốc 2H110 đến mốc
2H109 đi qua hai điểm đặc trưng số 1 và
số 2 có tọa độ và thực địa được xác định
rõ ràng, đảm bảo đúng theo hồ sơ ĐGHC
và bản đồ địa giới hành chính của xã Yên
Định, xã Đèo Gia, huyện Sơn Động, huyện
Lục Ngạn và Sở Nội vụ đang lưu giữ, đảm
bảo đầy đủ tính chính xác và giá trị pháp
lý để giúp cho việc giải quyết tranh chấp
đất lâm nghiệp tại thôn Đồng Hả, xã Yên
Định, huyện Sơn Động.

Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND
tỉnh, ngày 15/7/2019, UBND huyện Sơn
Động đã ban hành Quyết định số
2372/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công
tác xem xét giải quyết tranh chấp đất lâm
nghiệp theo đề nghị của nhân dân thôn
Đồng Hả xã Yên Định. Hiện vụ việc, tranh
chấp đang được cơ quan chuyên môn
UBND huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động
phối hợp xem xét, giải quyết. 

II- LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng

phản ánh: Mặt đê sông Thương từ đầu
thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn đi xã Xuân Phú bị
xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, sửa
chữa, nâng cấp (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Đoạn đê cử tri xã Lãng Sơn phản ánh
có chiều dài 0,551km thuộc địa bàn xã
Lãng Sơn (tương ứng từ Km23+149-
K23+700 đê tả Thương) mặt đê đã được
đổ bê tông nhưng đã bị xuống cấp
nghiêm trọng gây khó khăn cho công tác
phòng chống thiên tai cũng như giao
thông đi lại của nhân dân; đoạn đê trên
đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai
quyết định đầu tư trong kế hoạch năm
2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo
hoàn thành trong năm 2020.

Cử tri xã Trí Yên, Lãng Sơn, Đức

Giang, huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo ngành điện nâng cấp các trạm
biến áp Quốc Khánh (Trí Yên), Đông
Thượng (Lãng Sơn), thôn Cả (Đức Giang) vì
hiện nay không đảm bảo phục vụ điện sinh
hoạt cho nhân dân.

- Về ý kiến của cử tri xã Trí Yên: Thôn
Quốc Khánh đang được cấp điện từ trạm
biến áp (TBA) Đức Thành có công suất
250kVA, hiện tại trạm biến áp đang mang
tải lớn nhất khoảng 95-100% do bán kính
cấp điện xa, tiết diện dây dẫn nhỏ nên

vào giờ cao điểm xảy ra tình trạng sụt áp,
Công ty Điện lực Bắc Giang đã xây dựng
phương án nâng công suất TBA Đức
Thành và xây dựng kế hoạch thay máy
biến áp trong tháng 6/2020 để đảm bảo
nguồn cấp điện trong mùa hè năm 2020. 

Mặt khác, để đảm bảo chất lượng điện
áp tại thôn Quốc Khánh, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Công Thương đã có văn bản trình
Bộ Công Thương điều chỉnh bổ sung vào
dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang,
dự kiến hoàn thành đóng điện trong năm
2020. Hiện nay lưới điện hạ thế xã Trí Yên
do Hợp tác xã nông nghiệp Trí Yên quản
lý bán điện trên địa bàn toàn xã. Năm
2019 đã xây dựng xong và đóng điện TBA
thôn Hố Quýt, công suất 160kVA, năm
2020 đã đầu tư xong và đang chờ đóng
điện TBA 160kVA thôn Sơn Thịnh bằng
nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và
vốn của hợp tác xã, về cơ bản năm 2020
sau khi nâng công suất TBA Đức Thành và
bổ sung 03 TBA gồm: Phượng Sơn, Sơn
Thịnh và Quốc Khánh sẽ đáp ứng được
nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất và
sinh hoạt của nhân dân xã Trí Yên.

- Về ý kiến của cử tri xã Lãng Sơn: Thôn
Đông Thượng nhận điện từ trạm biến áp
UBND xã Trí Yên. Tháng 8/2019, Công ty
Điện lực Bắc Giang nâng công suất trạm
biến áp này từ 400kVA lên thành 630kVA.
Hiện nay, trạm biến áp UBND xã Trí Yên
mang tải lớn nhất khoảng 60%, đáp ứng
đủ công suất để phục vụ cho sinh hoạt và
sản xuất của nhân dân tại khu vực này. 

Mặt khác, để đảm bảo chất lượng điện
áp tại thôn Đông Thượng, UBND tỉnh đã
chỉ đạo Sở Công Thương có văn bản trình
Bộ Công Thương điều chỉnh bổ sung vào
dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang
dự kiến hoàn thành đóng điện trong năm
2020. Về cơ bản năm 2020 sau khi bổ
sung 04 TBA gồm TBA Đông Thượng 2,
Tân Thịnh, Tam Sơn và Đà Hưu sẽ đáp ứng
được nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất
và sinh hoạt của nhân dân trong xã.

- Về ý kiến của cử tri xã Đức Giang: Lưới
điện hạ áp thôn Cả, xã Đức Giang đã được
ngành điện quản lý bán điện trực tiếp
đến các hộ dân. Toàn bộ thôn có khoảng
40 hộ dân, đang được cấp điện từ trạm
biến áp thôn Cầu Bến. Tháng 3/2019,
Công ty Điện lực Bắc Giang nâng công
suất trạm biến áp này từ 100kVA lên
thành 180kVA. Sau khi nâng công suất,
trạm biến áp đã đáp ứng đủ công suất để
phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của
nhân dân tại khu vực này. 

Cử tri xã Khám Lạng, huyện Lục Nam:

Đề nghị xem xét nâng cấp đường dây và
trạm biến áp thôn Giếng và thôn Vàng để
khắc phục tình trạng điện yếu không đáp
ứng sinh hoạt và sản xuất của nhân dân (ý
kiến từ kỳ họp thứ 7).

Tiếp thu ý kiến cử tri, tháng 11/2019,
Công ty Điện lực Bắc Giang đã kéo mới
dây dẫn, nâng tiết diện cho khoảng 1,2
km dây dẫn hạ áp đảm bảo cấp điện cho
sinh hoạt và sản xuất của thôn Vàng. Để
đảm bảo cấp điện ổn định cho thôn
Giếng và thôn Vàng, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Công Thương và Công ty Điện
lực Bắc Giang nghiên cứu đầu tư trạm
biến áp thôn Vàng để đảm bảo cấp điện
ổn định.

Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách
hỗ trợ xây dựng điểm thu gom, xử lý nước
thải sinh hoạt, trước hết tại các nơi có nguy
cơ ô nhiễm cao (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).
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Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai
lập Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo
Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày
21/02/2020, dự kiến hoàn thành vào
tháng 10/2020, trong đó có nội dung quy
hoạch thoát nước trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời, UBND các huyện cũng đang tiến
hành lập điều chỉnh quy hoạch chung xây
dựng xã nông thôn, trong đó có nội dung
quy hoạch thoát nước của các điểm dân
cư trên địa bàn các xã (quy hoạch nông
thôn mới các xã được phê duyệt vào năm
2011 đến 2013, hiện nay đã đến thời hạn
phải điều chỉnh). Do vậy, để đảm bảo cơ
sở pháp lý, tránh chồng chéo giữa các
quy hoạch, đề án, kế hoạch, UBND tỉnh đã
chỉ đạo lập đề án thu gom, xử lý nước thải
sinh hoạt khu dân cư tập trung trên địa
bàn tỉnh sau khi Quy hoạch tỉnh Bắc
Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050 hoàn thành. Theo đó, sẽ có
biện pháp cụ thể để hỗ trợ xây dựng
điểm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa
bàn huyện Hiệp Hòa nói riêng.

Cử tri huyện Yên Thế phản ánh:

Đường tỉnh 242 (đoạn Km 4 đến Đèo Cà,
khu vực đền Nguyệt Hồ, thuộc xã Hương Vĩ)
mới thi công năm 2017 đã có hiện tượng bị
vỡ, không có rãnh thoát nước (ý kiến cử tri
kỳ họp thứ 5)

Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Giao thông vận tải triển khai hoàn thành
việc cải tạo, sửa chữa mặt đường BTN và
bổ sung rãnh thoát nước đoạn Km0-Km3.
Trong năm 2020, Sở Giao thông vận tải
tiếp tục triển khai đoạn còn lại của tuyến
đường (Km3-Km6) đảm bảo đồng bộ mặt
đường và thoát nước; thời gian hoàn
thành cả tuyến trong tháng 11/2020.

Cử tri thành phố Bắc Giang: Dự án xây
dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn,
đoạn qua địa phận xã Dĩnh Trì, trong quá
trình thi công, xây lắp đã làm ảnh hưởng
đến dòng chảy tưới tiêu, gây ngập úng hoa
màu, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân
dân thôn Núm, thôn Riễu xã Dĩnh Trì. Đề
nghị UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn
vị thi công có biện pháp khắc phục (ý kiến
từ kỳ họp thứ 7).

Các tồn tại trên đã được UBND tỉnh
tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn
(cơ quan nhà nước có thẩm quyền) chỉ
đạo nhà đầu tư BOT khắc phục tại Công
văn số 254/UBND-GT ngày 21/10/2019.
Theo đó, ngày 17/12/2019, UBND tỉnh
Lạng Sơn đã có văn bản số 1327/UBND-
KTN chỉ đạo nhà thầu khắc phục các tồn
tại theo phản ánh. Hiện nay, nhà đầu tư
BOT đang phối hợp với chính quyền địa
phương thống nhất phương án xử lý. 

Cử tri huyện Tân Yên phản ánh: Hiện
nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường
bị xuống cấp nghiêm trọng như: QL 31, QL
279, TL 294...; tổ chức giao thông và kết cấu
hạ tầng còn nhiều bất cập: Hệ thống biển
báo chưa đầy đủ theo đúng Quy chuẩn kỹ
thuật Quốc gia; quy hoạch, xây dựng “điểm
đón trả khách” trên tuyến cao tốc Hà Nội -
Bắc Giang, tuyến QL1A; biển báo, vạch kẻ
đường, gờ giảm tốc, đèn chớp trên các điểm
có nguy cơ gây mất an toàn giao thông; hệ
thống đèn chiếu sáng tại các khu đông dân
cư chưa đảm bảo. Tuy nhiên các biện pháp
giải quyết khắc phục của Sở Giao thông
vận tải thời gian qua còn hạn chế, hiệu quả
chưa cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất
an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo ngành chức năng xem xét, khắc phục
(ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Ý kiến góp ý của cử tri đã được UBND
tỉnh nghiêm túc tiếp thu. Trên cơ sở
nguồn vốn được bố trí và cơ chế, chính
sách hiện hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở
Giao thông vận tải triển khai các giải
pháp triệt để, hiệu quả đảm bảo an toàn
giao thông và phát triển KT-XH.

Cử tri huyện Lục Ngạn: Đề nghị nâng
cấp, cải tạo QL 31, đoạn Bắc Giang - Sơn
Động (cấp thiết là đoạn từ ngã tư Đồi Ngô
đi Chũ, Lục Ngạn) (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Nội dung đề nghị của cử tri đã được
các cơ quan chức năng tiếp thu và xem
xét, giải quyết. Hiện nay, Bộ Giao thông
vận tải đang triển khai dự án đầu tư cải
tạo nâng cấp QL.31 trong Kế hoạch đầu
tư công, giai đoạn 2021-2025.

Cử tri các xã Đức Thắng, Đoan Bái,

Đông Lỗ, Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa

tiếp tục phản ánh: Đường tỉnh 288 đã bị
xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà, mặt đường
hẹp, những đoạn đường có hộ dân sinh
sống không có rãnh thoát nước dọc gây hư
hỏng mặt đường. Đề nghị tỉnh sớm đầu tư,
sửa chữa nâng cấp để người dân đi lại được
thuận lợi (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 4)

Đoạn đường này đã được UBND
huyện Hiệp Hòa khởi công cải tạo, nâng
cấp; dự kiến công trình hoàn thành trong
năm 2020.

Cử tri xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa

phản ánh: Hiện nay, đường từ Km1+850
đến Km4 đường tỉnh 288 xuống cấp
nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến giao
thông đi lại của nhân dân, đề nghị UBND
tỉnh cải tạo, nâng cấp đoạn đường này (ý
kiến từ kỳ họp thứ 7).

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho
UBND huyện Hiệp Hòa triển khai dự án
làm đường và cầu kết nối từ nút giao
tuyến nhánh 3, đường vành đai IV (xã
Đông Lỗ) với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc
Ninh, dự kiến khởi công năm 2020, hoàn
thành năm 2022.

Đối với các đoạn tuyến cũ sau khi nắn
chỉnh tuyến, UBND tỉnh đã giao UBND
huyện Hiệp Hòa, UBND huyện Việt Yên
quản lý đoạn và chỉ đạo xây dựng kế
hoạch nâng cấp, cải tạo  phục vụ đi lại của
nhân dân địa phương.

Cử tri xã Trường Sơn và xã Tiên Hưng,

huyện Lục Nam phản ánh:

- Tại Km 43+700 đường 293 chân dốc
Đèo Me, thôn Cầu Gỗ, có thiết kế hệ thống
cống thoát nước qua đường nhưng không
thiết kế làm mương thoát nước, khiến diện
tích vườn cây ăn quả của một số hộ dân bị
ngập úng vào mùa mưa.

- Tại Km 46+100 đường 293, khu đất xả
thải thôn Mới, có thiết kế hệ thống cống
qua đường nhưng không thiết kế hệ thống
mương thoát để trả lại mương cũ như
trước, vì thế nước thải từ cống xả trực tiếp
vào đất lúa của một số hộ dân thôn Mới. 

- Khi thi công đường 293, đơn vị thi công
làm hư hỏng mương thoát nước thải Khu
quy hoạch phân lô Quán Dăm, thôn Tân
Thành, chưa làm hoàn trả lại. 

- Đường 293, đoạn đầu cầu Lục Nam, xã
Tiên Hưng không có hệ thống thoát nước
dọc, gây ngập úng khi trời mưa. 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết
(Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải phối hợp với UBND huyện Lục
Nam, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh
kiểm tra, rà soát, khắc phục các nội dung
còn tồn tại trên đoạn tuyến từ Km0-
Km73; thời gian thực hiện xong trong
năm 2020.

Cử tri xã Song Vân, huyện Tân Yên

phản ánh: Đường tỉnh 295 đoạn dốc Cầu
treo Bỉ, thuộc thôn Đồng Kim, xã Song Vân
có cống chảy qua đường hẹp, mưa to bị
ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh
hoạt của nhân dân. Nội dung này cử tri đã
kiến nghị nhiều lần và được trả lời khi cải
tạo, nâng cấp đường 295 sẽ xử lý. Hiện nay
đang thi công làm đường nhưng không làm
cống, nhân dân bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo, kiểm tra bổ sung cống để giải quyết
tình trạng trên (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự
án ĐTXD các CTGT tỉnh chủ trì, phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm
tra thực tế hiện trường và xem xét, giải
quyết nội dung cử tri kiến nghị. 

Ngày 22/11/2019, Ban quản lý dự án
ĐTXD các CTGT tỉnh đã có buổi kiểm tra
thực tế hiện trường, làm việc với đại diện
UBND huyện Tân Yên, UBND xã Song Vân.
Qua kiểm tra, xem xét thực tế, cống
ngang D100 chảy qua ĐT.295 tại
Km42+600 vẫn đảm bảo thoát nước.
Nguyên nhân dẫn đến việc ngập úng khi
mưa to là do cách hạ lưu cống khoảng
54m (nằm ngoài phạm vi của dự án)
nhiều nhà dân xây lấn chiếm dòng chảy
(bề rộng rãnh tại các vị trí lấn chiếm còn
khoảng 0,4m) gây ách tắc dòng chảy, gây
ngập úng khi trời mưa to. 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đề
nghị UBND huyện Tân Yên và UBND xã
Song Vân quan tâm tổ chức giải tỏa phần
xây dựng lấn chiếm phía hạ lưu để hoàn
trả lại lòng kênh và tổ chức nạo vét, khơi
thông đảm bảo thoát nước (có biên bản
buổi làm việc kèm theo).

Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên

Dũng phản ánh: Quá trình thi công dự án
đường lên cầu Đồng Sơn, đoạn qua thôn
Dung (xã Hương Gián) đã gây ngập úng
hơn 6.000m2 lúa, làm chết 1.000 cây liễu từ
tháng 6/2018 đến nay, thi công vào diện
tích ngoài chỉ giới (tại thôn Tây) nhưng
chưa đền bù cho nhân dân. Đề nghị UBND
tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Về nội dung phản ánh quá trình thi
công dự án đường lên cầu Đồng Sơn, đoạn
qua thôn Dung (xã Hương Gián) đã gây
ngập úng hơn 6.000 m2 lúa, làm chết 1.000
cây liễu: UBND huyện Yên Dũng đã giao cơ
quan chuyên môn liên quan làm rõ, tham
mưu quyết định cấp 31.612.000 đồng kinh
phí hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích lúa
và cây bạch đàn cao sản bị thiệt hại; đã
thực hiện chi trả xong, nhân dân đã đồng
thuận với mức kinh phí hỗ trợ.

- Về nội dung phản ánh quá trình thi
công dự án đường lên cầu Đồng Sơn đã
thi công vào diện tích ngoài chỉ giới (tại
thôn Tây) nhưng chưa đền bù cho nhân
dân: Trong quá trình thi công cầu Đồng
Sơn, đơn vị thi công có thi công vào diện
tích 2.940m2 đất của 90 hộ gia đình thôn
Tây xã Hương Gián. Phần diện tích này
nằm ngoài chỉ giới thu hồi, bồi thường,
GPMB mà Trung tâm Phát triển quỹ đất và
CCN huyện đã nhận ranh giới và GPMB;
UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm làm
việc với nhà thầu, các hộ gia đình, Ban
quản lý thôn Tây và UBND xã Hương Gián
để thực hiện công tác GPMB bổ sung
phần diện tích đất trên. Đến nay, phương
án bồi thường, hỗ trợ đã tổng hợp xong
(giá trị 642.000.000 đồng), đã kết thúc
công khai phương án, đang tổng hợp hồ
sơ trình thẩm định; dự kiến chi trả kinh phí
bồi thường bổ sung cho các hộ gia đình
hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

Cử tri xã Đồng Phúc, Nham Sơn,

huyện Yên Dũng tiếp tục phản ánh: Nước
Sông Cầu bị ô nhiễm do xả thải từ phía Bắc
Ninh đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước
sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh
có giải pháp phối hợp với tỉnh Bắc Ninh để
làm giảm mức độ ô nhiễm nguồn nước
sông Cầu (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).      

Sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa
XVIII, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp
các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức
kiểm tra thực tế và đề xuất biện pháp giải
quyết nội dung cử tri phản ánh, kết quả
như sau:

Ngày 27/02/2020, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã tổ chức làm việc với Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh để
giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước
sông Cầu. Qua buổi làm việc cho thấy:
Tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện
nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng
ô nhiễm môi trường sông Ngũ Huyện Khê
và nguồn nước sông Cầu, cụ thể như: Đã
hoàn thành và đưa vào vận hành hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt của thị xã
Từ Sơn giai đoạn 1 công suất 33.000
m3/ngày đêm, nhà máy xử lý nước thải
sinh hoạt thành phố Bắc Ninh công suất
28.000 m3/ngày đêm; đầu tư xây dựng hệ
thống xử lý nước thải tập trung Cụm
công nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện
Yên Phong công suất 350m3/ngày đêm;
xây dựng và vận hành hệ thống xử lý
nước thải tập trung làng nghề sản xuất
giấy tái chế Phong Khê, thành phố Bắc
Ninh, công suất giai đoạn 1 là 5.000
m3/ngày đêm...; thực hiện điều tiết nước
tại cửa xả trạm bơm Đặng Xá, phường
Vạn An ra sông Cầu; tổ chức thanh tra,
kiểm tra đối với các cơ sở xả thải trực tiếp
ra lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ
gây ô nhiễm môi trường cao… Tuy nhiên
qua kiểm tra thực tế, tình hình chưa được
cải thiện nhiều, khối lượng nước thải
được xử lý chưa đạt 100% do vậy nguồn
nước sông Cầu đôi lúc vẫn bị ô nhiễm
vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND
tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, cơ
quan, UBND các huyện: Yên Dũng, Việt
Yên, Hiệp Hòa thực hiện các giải pháp xử
lý ô nhiễm nguồn nước sông Cầu đoạn
chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang và có
văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đề nghị phối hợp
giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường
nguồn nước sông Cầu. Theo đó, UBND
tỉnh Bắc Ninh đã có văn chỉ đạo các
ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh
tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục
công trình bảo vệ môi trường đảm bảo
thu gom, xử lý triệt để nước thải đảm bảo
theo quy định trước khi xả thải ra sông
Cầu; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có
văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND tỉnh Bắc
Ninh, UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện các
biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm
nguồn nước sông Cầu khu vực giáp ranh
giữa hai tỉnh và dự kiến trong thời gian tới
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi
làm việc với hai tỉnh để giải quyết tình
trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp
tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi
trường, các Sở, ngành, địa phương của
tỉnh Bắc Ninh để giải quyết tình trạng trên.

Cử tri xã Tân Tiến, thành phố Bắc

Giang: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh có biện
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pháp giải quyết các trường hợp người dân
đã mua đất do UBND xã, thôn bán (trái
thẩm quyền) trước đây.

Trước đây, UBND thành phố đã giải
quyết các trường hợp hộ gia đình được
xã, thôn giao đất trái thẩm quyền thông
qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất theo Quyết định số
191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của
UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất đối với một số trường hợp
vướng mắc, tồn tại trước ngày
01/01/2012 cho hộ gia đình, cá nhân
đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang; kết quả đã thiết lập hồ sơ và cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
được 189 trường hợp. 

Thực hiện Kết luận số 208-KL/TU ngày
18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
chủ trương giải quyết một số vướng mắc,
bất cập trong công tác quản lý đất đai
trên địa bàn tỉnh hiện nay, trong đó có
việc xử lý đối với các trường hợp giao, bán
trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 cho
các hộ gia đình, cá nhân. UBND thành
phố ban hành Công văn số 1969/UBND-
TNMT ngày 07/8/2019 về việc rà soát kê
khai các trường hợp được giao đất không
đúng thẩm quyền trên địa bàn thành
phố, trong đó giao UBND phường, xã:
Thông báo các hộ gia đình, cá nhân trên
địa bàn thành phố đang sử dụng đất mà
chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và đối với những thửa đất có
nguồn gốc được giao không đúng thẩm
quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 23
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
thực hiện việc kê khai theo mẫu, đồng
thời: Giao Thanh tra thành phố tham mưu
Chủ tịch UBND thành phố thành lập
Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra
việc giao đất không đúng thẩm quyền tại
xã Tân Tiến xong trong tháng 8/2019 và
tiến hành thanh tra, đề xuất xử lý các sai
phạm. Kết quả rà soát có 437 trường hợp
được giao đất không đúng thẩm quyền
trên địa bàn xã Tân Tiến.

Chủ tịch UBND thành phố đã ban
hành Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày
08/9/2019 về thành lập Đoàn Thanh tra và
Đoàn Thanh tra đang tiến hành thanh tra
việc bán đất trái thẩm quyền tại thôn
Thanh Cảm và Văn Sơn, xã Tân Tiến. Trên
cơ sở kết luận của Đoàn Thanh tra, UBND
thành phố đã chuyển Cơ quan Cảnh sát
điều tra, Công an thành phố để xem xét,
đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND thành
phố ban hành Quyết định số 893/QĐ-
UBND ngày 13/3/2020 về thành lập Đoàn
Thanh tra và đang tiến hành thanh tra việc
giao đất trái thẩm quyền đối với các thửa
đất thuộc dự án Khu số 3 thuộc Khu đô thị
phía Nam, xã Tân Tiến. Sau khi có kết luận
cụ thể các trường hợp được giao đất
không đúng thẩm quyền nhưng đủ điều
kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, Chủ tịch UBND thành phố tiếp
tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến
hành các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá
nhân theo quy định của pháp luật. 

Ngày 28/5/2020, Chủ tịch UBND
thành phố đã có Kết luận số 01/KL về kết
luận thanh tra việc giao đất trái thẩm

quyền đối với các thửa đất khu số 3 thuộc
Khu đô thị Phía Nam, xã Tân Tiến thành
phố Bắc Giang, trong đó kết luận: Không
đủ cơ sở để khẳng định giai đoạn năm
2002-2003 thôn Trước, xã Tân Tiến giao
đất trái thẩm quyền cho các hộ là vì: Thôn
Trước và UBND xã Tân Tiến không xuất
trình được việc thu tiền và sử dụng tiền
thu được của hộ vào mục đích làm công
trình phúc lợi của thôn; đồng thời không
xuất trình được chủ trương của Chi bộ,
thôn, UBND xã Tân Tiến về việc giao bán
đất (không có hồ sơ chứng minh); diện
tích đất thôn thu tiền của các hộ là đất
nông nghiệp đã được UBND huyện Yên
Dũng cấp giấy CNQSD đất và không phải
đất công ích do UBND xã quản lý; phiếu
thu tiền không thể hiện thu tiền đất ở;
không có biên bản giao đất. 

Hiện, Chủ tịch UBND thành phố đang
chỉ đạo UBND xã Tân Tiến thực hiện kết
luận thanh tra và kiểm điểm trách nhiệm
đối với cá nhân có liên quan tới sai phạm
theo thẩm quyền.

Cử tri xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn

phản ánh: Tuyến đường từ xã Thanh Hải
qua thôn Minh Sơn về trung tâm xã Kiên Lao
(thuộc chương trình đường vào xã nghèo)
đã dừng thi công từ năm 2015. Hiện nay còn
một số đoạn và cầu Nương chưa thi công
gây rất nhiều khó khăn trong việc đi lại của
nhân dân, nhất là các em học sinh vào mùa
mưa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm bố trí
vốn để hoàn thiện tuyến đường này. 

Tuyến đường cử tri phản ánh đã được
Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã phê
duyệt thi công tại Quyết định số
4600/QĐ-UBND ngày 28/10/2019. Hiện
nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện đang thực hiện công tác lựa chọn
nhà thầu, khởi công trong tháng 5/2020. 

Năm 2019, UBND huyện Lục Ngạn đã
bố trí kinh phí từ nguồn vốn dự phòng
ngân sách huyện để sửa chữa tuyến
đường từ ngã ba Sậy Cầu vào trung tâm
xã Kiên Thành với tổng chiều dài khoảng
300m; công trình đã hoàn thành xong
trong năm 2019.

Năm 2020, UBND huyện Lục ngạn đã
bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến
đường ĐH 85 (Kiên Thành – Sơn Hải – Hộ
Đáp), với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; đoạn
tuyến đường từ thôn Minh Sơn, Kiên
Thành sang thôn Trại Na, xã Thanh Hải
nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016 - 2020; đã được UBND
huyện Lục Ngạn phê duyệt tại Quyết định
số 4600/QĐ-UBND ngày 28/10/2019.
Hiện nay, đoạn tuyến này đang được Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, dự
kiến sẽ tổ chức thi công vào quý II/2020. 

III-LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

Cử tri xã Bích Sơn và một số xã huyện

Việt Yên phản ánh: Hiện nay trên đại bàn
huyện có Công ty TNHH Fourwell Vina nợ
BHXH, BHYT, BHTN trên 5,4 tỷ đồng và nợ
lương công nhân tháng 4 và tháng 5/2019;
Công ty TNHH Fine Land Apparel VN nợ
BHXH trên 5,5 tỷ đồng. Tình trạng này ảnh
hưởng rất lớn đến quyền lợi, đời sống của
người lao động. Riêng tại Công ty TNHH
Fourwell Vina từ tháng 1 đến tháng 6/2019
đã xảy ra 04 lần công nhân ngừng việc tập
thể để đòi hỏi quyền lợi, tuy nhiên đến nay
vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp
xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp nợ

BHXH, BHTN, BHYT và nợ lương người lao
động nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao
động, đảm bảo ổn định tình hình an ninh
trật tự ở địa phương (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).

Sau kỳ họp thứ 9, HDNĐ tỉnh khóa
XVIII, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Lao
động - TB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH
tỉnh kiểm tra, xem xét và giải quyết kiến
nghị cử tri, kết quả như sau: Từ tháng
09/2019, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các
sở, ngành, địa phương tăng cường triển
khai thực hiện các giải pháp nêu trong
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/11/2018
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng
cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh
vực lao động, BHXH đối với các doanh
nghiệp; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày
04/5/2018 của UBND tỉnh về nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước về lao động,
BHXH, giai đoạn 2018 - 2020; Thông báo
số 281/TB-UBND ngày 14/10/2019 về kết
luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh
Dương tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá
tình hình, kết quả thực hiện công tác
quản lý nhà nước về lao động bảo hiểm
xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp Quý
IV năm 2019, thường xuyên theo dõi,
nắm chắc tình hình sử dụng lao động của
các doanh nghiệp, phát hiện sớm các vi
phạm và kiên quyết thanh tra, kiểm tra,
xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi
phạm(1). Với sự vào cuộc tích cực như trên,
trong 02 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ nợ
BHXH trên địa bàn toàn tỉnh đã có xu
hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019.
Đặc biệt, số tiền nợ BHXH từ 9 tháng trở
lên có xu hướng giảm mạnh (giảm 34,8%
so với cùng kỳ năm 2019); số vụ tranh
chấp lao động, ngừng việc tập thể giảm
mạnh so với cùng kỳ 2019, trong 02
tháng đầu năm 2020 chưa phát hiện có
tình trạng doanh nghiệp nợ lương của
người lao động.

Về 02 vụ việc nợ lương, nợ BHXH của
Công ty TNHH Fourwell Vina và Công ty
TNHH Fine Land Apparel VN, đến nay việc
giải quyết tại 02 Công ty này như sau:

- Đối với Công ty TNHH Fourwell Vina:
UBND tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Liên
đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chỉ đạo
Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên
hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn Công ty
TNHH Fourwell Vina nộp đơn cho Tòa án
nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu mở thủ
tục phá sản Công ty TNHH Fourwell Vina.
Ngày 08/8/2019, Công đoàn Công ty
TNHH Fourwell Vina đã nộp đơn kèm
theo 476 giấy ủy quyền của người lao
động, danh sách người lao động bị nợ
lương, thông báo nợ BHXH của BHXH
huyện Việt Yên và một số hồ sơ có liên
quan cho Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án
nhân dân tỉnh đã thụ lý đơn, hồ sơ yêu
cầu mở thủ tục phá sản Công ty TNHH
Fourwell Vina và đã chuyển cho Thẩm
phán Phạm Thị Thu Hiền. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Tòa án
nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị
BHXH huyện Việt Yên, Liên đoàn Lao
động huyện Việt Yên phối hợp cung cấp
thông tin liên quan. Ngày 01/6/2020, Tòa
án nhân dân tỉnh có công văn gửi Công
an tỉnh Bắc Giang, đề nghị Công an tỉnh
xem xét dấu hiệu hình sự đối với Công ty
TNHH Fourwell Vina. Ngày 20/6/2020, Tòa
án nhân dân tỉnh nhận được công văn
của Công an tỉnh với nội dung không thụ
lý giải quyết vụ việc dấu hiệu hình sự đối
với Công ty TNHH Fourwell Vina. Do hiện

nay có thông tin từ cơ quan Công an là
chủ doanh nghiệp đã xuất cảnh nên Toà
án đang xác minh làm rõ để tiến hành uỷ
thác tư pháp khi có căn cứ để giải quyết
vụ án.

- Đối với Công ty TNHH Fine Land
Apparel VN: Công ty đã chấp hành việc
nộp tiền xử phạt theo quy định. Tuy
nhiên, tại thời điểm tháng 11/2019, Công
ty vẫn tiếp tục có hành vi nợ BHXH. Trước
tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã
giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Bảo
hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh thanh tra
đột xuất toàn diện việc chấp hành pháp
luật của Công ty TNHH Fine Land Apparel
VN. Kết quả đoàn thanh tra đã đề xuất và
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với Công
ty với số tiền phạt là 150 triệu đồng,
đồng thời yêu cầu Công ty thực hiện
nghiêm việc nộp hết tiền nợ BHXH tại
thời điểm thanh tra là 1.789.763.789
đồng (không bao gồm tiền lãi chậm
nộp). Đến nay, mặc dù Công ty TNHH
Fine Land Apparel VN đã thực hiện xong
quyết định xử phạt vi phạm hành chính
nhưng do gặp khó khăn trong sản xuất,
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên
Công ty tiếp tục nợ BHXH với cơ quan
BHXH.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ
đạo Công ty khắc phục khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh để ổn định sản
xuất và thực hiện đúng nghĩa vụ đóng
BHXH cho người lao động.

Cử tri thành phố Bắc Giang: Đề nghị
UBND tỉnh xem xét xây dựng Nhà tang lễ
và Nhà Hỏa táng phục vụ nhu cầu của
nhân dân trên địa bàn.

* Về ý kiến đề nghị xây dựng Nhà tang
lễ: Hiện nay trên địa bàn thành phố có 01
nhà tang lễ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Bắc Giang; theo Quy hoạch chung thành
phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm
2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày
05/12/2017, trong đó có quy hoạch xây
dựng mới 03 nhà tang lễ cấp đô thị đáp
ứng phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa
bàn hiện nay và trong tương lai, cụ thể:

- Nhà tang lễ tại khu vực phía Tây
thành phố có diện tích khoảng 4.000m2,
quy hoạch cạnh Bệnh viện Ung bướu
tỉnh, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

- Nhà tang lễ tại khu vực phía Đông
Bắc thành phố có diện tích khoảng 1,0ha,
quy hoạch gần khu vực Trường Cao đẳng
kỹ thuật công nghiệp cơ sở 2, thuộc địa
bàn xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.

- Nhà tang lễ tại khu vực phía Nam
thành phố có diện tích khoảng 1,0ha,
quy hoạch cạnh tỉnh lộ 293, thuộc địa
bàn xã Hương Gián, huyện Yên Dũng.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt,
UBND tỉnh có chủ trương xã hội hóa, kêu
gọi nhà đầu tư xây dựng Nhà tang lễ gắn
với quản lý, cung cấp dịch vụ tổ chức
tang lễ, dịch vụ mai táng; hiện, đã có Nhà
đầu tư (Công ty TNHH Vãng Sinh Đường
Bắc Giang) quan tâm đề xuất xây dựng
Nhà tang lễ tại khu vực phía Tây thành
phố, cạnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh, xã
Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Trên cơ sở
đề xuất của nhà đầu tư, UBND tỉnh đã
nghiên cứu sửa đổi cơ chế hỗ trợ đối với
nhà đầu tư thực hiện các dự án xã hội hóa
trên địa bàn tỉnh, ban hành tại Quyết định

(1). Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra của các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 736.688.737 đồng, trong đó đã ban hành 02 quyết định cưỡng chế kê
biên tài sản đối với 02 doanh nghiệp FDI (Công ty TNHH YD-Tech; Công ty TNHH Prime Dokyoung) và thành lập Tổ cưỡng chế kê biên tài sản, buộc 02 doanh nghiệp thực hiện việc nộp tiền phạt và tiền nợ BHXH.
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số 26/2019/QĐ-UBND ngày 29/11/2019.
Hiện, UBND thành phố Bắc Giang đã đưa
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025, xây dựng đoạn đường
nối từ đường Thân Nhân Trung đến nhà
tang lễ cạnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh;
đồng thời, UBND thành phố Bắc Giang đã
trình Sở Kế hoạch & Đầu tư danh mục dự
án có sử dụng đất trong đó có dự án xây
dựng nhà tang lễ để lựa chọn nhà đầu tư
theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày
28/02/2020 của Chính phủ về quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu
thầu về lựa chọn nhà đầu tư (danh mục
dự án thực hiện theo hình thức xã hội
hóa) trình cấp có thẩm quyền xem xét. Do
vậy, dự kiến giai đoạn năm 2021-2022, sẽ
xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà tang lễ
cạnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh phục vụ
nhu cầu của nhân dân.  

* Về ý kiến xây dựng nhà hỏa táng: Theo
Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc
Giang đến năm 2030 và Quy hoạch
chung thành phố đến năm 2035, tầm
nhìn đến năm 2050, không bố trí quy
hoạch cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành
phố. Theo Quyết định số 198/QĐ-UBND
ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng
tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, trong đó
có dự kiến quy hoạch từ 1 đến 3 cơ sở hỏa
táng tập trung đặt tại công viên nghĩa
trang cấp I (xã Tiến Thắng, Yên Thế), nghĩa
trang cấp II (xã Hương Sơn, Lạng Giang);
cấp IV (Nghĩa trang Đông Hương, xã
Nham Sơn, huyện Yên Dũng) với diện tích
1,0 ha phục vụ nhu cầu hỏa táng của
nhân dân trong tỉnh. Thời gian tới, UBND
tỉnh chủ trương kêu gọi nhà đầu tư cơ sở
hỏa táng theo hình thức xã hội hóa.

PHẦN III
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 9,
HĐND TỈNH KHÓA XVIII ĐÃ

GIẢI QUYẾT XONG
I - LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri xã Tân Trung,  huyện Tân Yên

phản ánh: Đường 294 (đoạn từ Tân Sỏi đi
Nhã Nam) mặc dù đã được duy tu, sửa chữa
nhưng xe chở đá, đất chở quá tải, quá khổ
đi lại nhiều hình thành nhiều ổ gà, ổ voi dễ
gây tai nạn cho người tham gia giao thông.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức
năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm
đối với xe chở quá tải, quá khổ

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh
của cử tri, UBND tỉnh đã có văn bản yêu
cầu Giám đốc Công an tỉnh xem xét, giải
quyết theo thẩm quyền. Theo đó, Giám
đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng
chức năng của Công an tỉnh, Công an
huyện Tân Yên tổ chức xác minh và triển
khai các biện pháp giải quyết, kết quả
như sau:

- Chỉ đạo Công an huyện Tân Yên xây
dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả
Kế hoạch số 23/KH-CATY về tăng cường
kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở
hàng quá khổ, quá tải trọng trên địa bàn.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân, trong đó tập
trung vào đối tượng là chủ các doanh
nghiệp vận tải, chủ xe và lái xe chấp hành
nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ;
đến nay đã phối hợp yêu cầu 12 chủ bến
bãi, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và
73 lượt chủ xe, lái xe ô tô ký cam kết
không chở hàng quá khổ, quá tải trọng.

Tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng
Công an xã, thị trấn tích cực phối hợp
chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và
nhân dân địa phương tham gia phát hiện
các phương tiện có dấu hiệu chở hàng
quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn,
trong đó có Tỉnh lộ 294 (chụp ảnh, ghi
biển kiểm soát) để phản ánh, tố giác với
lực lượng Công an có biện pháp xử lý. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao
thông tăng cường tuần tra, kiểm soát
giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 294: Công
an huyện Tân Yên đã phân công 01 tổ
công tác thường xuyên tuần tra, kiểm
soát trên tuyến, kiên quyết xử lý các xe ô
tô chở quá khổ, quá tải trọng trên tuyến.
Kết quả, từ ngày 24/02/2020 đến ngày
24/3/2020, lực lượng Cảnh sát giao thông
đã tiến hành kiểm soát 17 lượt phương
tiện ô tô chở hàng lưu thông trên tuyến
Tỉnh lộ 294 qua địa bàn xã Tân Trung; phát
hiện, xử lý 03 trường hợp xe ô tô chở
hàng quá tải trọng, 04 trường hợp xe ô tô
tải tự ý lắp thùng xe có kích thước không
đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Do tích cực chỉ đạo triển khai quyết
liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nên tình
trạng xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải
trọng trên địa bàn nói chung và Tỉnh lộ
294 nói riêng cơ bản được giải quyết.

II - LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN
SÁCH

Cử tri xã Hương Mai, huyện Việt Yên

phản ánh: Tuyến Kênh 3 từ Kè Tràng về Tân
Sơn, xã Trung Sơn có chiều dài khoảng
4,5km phục vụ nước tưới cho toàn bộ diện
tích của xã và một phần của xã Trung Sơn,
tuyến kênh này được xây dựng từ lâu qua
nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm
trọng, lòng kênh nhiều đoạn lở vỡ, mặt kênh
thấp, mùa mưa nhiều đoạn bị tràn làm ảnh
hưởng đến đi lại và sản xuất của nhân dân.
Đề nghị UBND tỉnh cứng hóa lòng kênh và
mặt kênh để đảm bảo cho việc đi lại và phục
vụ sản xuất của nhân dân.

Cũng trên tuyến kênh này, hiện nay cứ
mỗi đợt nước về, rác thải và xác động vật
chết từ huyện Phú Bình, huyện Hiệp Hòa
theo dòng nước chảy về địa phận thôn
Đống Mối, xã Hương Mai rất nhiều, gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo huyện Hiệp Hòa, huyện
Việt Yên phối hợp, có biện pháp khắc phục
(các ý kiến trên đã đề nghị ở các kỳ trước
nhưng chưa được giải quyết dứt diểm, nên
cử tri tiếp tục đề nghị).

- Về nội dung cử tri kiến nghị cứng hóa
tuyến kênh 3: Tuyến Kênh 3 (N3) hiện trạng
là kênh đất, có chiều dài 21,0 km, phục vụ
tưới cho 5.153 ha diện tích đất canh tác
của một số xã thuộc huyện Hiệp Hòa và
các xã Việt Tiến, Hương Mai và Trung Sơn,
huyện Việt Yên. Để đầu tư cứng hóa tuyến
kênh N3 cần một nguồn kinh phí rất lớn
mà hiện nay nguồn kinh phí của tỉnh còn
hạn chế nên việc đầu tư, nâng cấp kiên cố
hóa chưa thực hiện được. 

Trước mắt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo
sát hiện trạng để có những biện pháp
khắc phục, đáp ứng yêu cầu đưa nước
phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân
dân. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã
chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên
KTCTTL Nam Sông Thương bố trí kinh phí
đầu tư tu bổ, nạo vét khơi thông dòng
chảy với chiều dài 5,2 km đảm bảo tưới,

tiêu đoạn qua địa bàn xã Hương Mai,
Trung Sơn huyện Việt Yên. Ngoài ra,
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
816/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 phân bổ
kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm
nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 -
2018 (đợt 2), đầu tư nạo vét, tu bổ 4,9 km
(trong đó đoạn qua xã Trung Sơn là
1,85km); công trình đã hoàn thành đưa
vào sử dụng từ ngày 15/12/2019.

- Về nội dung cử tri phản ánh tình trạng
rác thải và xác động vật trên tuyến kênh:
Phản ánh của cử tri là đúng; để ngăn chặn
và giảm thiểu tình trạng trên, Sở Nông
nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH
một thành viên KTCTTL Nam Sông
Thương bố trí công nhân thường xuyên
vớt rác tại các điểm điều tiết, phối hợp với
các cấp chính quyền địa phương thu gom
và vận chuyển rác vào các bãi tập trung
để xử lý theo quy định. Đồng thời, UBND
huyện Hiệp Hòa và UBND huyện Việt Yên
đã triển khai lắp đặt lưới chắn rác trên
tuyến kênh thuộc địa phận một số xã trên
địa bàn huyện(2); do vậy, đã giảm thiểu
được lượng rác thải, xác động vật chết
trong tuyến kênh 3 và giảm thiểu lượng
ô nhiễm môi trường nước trong công
trình thủy lợi.

Cử tri thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ,

huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay các
đại lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã
Đồng Kỳ bán thuốc chất lượng kém, ảnh
hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tăng cường công tác kiểm
tra, xem xét, xử lý. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và PTNT tổ chức thanh kiểm tra chất
lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn
toàn tỉnh nói chung và huyện Yên Thế nói
riêng. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT
đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra
4 hộ kinh doanh thuốc BVTV tại xã Đồng
Kỳ - huyện Yên Thế. Đã phát hiện và xử lý
vi phạm hành chính đối với hộ kinh
doanh thuốc Bảo vệ thực vật Sang Thảo
tại thôn Trại Đãng, xã Đồng Kỳ, phạt hành
chính 4 triệu đồng và cửa hàng Ngô
Phong tại thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ
phạt hành chính 4 triệu đồng nộp ngân
sách nhà nước.

Cử tri xã Hương Gián, Lão Hộ, huyện

Yên Dũng đề nghị: Ngành chức năng chỉ
đạo Công ty khai thác Công trình thủy lợi
Nam Cầu Sơn cải tạo, nâng cấp khơi thông
dòng chảy của các kênh mương thuộc trạm
bơm Thái Sơn 1, 2, 3 để đảm bảo cung cấp
nước cho sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và PTNT tổ chức khảo sát hiện trạng và
chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên
KTCTTL Bắc Sông Thương trích kinh phí
từ nguồn miễn thu thủy lợi phí đầu tư tu
bổ, nạo vét khơi thông dòng chảy cho
tuyến kênh tiêu trạm bơm Thái Sơn 1,
công trình đã hoàn thành đưa vào sử
dụng vào ngày 31/12/2019, đảm bảo tưới
tiêu phục vụ sản xuất. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang đã
phân bổ kinh phí cải tạo, nâng cấp cho
tuyến kênh này từ nguồn hỗ trợ và phát
triển đất trồng lúa năm 2020 tại Quyết
định số 968/QĐ-UBND ngày 16/12/2019.
Công trình sẽ được triển khai thi công,
thời gian hoàn thành xong trước ngày
31/12/2020, như vậy sẽ đảm bảo đáp ứng
được yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất
của nhân dân trên địa bàn.

Cử tri xã An Lạc, huyện Sơn Động: Đề
nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng
Nhà máy nước sạch xã An Lạc để cung cấp
nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng.

UBND tỉnh đã có Công văn số
202/UBND-TH ngày 19/8/2019 về
phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới, giai đoạn 2016-2020; Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đã có Văn bản số 8814/BCBKHĐT
ngày 25/11/2019 về kết quả thẩm định
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự
án nhóm C thuộc Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới trong đó có dự
án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước
sinh hoạt tập trung xã An Lạc, huyện Sơn
Động vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ
là 4,5 tỷ đồng. 

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang
hướng dẫn các huyện hoàn thiện thủ tục
đầu tư các dự án thuộc Chương trình mở
rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông
thôn dựa trên kết quả vay vốn WB, vốn dự
phòng Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới, để làm căn cứ tham mưu
UBND tỉnh phân bổ vốn cho các địa
phương triển khai thực hiện dự án đưa
vào khai thác phục vụ cung cấp nước
sạch cho nhân dân địa phương trong
năm 2020.

Cử tri xã Hồng Thái, huyện Việt Yên:

Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành giao thông cho
lắp hệ thống đèn cảnh báo ATGT tại điểm
giao cắt giữa đường Quốc lộ 37 với đường
trục của xã tại khu dân cư Trùm Tranh
(đoạn giữa cầu Dục Quang- Bích Động đến
ngã tư Đình Trám).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn
giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao
thông vận tải kiểm tra vị trí cử tri kiến
nghị, kết quả xác định việc lắp hệ thống
đèn cảnh báo ATGT tại điểm giao cắt giữa
đường Quốc lộ 37 với đường trục của xã
là không phù hợp do vị trí này gần ngã tư
Đình Trám, tại vị trí đã được bổ sung biển
báo hiệu, sơn gờ giảm tốc; công trình
hoàn thành trong tháng 3/2020.

Cử tri xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có
thẩm quyền có giải pháp đảm bảo an toàn
giao thông, hành lang Quốc lộ 17 đoạn qua
địa bàn xã Nội Hoàng và lắp đặt hệ thống
biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên đoạn
đường trên.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn
giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao
thông vận tải và UBND huyện Yên Dũng
kiểm tra, kết quả xác định việc lắp đèn tín
hiệu giao thông tại điểm giao cắt giữa
đường Quốc lộ 17 với đường ngang là
không phù hợp do vị trí này là điểm đầu
cầu vượt cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, tại
vị trí đã được bổ sung biển báo hiệu, sơn
gờ giảm tốc tại vị trí nút giao; công trình
đã hoàn thành trong tháng 4/2020.

Cử tri xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng
phản ánh: Trên quốc lộ 17, điểm rẽ vào
thôn Thành Công, Quyết Tiến, xã Tiền
Phong, huyện Yên Dũng, tại điểm ngã 5,
phương tiện giao thông nhiều, thường
xuyên xảy ra va chạm. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo cơ quan chức năng làm gờ giảm
tốc và lắp đặt biển báo giảm tốc độ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn
giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao
thông vận tải và UBND huyện Yên Dũng
kiểm tra thực tế. Kết quả xác định vị trí cử
tri kiến nghị nằm trên tuyến đường cầu
Đồng Sơn nối ĐT.293 và QL.17. Các cơ

(2). UBND huyện Hiệp Hòa đã triển khai lắp đặt lưới chắn rác trên tuyến kênh Trôi tại K7+300, giao cho UBND xã Hoàng An quản lý. Trên tuyến kênh 3, UBND huyện Hiệp Hòa đã lắp đặt 02 lưới chắn rác tại xã Hoàng An và xã Ngọc Sơn, UBND
huyện Việt Yên đã lắp đặt 02 lưới chắn rác tại xã Việt Tiến và xã Trung Sơn và giao cho UBND các xã tổ chức vớt, thu gom và xử lý rác thải theo quy định. 
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quan đã thống nhất bổ sung thi công
biển báo hiệu, gồ giảm tốc; công trình đã
hoàn thành trong tháng 3/2020.

Cử tri xã Việt Tiến, thị trấn Bích Động,

huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến
với đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 37 kiểm
tra lại toàn bộ các nắp đậy rãnh dọc và nắp
cống ở các vị trí cống qua các đường rẽ. Thực
tế hiện nay một số không đảm bảo chất
lượng, sập gẫy ảnh hưởng đến an toàn giao
thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi
công có phương án xử lý, thay thế để đảm
bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Các nội dung cử tri phản ánh, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải  và
đơn vị thi công khắc phục, hoàn thành
trong tháng 4/2020.

Cử tri các xã Thái Đào, Đại Lâm,

huyện Lạng Giang tiếp tục phản ánh:

Hiện nay đường QL 31 đi qua địa bàn các xã
đã bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người
và phương tiện tham gia giao thông, rất dễ
xảy ra tai nạn. Tuyến đường tỉnh (Đại Lâm đi
An Hà) đoạn từ km 8+100 (từ cầu giáp Trung
tâm Y tế huyện) đến giáp đường tỉnh 292,
chiều dài khoảng 8,6 km, hiện nay đã xuống
cấp, trên đoạn đường có rất nhiều chỗ bị vỡ,
lún sâu, có chỗ vỡ lún hết nửa đường, gây
nguy hiểm cho người và các phương tiện khi
tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh
đầu tư nâng cấp, tu sửa, cải tạo. 

Hiện nay, QL31 đang được Bộ Giao
thông vận tải xem xét đầu tư cải tạo, nâng
cấp theo kế hoạch trong giai đoạn 2021-
2025. Đối với, tuyến đường tỉnh (Đại Lâm
đi An Hà) đoạn từ km 8+100 (từ cầu giáp
Trung tâm Y tế huyện) đến giáp đường
tỉnh 292, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải đã thực hiện việc tu sửa mặt
đường đảm bảo giao thông cho người và
các phương tiện qua lại được êm thuận,
công trình đã được thi công xong.

Cử tri xã Hương Gián, Lão Hộ, huyện

Yên Dũng đề nghị: Hiện nay, đoạn đường
từ Cống Vó, xã Hương Gián đi Trại Nguộn,
Kế, thành phố Bắc Giang đã rất xuống cấp
trong khi mật độ lưu lượng xe và người
tham gia giao thông đông, dễ xảy ra tai
nạn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ
quan chức năng kịp thời lắp đặt biển báo,
gờ giảm tốc tại vị trí Cống Vó, xã Hương
Gián và nâng cấp tuyến đường này.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải bổ sung lắp đặt hệ thống biển
báo, gờ giảm tốc, đảm bảo giao thông,
hoàn thành tháng 4/2020. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Giao thông vận tải thực hiện việc cải tạo,
nâng cấp đoạn từ nút giao ĐT.293 đến
nút giao tuyến đường dẫn lên cầu Đồng
Sơn, thực hiện xong trong năm 2019. Đối
với các đoạn tuyến còn lại (thuộc địa bàn
huyện Yên Dũng và thành phố Bắc
Giang), UBND tỉnh giao Sở Giao thông
vận tải làm việc với các địa phương đưa
vào kế hoạch để cải tạo, nâng cấp trong
thời gian tới phục vụ nhu cầu phát triển
KTXH địa phương.

Cử tri xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế

phản ánh: Hiện nay đường tỉnh lộ 242
đoạn qua thôn Yên Bái, xã Hương Vỹ nhiều
nắp đậy rãnh nước bị vỡ chưa thay thế,
đường rẽ vào thôn Yên Bái, đơn vị thi công
đổ đá bây gây nguy hiểm cho người dân
tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo đơn vị thi công có phương án xử lý
để đảm bảo an toàn cho người tham gia
giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải và đơn vị thi công khắc phục các

tồn tại cử tri kiến nghị. Các nội dung,
công việc đã hoàn thành cuối năm 2019.

Cử tri xã Tân Trung,  huyện Tân Yên

phản ánh: Đường 294 (đoạn từ Tân Sỏi đi
Nhã Nam) mặc dù đã được Sở Giao thông
vận tải duy tu, sửa chữa nhưng xe chở đá,
đất quá tải, quá khổ đi lại nhiều, hình thành
nhiều ổ gà, ổ voi dễ gây tai nạn cho người
tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương
sửa chữa tuyến đường trên để đảm bảo an
toàn cho người tham gia giao thông.

Hiện nay, ĐT.294 đã được UBND tỉnh
phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp theo
hình thức BT, thời gian triển khai hoàn
thành vào năm 2020-2021. Trong khi chờ
dự án cải tạo, nâng cấp triển khai, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thực
hiện công tác đảm bảo giao thông, san
lấp ổ gà, thoát nước mặt đường, lề đường
để đảm bảo các phương tiện có thể lưu
thông qua lại được.

Cử tri xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn:

Đề nghị UBND tỉnh sửa chữa, nâng cấp
tuyến đường 289 đoạn đi qua địa bàn xã do
hiện nay đã xuống cấp gây khó khăn cho
việc đi lại của nhân dân.

Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.289 đoạn
Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang đi qua địa bàn xã Kiên Lao đã
được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt dự
án tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND
ngày 21/8/2019 với tổng mức đầu tư là
214,254 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách
tỉnh, thời gian thực hiện dự án trong giai
đoạn năm 2019 - 2021. Dự án được giao
cho Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Bắc
Giang làm chủ đầu tư. Đến nay đã thực
hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu tư
vấn khảo sát, thiết kế BVTC – DT, đang
chuẩn bị triển khai thực hiện công tác
GPMB. Dự kiến sẽ khởi công thi công
công trình trong tháng 8/2020 và hoàn
thành thi công toàn bộ công trình trong
năm 2021. 

Cử tri thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn,

huyện Việt Yên phản ánh: Việc khai thác
khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Cầu đoạn
thuộc địa bàn thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn
và thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn của Công ty
cổ phần xây dựng kiến trúc và thương mại
Green House làm ảnh hưởng đến an toàn
của tuyến đê. Khi công ty tiến hành khai
thác nhân dân đã ra ngăn cản gây ảnh
hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra xem xét
việc khai thác khoáng sản (cát, sỏi) của
Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc và
thương mại Green House.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên
và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở
Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện
Việt Yên tổ chức kiểm tra thực tế, xác
minh nội dung cử tri phản ánh; kết quả
kiểm tra cho thấy:

Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc và
thương mại Green House (gọi tắt là Công
ty Green House) được UBND tỉnh cấp Giấy
phép khai thác cát, sỏi tại Quyết định số
362/QĐ-UBND ngày 14/6/2018. Khu vực
được cấp phép khai thác cát, sỏi có chiều
rộng từ mép bờ sông tới chân đê từ 65m
đến 80m; cách khu dân cư thôn Kim Sơn,
xã Tiên Sơn hơn 600m về phía hạ lưu và
cách khu dân cư thôn Hữu Nghi, xã Ninh
Sơn hơn 200m về phía thượng lưu (Sở
Nông nghiệp và PTNT đánh giá việc khai
thác cát, sỏi ở khu vực này không ảnh
hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ sông
Cầu). Qua ý kiến của đại diện thôn Hữu
Nghi, xã Ninh Sơn cho thấy: Hiện tại, nhân

dân chưa đồng thuận đối với dự án khai
thác cát, sỏi của Công ty Green House.

Nhằm đảm bảo ổn định tình hình an
ninh trật tự tại địa phương, đoàn kiểm tra
đã yêu cầu Công ty Green House tạm
dừng hoạt động khai thác cát, sỏi tại khu
vực được cấp phép; thực hiện lắp đặt
camera giám sát tại khu vực khai thác và
truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi
trường; phối hợp với UBND huyện Việt Yên
và UBND xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho
nhân dân địa phương nơi có khoáng sản
được khai thác; thông báo khối lượng, kế
hoạch, chương trình thực hiện các công
việc, các hạng mục công trình hỗ trợ đến
UBND cấp xã; thông báo công khai đến
thôn để nhân dân giám sát quá trình thực
hiện. Khi hoạt động khai thác phải đảm
bảo đúng ranh giới, độ sâu được cấp phép
khai thác, sử dụng phương tiện khai thác
(tầu hút) đảm bảo đúng công suất thiết kế
được phê duyệt. Trong thời gian tới, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi
trường phối hợp với UBND huyện Việt Yên,
Công an tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động
khai thác của Công ty Green House; chỉ
cho phép khai thác trở lại khi Công ty đã
thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu
cầu trên.

Cử tri thị trấn Tân Dân, huyện Yên

Dũng phản ánh: Hiện nay, huyện Lạng
Giang đang triển khai xây dựng dự án khu
xử lý, chôn lấp rác thải tập trung tại xã Thái
Đào, địa phận Tổ dân phố Thượng, thị trấn
Tân Dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên
và Môi trường tiến hành xem xét, xác
minh thực tế. Kết quả cho thấy bãi rác xã
Thái Đào nằm cạnh bờ đê thuộc địa phận
khu Đồng Quan, thôn Thái An, xã Thái
Đào có diện tích 6.900 m2 cách xa khu
dân cư (đủ khoảng cách theo quy định).
Bãi rác đã xây dựng xong toàn bộ tường
bao quanh và đi vào hoạt động từ cuối
năm 2019, phục vụ cho việc xử lý rác thải
sinh hoạt của người dân xã Thái Đào,
huyện Lạng Giang. 

Thực tế kiểm tra cho thấy, thời gian
qua có xảy ra việc đốt rác thủ công tại bãi
rác, gây phát sinh khói thải ra môi trường,
ảnh hưởng đến khu vực xung quanh (Tổ
vệ sinh môi trường của xã Thái Đào báo
cáo: đôi lúc rác thải tập trung quá tải, Tổ
Vệ sinh có tiến hành đốt những loại rác
dễ cháy). Tổ kiểm tra đã đề nghị UBND xã
Thái Đào yêu cầu Tổ Vệ sinh môi trường
của xã chấm dứt hành vi đốt rác thủ công,
không đúng quy định. Ngoài ra, để giải
quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND
huyện Lạng Giang đang chuẩn bị đầu tư
lò đốt rác công nghệ tại xã Thái Đào đảm
bảo quy chuẩn theo quy định. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo
dõi, giám sát và đôn đốc huyện Lạng
Giang chỉ đạo thực hiện, giải quyết dứt
điểm tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi
trường theo phản ánh của cử tri thị trấn
Tân Dân.
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QUYẾT

I-LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm
quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các đối
tượng “thương binh giả” đã có kết luận.

* Đối với vụ án "giả mạo trong công
tác’’, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"
tại Quân khu 1. UBND tỉnh đã phối hợp
với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và chỉ đạo Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ
CHQS tỉnh thu hồi Quyết định cấp giấy
chứng nhận thương binh và trợ cấp
thương tật, thu hồi tiền trợ cấp của 864
đối tượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Số
đã thu hồi được, cụ thể:

- Giấy chứng nhận thương binh:
547/864 đối tượng=  63,3%;

- Quyết định cấp giấy chứng nhận
640/864 đối tượng = 74,1%;

- Đã truy thu tiền trợ cấp thương tật
hơn 8 tỷ đồng (do Sở Lao động-TBXH truy
thu).

* Đối với tình hình thu hồi theo Kết
luận Thanh tra số 806/KL- LĐTBXH ngày
06/3/2018 của Bộ Lao động- Thương binh
và Xã hội.

Đoàn thanh tra liên ngành Bộ Lao
động- Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc
phòng đã tiến hành thanh tra từ ngày
13/10/2017 đến ngày 15/11/2017 và đã
có Kết luận số 806/KL- LĐTBXH. 

Đối với 84 trường hợp có hồ sơ được
xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc không đảm
bảo tính pháp lý (trong đó có 07 trường
hợp đã chết, 03 trường hợp đã đình chỉ
chế độ). 

Bộ CHQS tỉnh đã nhận từ Quân khu I
và bàn giao 80 trường hợp (trong đó 04
trường hợp đã thu từ năm 2012); quyết
định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng
nhận thương binh và trợ cấp thương tật
ngày 25/6/2018 theo Kết luận Thanh tra
số 806/KL- LĐTBXH ngày 06/3/2018 của
Bộ Lao động- TB&XH về việc xác lập hồ sơ
thương binh tại Quân khu I.

Sau khi giao quyết định thu hồi
Quyết định cấp giấy chứng nhận thương
binh và trợ cấp thương tật của Bộ Tư
lệnh Quân khu I và Quyết định đình chỉ
chế độ ưu đãi, trợ cấp thương tật của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Bắc Giang đến 80 trường hợp (trong đó
07 trường hợp đã chết), đến nay không
có trường hợp nào có đơn khiếu nại,
kiến nghị.

Hiện nay, đối với các trường hợp thu
hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận
thương binh và trợ cấp thương tật, Bộ
CHQS tỉnh Bắc Giang vẫn đang tiến hành
phối hợp với các cơ quan chức năng thu
hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận và
Giấy chứng nhận thương binh; Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội thực hiện
thu hồi tiền trợ cấp thương tật.

II-LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm việc xây
dựng Dự án Trung tâm Thương mại (HDB)
thị trấn Vôi (dự án được UBND tỉnh chấp
thuận đầu tư lần đầu từ ngày 23/3/2011),
đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần
1 ngày 01/6/2016 nhưng đến nay không
thực hiện đúng quyết định, không đầu tư
xây dựng các hạng mục theo quyết định,
không đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn tổ chức kiểm tra thực tế. Qua
kiểm tra cho thấy, chủ đầu tư đã xây dựng
khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm
(gồm 5 dãy kiot 2,5 tầng); tòa nhà thương
mại 2 tầng; tuy nhiên, bãi đỗ xe và các
công trình của giai đoạn 2 dự án chưa
triển khai xây dựng. 

Ngày 31/10/2019, Tổ công tác của Chủ
tịch UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ
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quan liên quan tổ chức hội nghị xem xét
một số nội dung liên quan đến việc thực
hiện dự án. Hội nghị đã thống nhất đề
nghị chủ đầu tư xem xét tính chất thực tế
của dự án và đề xuất điều chỉnh lại mục
tiêu cho đúng với hiện trạng thực tế của
dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn
bản đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo
và đề xuất nội dung điều chỉnh lại mục
tiêu dự án trước ngày 10/4/2020. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, ngày 7/4/2020 Công ty HDB đã
có công văn số 02/2020/BC-HĐB về việc
xin hoãn báo cáo và nội dung điều chỉnh
mục tiêu dự án. Sau khi xem xét tình hình
thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn
bản chấp thuận cho Công ty gia hạn đến
25/5/2020. Quá thời hạn trên, nhà đầu tư
không có đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu  tư
sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý theo
quy định.

Cử tri xã Vân Sơn, huyện Sơn Động

phản ánh: Đồng Cao là một điểm du lịch
hấp dẫn, nhiều tiềm năng phát triển nhưng
hiện nay vẫn mang tính tự phát, giao thông
chưa thuận lợi nên chưa khai thác hết tiềm
năng phát triển. Đề nghị UBND tỉnh
quan tâm chỉ đạo, đầu tư phát triển khu du
lịch này.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo xây
dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn 2050 và dự thảo kế hoạch
phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, giai đoạn
2021-2025. Trong đó có dự kiến xác định
các khu, điểm du lịch trọng điểm ưu tiên
đầu tư trong thời gian tới, trong đó có
Đồng Cao, huyện Sơn Động. Trên cơ sở
quy hoạch và kế hoạch sau khi được các
cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh
sẽ tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các sở,
ngành chức năng tích cực mời gọi, thu
hút các nhà đầu tư phát triển sản phẩm
du lịch Đồng Cao, tạo điểm đến trải
nghiệm hấp dẫn, hỗ trợ cho điểm du lịch
trọng điểm Tây Yên Tử.

Cử tri huyện Lạng Giang đề nghị:

UBND tỉnh sớm đầu tư, mở mới tuyến
đường từ Quốc lộ 1A đi quốc lộ 37 (đoạn từ
xã Hương Lạc đi xã Hương Sơn). Hiện nay
đoạn đường này xe đi nhiều, nhưng đường
đi vòng qua thị trấn Kép và cổng doanh trại
trung đoàn 927, đấu nối vào đường Quốc
lộ 1A gây xung đột, tham gia giao thông
khó khăn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và
Đầu tư xây dựng dự thảo Kế hoạch đầu tư
công trung hạn, giai đoạn 2021-2025;
theo đó tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi
quốc lộ 37 (đoạn từ xã Hương Lạc đi xã
Hương Sơn) có trong danh mục các dự án
khởi công mới, giai đoạn 2021-2025. Như
vậy, nếu được HĐND tỉnh thông qua, dự
án sẽ được triển khai thực hiện trong giai
đoạn tới.

Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng

phản ánh: Mặt đê sông Thương, từ đầu
thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn đi xã Xuân Phú
đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhưng
hiện nay còn khoảng 400 m đầu thôn Tân
Mỹ (xã Lãng Sơn) chưa được sửa chữa,
nâng cấp. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan
tâm đầu tư, nâng cấp.

Đoạn đê cử tri phản ánh có chiều dài
khoảng 0,5km thuộc địa bàn xã Lãng Sơn
(từ Km23+149-K23+700 đê tả Thương).
Đoạn đê trên đã được Tổng cục Phòng
chống thiên tai có kế hoạch đầu tư trong
năm 2020. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện
sửa chữa, nâng cấp theo kế hoạch; hoàn
thành trong năm 2020.

Cử tri xã nhiều xã của huyện Hiệp

Hòa: Đề nghị cứng hóa đoạn đê từ KM
36+100 đến KM 36+600 (xã Châu Minh) và
nhiều đoạn đê của các xã Hợp Thịnh, Mai
Trung,... do đã bị xuống cấp nghiêm trọng,
ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Đoạn đê cử tri phản ánh là đoạn Đê tả
Cầu thuộc địa bàn huyện Hiệp Hòa,  đến
nay còn 02 đoạn chưa cứng hóa mặt đê
bằng bê tông với tổng chiều dài khoảng
gần 1km (đoạn K31+820-K32+160 và
đoạn K36+100-K36+600). Đoạn đê nói
trên đã được Tổng cục Phòng chống
thiên tai quyết định đầu tư trong kế
hoạch năm 2020. UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện hoàn
thành cứng hóa trong năm 2020. Như vậy
toàn bộ tuyến đê tả Cầu huyện Hiệp Hòa
sẽ được cứng hóa mặt đê bằng bê tông
để việc đi lại của nhân dân thuận tiện.

Cử tri nhiều xã trên địa bàn huyện

Việt Yên phản ánh: Tình hình giá thịt lợn
trên địa bàn đang tăng mạnh, gây tâm lý
bất an trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh
có biện pháp nhằm bình ổn giá, đặc biệt
vào dịp cuối năm khi nhu cầu sử dụng thịt
lợn tăng cao.

Trước tình hình giá lợn tăng cao và có
xu hướng tiếp tục tăng ảnh hưởng trực
tiếp đến đời sống của bà con nhân dân
trong tỉnh, để đảm bảo cân đối cung cầu,
tránh xảy ra tỉnh trạng tăng giá mất kiểm
soát mặt hàng thịt lợn, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và
PTNT, UBND huyện, thành phố, các
doanh nghiệp kinh doanh, giết mổ, chế
biến thịt lợn triển khai một số giải pháp
như sau:

- Chủ động nắm bắt thông tin về tình
hình dịch bệnh trên đàn lợn; cung cấp số
liệu về tình hình sản xuất (tổng đàn) lợn
thịt và các loại gia súc, gia cầm, thủy
sản… có khả năng thay thế thịt lợn; đánh
giá, dự báo nguồn cung thịt lợn và các
mặt hàng thực phẩm có khả năng thay
thế thịt lợn.

- Phân công cán bộ trực tiếp tổ chức
theo dõi sát tình hình cung - cầu, giá cả
mặt hàng thịt lợn và các nhóm thực
phẩm thay thế trên địa bàn; tổ chức
thông tin về tình hình cân đối cung cầu,
giá cả thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm
thay thế để ổn định tâm lý người dân, từ
đó ngăn chặn các thủ đoạn phao tin đồn
thất thiệt, gây hoang mang lo lắng trong
nhân nhân nhằm đẩy giá thịt lợn và các
mặt hàng thay thế lên cao gây bất ổn thị
trường; Đẩy mạnh tuyên truyền định
hướng người dân việc sử dụng các sản
phẩm thay thế thịt lợn và sử dụng thịt lợn
đông lạnh thay thế thịt lợn nóng trên các
phương tiện truyền thông...; chỉ đạo các
doanh nghiệp quản lý chợ, các Ban quản
lý chợ tuyên truyền, hướng dẫn và tạo
điều kiện cho các hộ kinh doanh tổ chức
dự trữ, kinh doanh thịt lợn đảm bảo chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và ổn
định giá bán; Kiểm soát chặt chẽ nguồn
cung thịt lợn vào các chợ, khi phát hiện
sản phẩm thịt lợn nhiễm bệnh, thịt lợn
không đảm bảo an toàn lưu thông trong
chợ cần phối hợp với lực lượng Quản lý
thị trường tại địa phương để kiểm tra, xử
lý, tiêu hủy theo đúng quy định.

- Các doanh nghiệp kinh doanh, giết
mổ, chế biến thịt lợn căn cứ vào năng lực
sản xuất kinh doanh của đơn vị mình để
chủ động xây dựng kế hoạch và phương
án kinh doanh thịt lợn cho phù hợp.

Ngoài ra, trước tình hình giá lợn tăng
trong thời gian dài, Thủ tướng Chính phủ

đã cho phép nhập khẩu mặt hàng thịt lợn
để giảm áp lực tăng giá.

Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng

phản ánh: Hiện nay, xã Lãng Sơn đã hoàn
thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới từ
năm 2017, tình hình sản xuất, kinh doanh
và đời sống của nhân dân phát triển khá
nhanh, đi đôi với việc đòi hỏi nhu cầu tiêu
thụ điện năng ngày một tăng. Thực tế từ 3
năm nay, do lưới điện của địa phương
không đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản
xuất kinh doanh và tiêu dùng; việc sản
xuất, nhất là hoạt động của Làng nghề bị
đình trệ, điện quá yếu dẫn đến thường
xuyên máy móc bị quá tải, thiết bị không
hoạt động được và hư hỏng; điện sinh hoạt
của nhân dân giờ cao điểm không đảm
bảo... gây bức xúc trong nhân dân. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công
Thương chủ trì, phối hợp với Công ty
Điện lực Bắc Giang kiểm tra thực tế nội
dung cử tri phản ánh, rà soát chất lượng
điện áp và kế hoạch đầu tư cải tạo tại khu
vực. Hiện tại lưới điện xã Lãng Sơn đang
được quản lý bán điện bởi Hợp tác xã tiêu
thụ điện năng xã Lãng Sơn. Trong những
năm vừa qua ngành điện đã phối hợp với
HTX nâng công suất các TBA, cải tạo
đường dây hạ áp nhưng do tốc độ tiêu
thụ điện phục vụ cho tiêu dùng dân cư
tăng cao, dẫn đến chất lượng điện áp
cuối nguồn vào giờ cao điểm xuống thấp
gây hiện tượng sụt áp ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân
dân trên địa bàn xã. 

Để đảm bảo chất lượng điện phục vụ
cho sản xuất và sinh hoạt của làng nghề,
Sở Công Thương đã làm việc và đề nghị
HTX tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn trước
mắt bố trí kinh phí đầu tư đường dây
trung thế, hạ thế và 01 TBA 400kVA đặt tại
thôn Đông Thượng cấp điện phục vụ cho
sản xuất. Đến nay công trình đã triển khai
thi công xong và đóng điện trong tháng
5/2020. 

Ngoài ra, Sở Công Thương đã có văn
bản chỉ đạo UBND huyện Yên Dũng rà
soát chất lượng điện của các xã để trình
UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương xin
điều chỉnh bổ sung Dự án cấp điện nông
thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020,
trong đó có xã Lãng Sơn với 04 TBA đặt
tại các thôn Đông Thượng 2, Tân Thịnh,
Tam Sơn và Đà Hưu. Về cơ bản năm 2020
sau khi bổ sung 04 TBA gồm TBA Đồng
Thượng 2, Tân Thịnh, Tam Sơn và Đà Hưu
sẽ đáp ứng được nhu cầu điện phục vụ
cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
trong xã.

Cử tri thị trấn Nhã Nam, huyện Tân

Yên phản ánh: Hiện nay trên tỉnh lộ 294
đoạn qua phố Lao động (thị trấn Nhã Nam)
và đoạn đường trên QL17 đoạn qua phố
Tân Quang (thị trấn Nhã Nam) không có hệ
thống rãnh dọc thoát nước, làm ứ đọng
nước thải sinh hoạt và ngập úng khi trời
mưa, gây ô nhiễm môi trường và mất an
toàn giao thông, cử tri kiến nghị nhiều lần
nhưng chưa được khắc phục.

Đoạn đường QL17, qua sân vận động
thị trấn Nhã Nam và đoạn tỉnh lộ 294 gần
cổng trường THCS có một số nắp hố ga,
nắp cống của rãnh dọc bị sập, vỡ. Hạt quản
lý đường bộ đã sửa chữa nhiều lần, song
không đảm bảo gây nguy hiểm cho người
dân và học sinh khi tham gia giao thông.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan
chức năng xem xét, khắc phục.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thị trấn
Nhã Nam đang tổ chức triển khai nâng
cấp vỉa hè, hành lang đô thị, thị trấn Nhã

Nam (bao gồm từ phố Bùng đến ngã tư
thị trấn Nhã Nam, ngã 3 Tiến Phan đi Cầu
Trắng và một số điểm đông dân cư), theo
Giấy phép thi công số 910/SGTVT-QLKC
của Sở Giao thông vận tải,  dự kiến hoàn
thành trong tháng 7/2020.

Cử tri các xã: Tân Thịnh, An Hà, Nghĩa

Hòa, Nghĩa Hưng,… huyện Lạng Giang

tiếp tục phản ánh: Tuyến đường tỉnh 292
quá xuống cấp, không đảm bảo cho người
dân khi tham gia giao thông. Đề nghị
UBND tỉnh sớm khởi công nâng cấp tuyến
đường này.

Đối với đoạn Kép – Bố Hạ, UBND tỉnh
đã giao cho UBND huyện Lạng Giang
triển khai dự án cải tạo, nâng cấp theo
hình thức BT, thời gian triển khai hoàn
thành trong giai đoạn 2019-2021.

Đối với các đoạn tuyến còn lại đều
nằm trong Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT292
(qua địa bàn các xã, thị trấn: Thị trấn Bố
hạ, Tân Sỏi, Đồng Lạc, Phồn Xương),
huyện Yên Thế. Dự án đã được đưa vào
danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-
2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản
số 1949/UBND-XD ngày 11/5/2020 giao
Ban QLDA ĐTXD các CTGT làm chủ đầu tư
thực hiện dự án, dự kiến sẽ khởi công xây
dựng trong năm 2021, hoàn thành trong
năm 2022. 

Mặt khác, đối với đoạn Bố Hạ - Cầu Gồ,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải tổ chức sửa chữa, thảm BTN mặt
đường và bổ sung rãnh thoát nước, công
trình đã hoàn thành trong tháng 3/2020.

Cử tri huyện Lạng Giang đề nghị:

Kiểm tra, xem xét tình trạng nhiều xe đầu
kéo, xe có trọng tải lớn ra vào, đậu đỗ trong
ga Phố Tráng, mỗi khi xe ra vào gây tắc
nghẽn giao thông cục bộ, mất an toàn
giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải chủ trì phối hợp với UBND huyện
Lạng Giang và lực lượng công an kiểm
tra, khắc phục xử lý theo nội dung cử tri
phản ánh. Đến nay, tình trạng tắc nghẽn
giao thông cục bộ trên cơ bản đã được
hạn chế.

Cử tri xã Tân Sỏi, xã Bố Hạ, thị trấn Bố

Hạ huyện Yên Thế tiếp tục đề nghị: 

- Xây mương thoát nước 2 bên đường
292 và 294 khu dân cư thôn Sỏi trung tâm
xã để đảm bảo môi trường và tránh ảnh
hưởng giao thông; 

- Sớm làm lại đường 292 đi từ cầu Dinh
Tiến – Bố Hạ đi Cầu Gồ do hiện nay tuyến
đường này đã xuống cấp nghiêm trọng gây
khó khăn cho người tham gia giao thông
nhất là vào những ngày mưa.

- Sớm tu bổ, sửa chữa, nâng cấp tuyến
đường 292, 242.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải kiểm tra thực tế và xem xét giải
quyết, kết quả như sau:

- Dự án ĐT.292 từ Bố Hạ đi Cầu Gồ
được triển khai thi công sửa chữa, thảm
BTN mặt đường, bổ sung hệ thống thoát
nước. Dự án đã hoàn thành tháng
3/2020, trong đó có bổ sung hệ thống
thoát nước tại điểm đông dân cư xã Tân
Sỏi. Mặt khác, dự án Cải tạo, nâng cấp
ĐT292 (qua địa bàn các xã, thị trấn: Bố
Hạ, Tân Sỏi, Đồng Lạc, Phồn Xương,
huyện Yên Thế) đã được đưa vào danh
mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025,
Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số
1949/UBND-XD ngày 11/5/2020 giao Ban
QLDA ĐTXD các CTGT làm chủ đầu tư
thực hiện dự án, dự kiến sẽ khởi công xây
dựng trong năm 2021, hoàn thành trong
năm 2022.



- Tuyến ĐT.242 đến hết năm 2020 sẽ
hoàn thiện việc đầu tư cải tạo, sửa chữa
với quy mô mặt đường BTN rộng tối thiểu
5,5m, hệ thống thoát nước đồng bộ.

- Tuyến ĐT.294 đã được UBND tỉnh
giao UBND huyện Tân Yên triển khai cải
tạo, nâng cấp theo hình thức BT, dự kiến
hoàn thành năm 2021.

Cử tri xã Việt Lập, huyện Tân Yên

phản ánh: Trên QL.17 (đoạn qua khu vực
Việt Lập) có 2 trường học là: Trường Tiểu
học và Trường Trung học cơ sở, đến giờ đưa
đón trẻ, phụ huynh và học sinh đi lại rất
đông mà không có biển báo giảm tốc độ,
có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức
năng xem xét đặt biển báo tốc độ ở đoạn
đường này để đảm bảo an toàn giao thông

Hiện tại, QL.17 đang triển khai dự án
cải tạo, nâng cấp. Tiếp thu ý kiến của cử
tri, các nội dung kiến nghị liên quan đến
đặt biển báo đã được bổ sung trong dự
án đảm bảo an toàn giao thông theo quy
mô mới của tuyến đường.

Cử tri phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ,

huyện Yên Thế phản ánh: Mương rãnh dọc
thoát nước tỉnh lộ 292 đoạn phố Cả Trọng đã
làm nhiều năm nhưng không được nạo vét.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức
năng nạo vét để không ảnh hưởng đến đời
sống sinh hoạt của nhân dân. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải phối hợp với UBND huyện Yên Thế
để giải quyết kiến nghị cử tri. Theo đó,
UBND huyện Yên Thế đã xây dựng kế
hoạch triển khai đầu tư hệ thống vỉa hè
đi bộ, rãnh thoát nước đoạn phố Cả Trọng
(nơi cử tri kiến nghị), thời gian thực hiện
xong trong năm 2020.

Cử tri xã Tam Tiến, huyện Yên Thế

tiếp tục đề nghị: Mở rộng đường 268 đoạn
ngã 3 Mỏ Trạng đi cầu Đồng Vương (dài
khoảng 800m, mỗi bên mặt đường còn
khoảng 1m mới đến rãnh dọc).

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh
của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải và UBND huyện Yên Thế
kiểm tra thực tế để có biện pháp giải
quyết, khắc phục. Theo đó, Sở Giao thông
vận tải đã xây dựng kế hoạch cải tạo,
nâng cấp toàn tuyến đường trên từ
đường cấp VI lên đường cấp V đồng bằng
trong năm 2020 để phục vụ đi lại của
nhân dân cũng như phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội vùng. (Trong đó, đoạn từ
ngã ba Mỏ Trạng đến cầu Đồng Vương
mở rộng phần mặt đường nhựa đến rãnh
dọc). Trước mắt, Sở Giao thông vận tải và
UBND huyện Yên Thế tiếp tục thực hiện
công tác bảo trì theo kế hoạch năm,
trong đó sửa chữa toàn bộ những vị trí hư
hỏng đảm bảo giao thông trên tuyến.

Cử tri xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa

phản ánh: Công ty Ngân Hà, có địa chỉ tại
xã Đoan Bái sản xuất gạch, nhôm,... gây ô
nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo kiểm tra, xử lý vi phạm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế, xác
minh nội dung cử tri phản ánh và đề xuất
biện pháp giải quyết. Kết quả như sau:

Qua kiểm tra cho thấy, tài sản của
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư
xây dựng Ngân Hà bị phát mại, đơn vị
trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển Việt Nam - Toàn Cầu, tuy nhiên
hiện đơn vị trúng đấu giá chưa làm các
thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi
trường... Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu
tư phát triển Việt Nam - Toàn Cầu đang

cho Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc
Giang mượn nhà xưởng, máy móc, thiết
bị để sản xuất gạch, nhôm... gây ô nhiễm
môi trường như phản ánh của cử tri. 

Sau khi kiểm tra, Tổ công tác của Sở
Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu
Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang
dừng ngay mọi hoạt động sản xuất, kinh
doanh khi chưa có các thủ tục pháp lý về
đất đai, môi trường theo quy định. Đồng
thời, chuyển toàn bộ nguyên liệu phôi
nhôm đang tập kết tại xưởng sản xuất, có
biện pháp xử lý toàn bộ chất thải phát
sinh đảm bảo yêu cầu quy định.

Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tổ chức
thanh tra đối với dự án Nhà máy sản xuất
gạch Tuynel Bắc Hà của Công ty cổ phần
Thương mại và Đầu tư xây dựng Ngân Hà
nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã có
Công văn số 746/STNMT-BVMT ngày
24/3/2020 đề nghị Thanh tra tỉnh bổ sung
nội dung thanh tra về lĩnh vực môi trường
đối với dự án này. Thời gian tới, Sở Tài
nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp
với Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra dự án,
xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Cử tri xã An Thượng và một số xã của

huyện Yên Thế phản ánh và đề nghị: Việc
đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy
nhiều sai sót; việc cấp lại, cấp đổi giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian
qua trên địa bàn huyện giải quyết còn
chậm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra,
xem xét xử lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên
và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND
huyện Yên Thế tổ chức kiểm tra thực tế,
xác minh nội dung kiến nghị và xem xét,
giải quyết; kết quả như sau:

- Về nội dung cử tri phản ánh việc đo
đạc lập bản đồ địa chính chính quy nhiều
sai sót: Kết quả xác minh cho thấy, bản đồ
địa chính chính quy xã An Thượng, huyện
Yên Thế được Công ty cổ phần Trắc địa,
địa chính và xây dựng số 6 thi công đo vẽ,
tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm,
chất lượng đạt yêu cầu theo quy định,
được nghiệm thu, ký duyệt năm 2017.
Theo quy định, việc đo vẽ được thực hiện
theo hiện trạng sử dụng đất (phản ánh
đúng diện tích, hình thể thực tế của thửa
đất), tuy nhiên có một số hộ dân so sánh
với sơ đồ thửa đất trong Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất đã được cấp nhiều
năm trước đây, do vậy có một số thửa đất
sẽ không giống (vì có biến động) vì thế
đã phản ánh là đo đạc có sai sót. Các
phản ánh này chủ yếu là của các hộ có số
liệu diện tích thửa đất ghi trong bản đồ
nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Về nội dung cử tri phản ánh việc cấp
lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất thời gian qua trên địa bàn
huyện Yên Thế giải quyết còn chậm: Nội
dung cử tri phản ánh là đúng, trong thời
gian tới, UBND huyện Yên Thế chỉ đạo
UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện
nhiệm vụ liên quan đến công tác cấp đổi
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ
động phối hợp và tạo điều kiện cho đơn
vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ; đồng thời,
chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường
(đại diện chủ đầu tư) tích cực đôn đốc,
hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và đơn
vị tư vấn thực hiện việc cấp đổi giấy
chứng nhận, kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện, hạn
chế thấp nhất việc trả lại hoặc yêu cầu
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Cử tri huyện Lạng Giang phản ánh:

Hiện nay khói bụi của Nhà máy xi măng
Hương Sơn ảnh hưởng rất lớn đến sức
khỏe, đời sống nhân dân các xã Quang
Thịnh, Hương Sơn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo cơ quan chuyên môn đánh giá tác
động khói bụi ô nhiễm của Nhà máy xi
măng Hương Sơn và có biện pháp xử lý, giải
quyết tình trạng trên.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài
nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra
việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi
trường đối với Công ty cổ phần Xi măng
Bắc Giang. Tuy nhiên, khi tiến hành khảo
sát để thanh tra theo quy định cho thấy
Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang đã
dừng sản xuất từ ngày 19/01/2020 (có xác
nhận của UBND xã Hương Sơn). Tổ khảo
sát đã lập biên bản, yêu cầu Công ty khắc
phục các tồn tại, hạn chế, chấm dứt hành
vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường khi
hoạt động trở lại. Công ty đã cam kết tiếp
tục dừng hoạt động, đồng thời cho lắp
đặt hoàn thiện các công trình bảo vệ môi
trường, chỉ hoạt động sản xuất trở lại khi
đáp ứng đủ các điều kiện về bảo vệ môi
trường. Trước khi hoạt động trở lại Công
ty sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để
kiểm tra, giám sát. Sở đang thiết lập báo
cáo để Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo tiếp
theo; đồng thời sẽ chủ động thanh tra,
kiểm tra đối với Công ty cổ phần Xi măng
Bắc Giang theo quy định.

Cử tri thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh,

huyện Hiệp Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem
xét diện tích, vị trí cấp phép khai thác
khoáng sản tại Quyết định số 404/2015/QĐ-
UBND, ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh cho
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
Linh Hải khai thác khoáng sản cát, sỏi tại
khu vực bãi soi Đa Hội, thôn Đa Hội cho phù
hợp với thực tế, vì vị trí, diện tích được cấp
phép khai thác sẽ gây sạt lở, ảnh hưởng đến
sản xuất và đời sống nhân dân.

Khu vực bãi soi Đa Hội, thôn Đa Hội,
xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa được
UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Công
ty TNHH Xây dựng và Thương mại Linh
Hải tại Quyết định số 404/2015/QĐ-
UBND, ngày 15/9/2015 thuộc địa điểm đã
được Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử
dụng tài nguyên cát, sỏi tỉnh Bắc Giang
đến năm 2020, với diện tích 5ha nhằm
cung cấp vật liệu cát, sỏi cho các công
trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang. Ranh giới quy hoạch thăm dò, khai
thác cát, sỏi cách nhà dân xóm 3 là 275m,
nhà dân xóm 2 là 165m, cách cột điện cao
thế 500 kV là 440m và cách đê bối Đa Hội
khoảng 500m, đê tả Cầu khoảng 1km.
Qua kết quả đánh giá của các cơ quan
chức năng thì việc thăm dò, khai thác cát,
sỏi tại khu vực này sẽ không ảnh hưởng
đến thoát lũ và an toàn đê điều, đồng
thời làm tăng khả năng thoát lũ lòng
sông Cầu.

Tuy nhiên, do hiện nay một số người
dân thôn Đa Hội vẫn phản đối, cản trở
doanh nghiệp thực hiện dự án khai thác
cát, sỏi tại khu vực trên (từ khi cấp phép
đến nay doanh nghiệp vẫn chưa khai
thác được), gây mất an ninh trật tự. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra
tỉnh thực hiện Thanh tra toàn diện đối với
dự án khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH
xây dựng và thương mại Linh Hải (3). Hiện
đoàn Thanh tra đang tổ chức làm việc
theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

PHẦN V
TỔNG HỢP NỘI DUNG GIẢI TRÌNH,

THÔNG TIN ĐẾN CỬ TRI 
I-LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri các xã: An Thượng, Tân Hiệp,

Bố Hạ và một số xã khác của huyện Yên

Thế: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng
dẫn việc thực hiện Nghị quyết số
04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của
HĐND tỉnh, vì khi thực hiện, cơ sở có nhiều
khó khăn như: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn,
Trưởng ban công tác mặt trận bầu theo
nhiệm kỳ, nhiều người đã cao tuổi hoặc là
phụ nữ nếu bố trí kiêm nhiệm chức danh
công an viên; nhân viên y tế phải qua đào
tạo chuyên môn,...

UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của cử tri
và trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết
số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019
quy định chức danh, số lượng, một số chế
độ chính sách đối với người hoạt động
không chuyên trách ở xã phường, thị
trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham
gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang thay thế Nghị quyết
số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày
11/3/2020 về quy định tiêu chuẩn, quy
trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm
người hoạt động không chuyên trách ở
xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để tổ chức
thực hiện.

II- LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri khu vực lòng hồ Cấm Sơn,

huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh, các
ngành chức năng có biện pháp quản lý,
khoanh nuôi và tiếp tục đầu tư thả cá ở hồ
Cấm Sơn để phục vụ nhu cầu phát triển
kinh tế của nhân dân khu vực lòng hồ.

Theo quyết định số 03/2016/QĐ-
UBND ngày  04/01/2016 của UBND tỉnh
ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử
dụng diện tích mặt nước hồ chứa trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang thì hồ Cấm Sơn có
dung tích 249 triệu m3 nước thuộc danh
mục hồ chứa cấm nuôi trồng thủy sản
theo quy mô công nghiệp, dịch vụ du
lịch, giải trí gây ô nhiễm môi trường. Tuy
nhiên, hằng năm UBND tỉnh đều dành
nguồn kinh phí 300 triệu đồng để mua cá
giống thả tại hồ Cấm Sơn nhằm bổ sung
và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ tạo
sinh kế cho người dân, phần nào phục vụ
nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân
khu vực xung quanh hồ. 

Cử tri xã Tân Hưng và nhiều xã trên

địa bàn huyện Lạng Giang đang sử dụng

nước sạch phản ánh: Công ty nước sạch
DNP Bắc Giang khi làm thủ tục để bán nước
sạch cho các hộ trên địa bàn xã Tân Hưng
và nhiều xã, đã thu của mỗi hộ dân
2.000.000 đồng (hai triệu đồng), tiền cọc
cam kết với Công ty để sử dụng nước 50
năm (số tiền này không được trả lại cho
nhân dân). Việc thu tiền như vậy có đúng
không? Cơ quan nào cho phép Công ty
được làm như vậy? Nếu doanh nghiệp thu
sai thì có phải trả lại cho nhân dân hay
không? Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm
tra, giải quyết.

Để khuyến khích tạo điều kiện cho
Nhà đầu tư huy động nguồn lực đầu tư
xây dựng công trình cấp nước sạch nông
thôn, tại điểm d, Khoản 3, Điều 4, Quyết
định số 131/2009/QĐ-TTg ngày
02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về
một số chính sách ưu đãi, khuyến khích
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(3). Quyết định số 31/QĐ-TTr ngày 20/3/2020 thanh tra toàn diện đối với dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Linh Hải.



đầu tư và quản lý, khai thác công trình
cấp nước sạch nông thôn quy định “các tổ
chức, cá nhân đầu tư các dự án, công
trình cấp nước nông thôn được phép huy
động vốn dưới dạng góp cổ phần, góp
vốn từ người lao động trong đơn vị, cộng
đồng; huy động các nguồn vốn hợp pháp
khác thông qua hợp tác, liên doanh liên
kết với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế,
tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài
nước”. Dự án của Công ty nước sạch DNP
Bắc Giang được UBND tỉnh cấp Chứng
nhận đầu tư tại Quyết định số 20/QĐ-
UBND ngày 11/01/2017 tổng vốn đầu tư
là 1.286 tỷ đồng, 100% vốn đầu tư của
doanh nghiệp (gồm vốn góp và vốn vay),
không được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết
số 42/2016/NQHĐND ngày 08/12/2016
của HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư
xây dựng công trình cấp nước tập trung
trên địa bàn các xã miền núi và xã, thôn
đặc biệt khó khăn thuộc 04 huyện Sơn
Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh
Bắc Giang. 

Như vậy, việc huy động tiền đóng góp
của người dân sử dụng nước sạch phù
hợp với chủ trương chính sách của Nhà
nước và của tỉnh. Mức huy động tiền
đóng góp để xây dựng công trình cấp
nước sạch nông thôn phụ thuộc vào quy
mô đầu tư từng dự án và trên cơ sở thỏa
thuận giữa nhà đầu tư với người sử dụng
nước sạch, có trong nội dung hợp đồng
cung cấp nước sạch theo quy định của
pháp luật. Mức huy động tiền đóng góp
của người sử dụng nước sạch của mỗi dự
án là khác nhau.

Cử tri xã An Lạc, huyện Sơn Động

phản ánh: Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư
đã có quyết định chấm dứt hoạt động của
dự án khu du lịch sinh thái Khe Rỗ đối với
Công ty cổ phần Du lịch Đường Việt nhưng
chưa chỉ đạo thanh lý tài sản trên đất. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng
xem xét, giải quyết. 

Công ty cổ phần Khu du lịch sinh thái
Rừng Khe Rỗ (được thành lập từ các cổ
đông: Công ty cổ phần Du lịch Đường
Việt; Ông Nguyễn Trung Thành và Ông
Đặng Quốc Việt) được UBND tỉnh cấp
Giấy chứng nhận đầu tư số 2012100541
ngày 11/8/2014 để thực hiện dự án “Khu
du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ” tại Tiểu khu
137, phân khu Khe Rỗ, khu bảo tồn thiên
nhiên Tây Yên Tử, thôn Nà Ó, xã An Lạc,
huyện Sơn Động; theo đó, nhà đầu tư
phải đưa toàn bộ dự án vào hoạt động từ
30/4/2019. Do dự án không triển khai
thực hiện theo đúng tiến độ quy định,
ngày 20/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư
đã có Quyết định số 352a/QĐ- SKHĐT
chấm dứt hoạt động của dự án nêu trên. 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 48
Luật Đầu tư thì “Nhà đầu tư tự thanh lý dự
án đầu tư theo quy định của pháp luật về
thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt
hoạt động”. Bên cạnh đó, đến thời điểm
chấm dứt hoạt động của dự án, Nhà đầu
tư chưa được UBND tỉnh cho thuê đất. Vì
vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện
Sơn Động kiểm tra, làm rõ việc đầu tư tài
sản trên đất của Nhà đầu tư (nếu có) và
xử lý theo quy định.

Cử tri các xã Hương Gián, Lão Hộ,

huyện Yên Dũng đề nghị: Cơ quan có
thẩm quyền bố trí lắp đặt hệ thống đèn tín
hiệu giao thông tại nút giao đường Tây Yên
Tử với đường Hương Gián - Kế, Lão Hộ.

Trong năm 2019, tại khu vực ngã tư
Hương Gián của ĐT.293 đã được bố trí gồ
giảm tốc, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ,

lắp đèn cảnh báo (đèn chớp vàng), giải
tỏa hành lang thông thoáng, bước đầu đã
giảm thiểu được phần lớn tai nạn giao
thông tại khu vực này. Căn cứ tình hình
phát triển đô thị, UBND tỉnh sẽ lắp đặt
đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đỏ)
vào thời điểm thích hợp.

Cử tri xã Dương Hưu, huyện Sơn

Động: Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp Quốc
lộ 279 và mở rộng tỉnh lộ 330, xã Dương
Hưu đi huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Giao thông
vận tải và UBND tỉnh không có chủ
trương mở rộng, nâng cấp QL.279 và
tuyến Mục – Đèo Kiếm nối ĐT.330 của
Quảng Ninh và QL.279 của Bắc Giang.

Cử tri xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động

phản ánh: Hiện nay mặt đường tỉnh 291 rất
hẹp, lề đường xuống cấp, không được tu sửa
thường xuyên gây nguy hiểm cho các
phương tiện giao thông khi tránh nhau trên
đường và có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy
ra trên trục tỉnh lộ này. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp quản
lý và tu sửa hệ thống rãnh thoát nước, lề
đường tỉnh lộ 291 đoạn từ QL. 31 đến thị trấn
Thanh Sơn để đảm bảo an toàn cho người
và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Trong giai đoạn 2016-2020, ĐT.291
không nằm trong kế hoạch nâng cấp cải
tạo. UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận
tải tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch
cải tạo, nâng cấp ĐT.291 trong giai đoạn
2021-2025. Ngoài ra, năm 2014, Sở Giao
thông vận tải đã triển khai láng nhựa
toàn bộ mặt đường rộng 3,5m từ QL.31
vào đến thị trấn Thanh Sơn bằng nguồn
vốn bảo trì đường bộ. Đồng thời, việc
quản lý, duy tu mặt đường, lề đường, hệ
thống thoát nước được Sở Giao thông
vận tải triển khai thường xuyên hằng
năm để đảm bảo cho người và các
phương tiện qua lại được an toàn. 

Cử tri thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện

Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi một
phần đất (01 ha) của Công ty TNHH 2 thành
viên Lâm nghiệp Lục Ngạn giao cho thôn
để thôn làm nghĩa trang nhân dân.

Theo quy định của pháp luật đất đai,
để được giao đất làm nghĩa trang thì chủ
đầu tư phải lập 01 bộ hồ sơ giao đất gồm
đơn xin giao đất, dự án đầu tư được
duyệt, hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải
phóng mặt bằng....

Để giải quyết kiến nghị của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường đã có văn bản hướng dẫn, đề
nghị UBND huyện Lục Ngạn làm việc cụ
thể với UBND xã Cấm Sơn, đại diện nhân
dân thôn Bến và Công ty Lâm nghiệp Lục
Ngạn để nắm bắt nhu cầu cụ thể, sự cần
thiết... (Công văn số 777/STNMT-BVMT
ngày 26/3/2020 của Sở Tài nguyên và
Môi trường); từ đó thống nhất địa điểm,
xin chủ trương của UBND tỉnh, lập, phê
duyệt dự án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ xin
giao đất.

Cử tri thôn Quang Biểu, xã Quang

Châu, huyện Việt Yên phản ánh: Hiện nay
đối diện trên bờ nam sông Cầu thuộc tỉnh
Bắc Ninh có những xưởng sửa chữa tàu,
thuyền, khi thực hiện việc sửa chữa, nhất là
khi phun cát vệ sinh thân, vỏ tàu thuyền
gây tiếng ồn và khói bụi làm ảnh hưởng tới
đời sống nhân dân trong thôn, nhất là khi
có gió Đông nam. Đề nghị UBND tỉnh phối
hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh để có biện
pháp khắc phục, giải quyết. 

Do hành vi gây ô nhiễm môi trường
xảy ra tại bờ Nam sông Cầu thuộc thẩm
quyền giải quyết UBND tỉnh Bắc Ninh nên

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường có văn bản đề nghị Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiểm
tra, giải quyết (văn bản số 719/TNMT-
BVMT ngày 20/3/2020). Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện
trên bờ Nam sông Cầu, đoạn đối diện với
thôn Quang Biểu, xã Quang Châu chỉ có
một cơ sở sửa chữa tàu thuyền. Tại thời
điểm kiểm tra cơ sở này đã dừng hoạt
động, không có hành vi phát thải khói bụi
gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và
Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi gây ô
nhiễm môi trường, không để làm ảnh
hưởng tới đời sống nhân dân.

III- LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI
Cử tri xã An Lạc, huyện Sơn Động: Đề

nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành
giúp đỡ ổn định đời sống cho 7 hộ gia đình
ở Khe Đin, xã An Lạc. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc
phối hợp với UBND xã An Lạc, UBND
huyện Sơn Động tiến hành lập dự án và
có Báo cáo số 19/BC-UBND ngày
28/02/2019 và văn bản số 122/UBND-
KGVX ngày 07/6/2019 gửi Ủy ban Dân tộc
đề nghị bố trí vốn cho Dự án ổn định, tái
định cư di dân tại Khe Đin, Đồng Bài, xã
An Lạc; Khe Đặng, Đồng Tang, xã Vĩnh
Khương, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.
Dự án dã được Ủy ban Dân tộc chấp
thuận và có văn bản số 440/UBDT-CSDT
ngày 06/5/2019 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu
tư đưa dự án định canh định cư cho đồng
bào dân tộc thiểu số tại Khe Đin, xã An
Lạc, huyện Sơn Động vào trong danh
sách 08 dự án của Ủy ban Dân tộc năm
2019. Căn cứ đề nghị của Ủy ban Dân tộc
và UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có
văn bản số 4245/BKHĐT-KTNN ngày
20/6/2019  đề nghị Thủ tướng Chính phủ
bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW năm
2019-2020 hỗ trợ địa phương thực hiện
dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do, cấp
bách; trong đó có Dự án di dân rừng bảo
tồn thiên nhiên Khe Đin, xã An Lạc, huyện
Sơn Động. 

Trong khi chờ nguồn vốn NSTW bố trí
cho dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND xã
An Lạc, UBND huyện Sơn Động tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt
chủ trương đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; giữ nguyên
hiện trạng, bảo vệ tốt rừng bảo tồn thiên
nhiên Tây Yên tử; đồng thời, UBND xã,
huyện thực hiện tốt các chính sách an
sinh xã hội để đồng bào dân tộc ổn định
cuộc sống.

Cử tri xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng

phản ánh: Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo kiểm tra, xem xét việc tổ chức
cho học sinh tiểu học học kỹ năng sống, học
tiếng Anh (theo hình thức tự nguyện) vào
các buổi học chính khóa hiện nay đã đúng
quy định chưa?

- Việc tổ chức cho học sinh tiểu học
học kỹ năng sống: Được tổ chức thực
hiện theo quy định tại Thông tư số
04/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (Thông tư 04) nhằm mục tiêu
giáo dục toàn diện học sinh. Riêng cấp
Tiểu học, giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh nhằm giúp trẻ rèn luyện kỹ năng tư
duy, cách ứng xử trong đời sống, kỹ năng
xử lý tình huống,... để trẻ có thể tự phát
triển về nhận thức, nhân cách bản thân.
Tiết dạy kỹ năng sống là tiết dạy ngoài

giờ chính khóa, không bắt buộc đối với
học sinh học. Việc dạy kỹ năng sống
ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo trên
cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ
huynh và học sinh và đảm bảo an toàn,
thiết thực giúp học sinh hình thành và
phát triển các kỹ năng, thái độ tích cực
theo định hướng phát triển toàn diện về
phẩm chất và năng lực học sinh. Trước khi
triển khai dạy kỹ năng sống cho học sinh,
các nhà trường phải trình hồ sơ đăng ký
hoạt động dạy kỹ năng sống để Phòng
Giáo dục và Đào tạo xác nhận. Nếu nhà
trường sử dụng tổ chức tiết học chính
khóa để dạy kỹ năng sống là trái quy định
tại Khoản 2 của Điều 2, Thông tư 04.

Việc tổ chức cho học sinh tiểu học
tiếng Anh (theo hình thức tự nguyện):
Đây là hình thức tổ chức dạy học tiếng
Anh có giáo viên nước ngoài đang được
thực hiện theo Công văn số 1390/SGDĐT-
VP ngày 20/12/2016 của Sở Giáo dục và
Đào tạo, trong đó quy định rõ các nhà
trường bố trí tiết học tiếng Anh tăng
cường ngoài thời gian học chính khóa;
thời lượng không quá 2 tiết/tuần/lớp đối
với học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 đối với cấp
Tiểu học… Vì vậy, nếu các nhà trường bố
trí tiết học tiếng Anh tăng cường trong
thời gian học chính khóa là hoàn toàn
không đúng quy định theo hướng dẫn
của công văn số 1390/SGDĐT-VP.

Qua kiểm tra, trên địa bàn huyện Yên
Dũng, các trường tiểu học thực hiện
đúng quy định, không có việc các trường
tiểu học tổ chức học kỹ năng sống, học
tiếng Anh (theo hình thức tự nguyện)
cho học sinh vào các buổi học chính
khóa, mà tổ chức vào giờ học ngoài giờ
chính khóa hoặc các hoạt động ngoại
khóa tiếng Anh. Tuy nhiên, một số
trường buổi sáng chỉ có 4 tiết học chính
khóa nên đã tổ chức dạy học kỹ năng
sống, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài
vào tiết thứ 5 (tự nguyện) song đó vẫn là
ngoài giờ chính khóa. 

Căn cứ phản ánh của cử tri, Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng đã
rà soát, kiểm tra, chỉ đạo, chấn chỉnh các
đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định
của Sở Giáo dục và Đào tạo về dạy kỹ
năng sống, dạy tiếng Anh có giáo viên
người nước ngoài (4).

Cử tri xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam

đề nghị: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ
trưởng tổ dân phố được tham gia Bảo hiểm
xã hội bắt buộc như cán bộ không chuyên
trách xã, thị trấn.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2,
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định
“Người lao động là công dân Việt Nam
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã
hội bắt buộc”. Do vậy, các chức danh Bí
thư chi bộ, trưởng thôn, Tổ trưởng dân
phố không thuộc đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc.

UBND tỉnh đã có văn bản trả lời kiến
nghị đến cử tri (kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh
khóa XVIII tại mục kiến nghị giải trình,
thông tin tới cử tri) và đề nghị với các cơ
quan Trung ương xem xét, giải quyết
theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời
điểm hiện nay các cơ quan Trung ương
chưa có văn bản quy định bổ sung đối
tượng được tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc như đề nghị của cử tri (Bí thư
chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân
phố). Do vậy, kiến nghị của cử tri xã
Thanh Lâm, huyện Lục Nam chưa thể
giải quyết được.

Ngày 6/7/2020Thứ Hai PHỤ TRƯƠNGL

( 4). Báo cáo số 19/BC-PGD ngày 19/02/2020 của Phòng GD&ĐT Yên Dũng.  



PHẦN VI
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND
TỈNH KHÓA XVIII THUỘC THẨM

QUYỀN CỦA BỘ, NGÀNH TW, CỦA
UBND CẤP HUYỆN VÀ CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ KHÁC
I-LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

Cử tri xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân
sự tỉnh khảo sát, rò tìm và phá hủy quả bom
do Mỹ thả vào ngày 15/8/1967 tại xóm
Quyết Tiến, thôn Thù Cốc, xã Hòa Sơn.

Ngày 08/5/2020, Bộ CHQS tỉnh đã cử
cơ quan chức năng về tiến hành làm việc
với gia đình ông Hoàng Văn Khải thôn
Quyết Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa
(là người phản ánh và có ý kiến đề nghị).
Qua khảo sát và làm việc xung quanh khu
vực thửa đất gia đình ông Khải không
phát hiện có bom. Trong buổi làm việc với
gia đình ông Khải và một số ý kiến của
cán bộ, nhân dân địa phương mong
muốn Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu
cho lực lượng chuyên môn và máy móc
hiện đại về kiểm tra, dò tìm tại khu vực
vườn gia đình ông Khải. 

Ngày 13/5/2020, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ
đạo Ban Công binh đưa máy dò bom về
dò tìm tại khu vườn nhà ông Khải. Quá
trình dò tìm bằng máy, kết hợp với máy
xúc thủ công đào sâu 04 m trong vườn
nhà ông Khải và có sự giám sát theo dõi
của các cơ quan chức năng cùng các gia
đình xung quanh khu vực (thời gian thi
công từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30
phút ngày 13/5/2020). Kết quả dò tìm,
đào xúc, đoàn  công tác không phát hiện
bom tại khu vực mà các cử tri có ý kiến.
Sau khi thi công xong, UBND xã Hòa Sơn
đã lập biên bản buổi làm việc và được gia
đình ông Khải ký cam kết, xác nhận.

Cử tri thành phố Bắc Giang phản

ánh: Tinh thần trách nhiệm của cán bộ trực
ban lực lượng phòng cháy, chữa cháy chưa
cao, còn nghi ngờ khi người dân điện thoại
báo tin có cháy. Khi có cháy xảy ra, lực
lượng cứu hỏa đến chậm; hốc nước cứu
hỏa khi cần không có nước (cụ thể: vụ cháy
cửa hàng đồng giá, đầu đường Hùng
Vương). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chức năng kiểm tra.

- Về công tác trực ban của lực lượng
phòng cháy, chữa cháy: Hiện nay, lực
lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an
tỉnh Bắc Giang được bố trí ở cấp tỉnh có
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ; ở cấp huyện có Đội
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ. Lực lượng cảnh sát
PCCC&CNCH tổ chức trực ban 24h/24h
trong ngày để tiếp nhận thông tin, kịp
thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn
sàng xử lý các vụ cháy, nổ, cứu nạn, cứu
hộ trên địa bàn. Theo thống kê, trung
bình một ngày lực lượng trực ban
PCCC&CNCH tiếp nhận từ 70 đến 100
cuộc gọi điện thoại đến số máy 114; tuy
nhiên, hầu hết các cuộc gọi do đối tượng
sử dụng sim rác để báo cháy giả và quấy
rối lực lượng trực ban (trong thực tế đã có
nhiều vụ báo cháy qua điện thoại nhưng
khi huy động lực lượng và phương tiện
PCCC&CNCH đến địa điểm thì xác định đó
là thông tin giả). Do vậy, khi tiếp nhận
điện thoại báo cháy, cán bộ trực ban
PCCC&CNCH phải nhanh chóng tiến
hành xác minh sơ bộ thông tin; thậm chí
phải yêu cầu lực lượng công an và lực
lượng PCCC ở cơ sở xác minh nhanh tính
xác thực của thông tin. Mặt khác, một số

vụ cháy xảy ra ở khoảng cách xa trụ sở
đóng quân của lực lượng PCCC&CNCH
nên phải có thời gian để di chuyển lực
lượng, phương tiện đến hiện trường.
Trong khi tâm lý của đa số người dân
mong muốn sau khi điện thoại báo cháy
phải có lực lượng, phương tiện chữa cháy
ngay.

- Các giải pháp triển khai trong thời
gian tới: 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật và kiến thức về
PCCC&CNCH nhằm nâng cao ý thức, trách
nhiệm của toàn dân trong công tác
PCCC&CNCH;

+ Đề nghị và phối hợp với Sở Thông
tin và Truyền thông tăng cường quản lý
nhà nước đối với các số thuê bao điện
thoại; tiến hành xác minh, truy xét, xử lý
nghiêm các đối tượng sử dụng điện thoại
báo cháy giả hoặc quấy rối lực lượng trực
ban PCCC&CNCH;

+ Nâng cao hiệu quả công tác thẩm
định, cấp phép đối với các dự án xây
dựng đô thị, khu dân cư, công trình...;
tuân thủ nghiêm túc các điều kiện tiêu
chuẩn, quy chuẩn về công tác
PCCC&CNCH như: khoảng cách và vị trí
bố trí các trụ cấp nước, nguồn nước,
đường giao thông để phương tiện chữa
cháy lưu thông,...

+ Quan tâm đầu tư kinh phí phục vụ
mua sắm trang thiết bị hiện đại đáp ứng
kịp thời yêu cầu công tác PCCC&CNCH
trong giai đoạn hiện nay.   

II-LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri xã An Thượng, huyện Yên Thế

phản ánh: Việc thế chấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng,
thủ tục rườm rà, nhất là trong hợp đồng
phải có các thành viên từ 18 tuổi trở lên
cùng ký. Thủ tục này gây khó khăn cho
những gia đình có con đi học tập, làm ăn
xa. Đề nghị các cấp nghiên cứu, xem xét để
người dân thuận lợi trong việc vay vốn sản
xuất.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
Bắc Giang đã chỉ đạo kiểm tra thực tế, làm
rõ vấn đề cử tri nêu trên. Khi khách hàng
vay vốn ngân hàng có thế chấp quyền sử
dụng đất xảy ra 02 trường hợp, cụ thể: 

- Trường hợp 1: Tài sản thế chấp là tài
sản cấp cho cá nhân, vợ hoặc chồng,
hoặc cho cả vợ và chồng (không phải tài
sản chung của hộ gia đình): Khi thế chấp
quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng
không nhất thiết phải có chữ ký các con
của chủ sở hữu tài sản trong hợp đồng
thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
trả nợ ngân hàng.

- Trường hợp 2: Tài sản thế chấp là tài
sản chung của Hộ gia đình. Trong trường
hợp này, pháp luật quy định liên quan
gồm: Quy định tại Luật Đất đai 2013
Khoản 29 Điều 3 về hộ gia đình sử dụng
đất; quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 Điều
20 về người thành niên, Điều 212 về sở
hữu chung của các thành viên gia đình,
Điều 317 về thế chấp tài sản; Văn bản giải
đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày
07/04/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao. 

Căn cứ vào các quy định của pháp luật
nêu trên, việc thế chấp quyền sử dụng
đất của Hộ gia đình để đảm bảo thực hiện
nghĩa vụ trả nợ buộc phải có sự đồng ý và
có chữ ký của các con từ đủ 18 tuổi trở lên
trong hợp đồng thế chấp tài sản thì hợp
đồng mới đảm bảo điều kiện của chủ thể
giao kết hợp đồng và phát sinh giá trị
pháp lý. Trường hợp không đảm bảo điều
kiện của chủ thể giao kết, hợp đồng này
có thể bị vô hiệu.

Cử tri huyện Lạng Giang tiếp tục đề

nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức
năng phối hợp với Công ty quản lý đường
sắt Hà Lạng có kế hoạch dịch chuyển nhà
gác ghi ngã tư thị trấn Vôi (đoạn giao giữa
QL 1A và ĐT. 295) để mở rộng mặt giao cắt
giữa đường bộ với đường sắt.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải tổ chức làm việc với UBND huyện
Lạng Giang và Công ty cổ phần Thông tin
tín hiệu đường sắt Bắc Giang. Theo đó,
nội dung cử tri kiến nghị đã được Công ty
báo cáo Tổng Công ty Đường sắt Việt
Nam bố trí kinh phí thực hiện, dự kiến
trong giai đoạn 2020-2021.

Cử tri huyện Lạng Giang đề nghị:

Cắm biển cấm dừng đỗ xe các khu vực
đông dân cư dọc QL 1A như: Đoạn ga Phố
Tráng; khu vực thị trấn Vôi, từ cổng UBND
huyện Lạng Giang đến cổng Quân đoàn 2;
khu vực trước cửa Công ty May BGG, LGG
dọc đường tỉnh 292.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải khảo sát và thực hiện cắm biển
cấm dừng đỗ xe trước của Công ty May
BGG, LGG dọc ĐT.292 hoàn thành trong
tháng 01/2020.  Đối với các khu vực đông
dân cư dọc QL 1A như: Đoạn ga Phố
Tráng; khu vực thị trấn Vôi, từ cổng UBND
huyện Lạng Giang đến cổng Quân đoàn
2, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải tổ chức rà soát và đề nghị Công ty
CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn khắc phục,
xử lý xong trong quý III năm 2020.

Cử tri các xã: Xương Lâm, Đại Lâm,

Hương Sơn, huyện Lạng Giang: Đề nghị
UBND tỉnh có ý kiến với nhà thầu BOT,
tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có giải
pháp khắc phục ngay một số vấn đề sau:

- Tuyến đường từ Công ty GOC đi thôn
Nam Lễ, xã Xương Lâm và tuyến đường
từ Vôi đi Đại Lâm (trước là đường công vụ)
để phục vụ vận chuyển vật liệu cho
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đến
nay đã hoàn thành nhưng tuyến đường
này hiện nay hư hỏng nặng, chưa được
sửa chữa, hoàn trả gây mất an toàn cho
người và các phương tiện tham gia giao
thông.

- Tuyến đường cao tốc Bắc Giang -
Lạng Sơn, đường Vôi đi Đại Lâm qua địa
bàn xã Xương Lâm, sau khi thi công xong
nhưng vẫn chưa sửa chữa, khôi phục các
kênh mương cho các thôn; các cống được
lắp đặt quá thấp không thoát được nước
gây khó khăn cho việc lấy nước và thoát
nước; những đoạn đường rẽ xuống đồng
chưa làm xong, ảnh hưởng đến việc đi lại
sản xuất của nhân dân.

- Trong quá trình thực hiện dự án
đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn đã
làm ảnh hưởng đến đập Nà Nấm (thôn
Cần Cốc, xã Hương Sơn). Nhà thầu BOT đã
tu sửa hoàn trả, xong chất lượng không
đảm bảo như: bờ đập thấp, nhỏ; cửa phải
cống không đảm bảo trữ nước; đề nghị
nhà thầu BOT tu sửa lại; đảm bảo phục vụ
sản xuất của nhân dân. 

Các tồn tại trên đã được UBND tỉnh
Bắc Giang tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh
Lạng Sơn chỉ đạo nhà đầu tư BOT khắc
phục tại Công văn số 254/UBND-GT ngày
21/10/2019. Kết quả giải quyết các tồn tại,
bất cập đã được UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ
đạo khắc phục theo nội dung văn bản số
1327/UBND-KTN ngày 17/12/2019; đồng
thời, tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư BOT phối
hợp với chính quyền địa phương thống
nhất phương án xử lý.

Cử tri các xã Tăng Tiến, Vân Trung,

Hoàng Ninh, huyện Việt Yên phản ánh:

Các cống chui qua Quốc lộ 1A thiết kế cốt
nền thấp hơn so với mặt đường gom KCN,

do đó khi trời mưa nước ngập nền cống nên
việc đi lại khó khăn, gây mất an toàn giao
thông. Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các
cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục
để đảm an toàn giao thông. Đề nghị lắp đặt
biển báo tại các vị trí có cống chui qua Quốc
lộ 1A để đảm bảo an toàn giao thông (Ý
kiến cử tri kỳ họp thứ 7).

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức làm
việc với Công ty cổ phần BOT Hà Nội –
Bắc Giang, UBND các huyện Việt Yên, Yên
Dũng và thành phố Bắc Giang về kiến
nghị của cử tri nhân dân. Trên cơ sở kết
quả kiểm tra, Công ty cổ phần BOT Hà Nội
- Bắc Giang hiện đang từng bước khắc
phục các tồn tại; dự kiến sẽ hoàn thành
trong năm 2020.

Cử tri huyện Sơn Động tiếp tục phản

ánh: Hiện nay Quốc lộ 31, từ Sơn Động đi
Lục Nam xuống cấp nghiêm trọng, thường
xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông,
không đảm bảo an toàn cho nhân dân và
các phương tiện khi tham gia giao thông.
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Giao
thông vận tải quan tâm, sớm nâng cấp, mở
rộng tuyến Quốc lộ 31 để khắc phục tình
trạng trên. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã có
các văn bản kiến nghị với Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải
quan tâm bố trí vốn đầu tư cải tạo, nâng
cấp tuyến đường Quốc lộ 31 đoạn qua
địa phận tỉnh Bắc Giang (Công văn số
2386-CV/TU ngày 23/3/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản số
4697/UBND-GT ngày 30/12/2019, số
79/UBND-GT ngày 09/4/2020 của UBND
tỉnh...). 

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã
thống nhất với UBND tỉnh Bắc Giang và
đã triển khai thủ tục đề xuất với các cấp
có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư. Tuy
nhiên, do nguồn vốn ngân sách nhà nước
hằng năm hạn hẹp nên dự án chưa được
giao vốn thực hiện. Ngày 14/10/2019, Bộ
Giao thông vận tải có Quyết định số
1943/QĐ-BGTVT giao Ban Quản lý dự án
6 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Quốc lộ 31 để trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét bố trí vốn trong giai đoạn 2021-
2030 và có văn bản số 1412/BGTVT-KHĐT
ngày 20/2/2020 đề nghị UBND tỉnh Băc
Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao
thông vận tải trong quá trình đề xuất chủ
trương đầu tư. Hiện nay, các đề xuất đang
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
xem xét, quyết định.

Cử tri huyện Lục Ngạn và huyện Sơn

Động phản ánh: Rãnh dọc Quốc lộ 31 (khu
vực phố Lim, xã Giáp Sơn) bị ứ đọng nước
làm hỏng đường. Đoạn đường Quốc lộ 31,
từ Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động đến
thôn Lốt, xã An Châu không có rãnh dọc, vì
vậy nước thải của các hộ gia đình chảy ra
mặt đường gây ô nhiễm môi trường và làm
đường xuống cấp. Quốc lộ 279 đoạn từ
Quốc lộ 31, thị trấn An Châu đi Hạ Mi thuộc
địa bàn xã Long Sơn bị xuống cấp nghiêm
trọng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, khắc
phục (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6). 

- Đối với nội dung về rãnh dọc Quốc
lộ 31 (đoạn phố Lim xã Giáp Sơn và đoạn
xã An Châu): Hiện nay, Bộ Giao thông
vận tải đã thống nhất với UBND tỉnh Bắc
Giang về tính cần thiết đầu tư dự án cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 và đang triển
khai thủ tục đề xuất với các cấp có thẩm
quyền bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn
2021-2030; hệ thống thoát nước qua
khu vực đông dân cư sẽ được đầu tư
đồng bộ, đảm bảo thoát nước và an toàn
giao thông.
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- Đối với nội dung về Quốc lộ 279
đoạn từ Quốc lộ 31, thị trấn An Châu đi
Hạ Mi thuộc địa bàn xã Long Sơn bị
xuống cấp nghiêm trọng:  Đoạn từ Km37
(đèo Hạ My) đến Km46 (xã Long Sơn) đã
được UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên
môn thảm BTN mặt đường và bổ sung hệ
thống rãnh dọc; đoạn Km46-Km64 đã
được Bộ Giao thông vận tải đưa vào kế
hoạch bảo trì năm 2020-2021.

Cử tri huyện Lạng Giang đề nghị: Cắt
hộ lan dọc đường sắt (đoạn từ thành phố
Bắc Giang đi xã Tân Dĩnh), vì quá cao làm
che khuất tầm nhìn của người tham gia
giao thông, đề nghị lắp Barie rào chắn và
chuông báo động tại nút giao đường sắt
Tân Dĩnh đi Mỹ Thái vì nút giao này đã xảy
ra nhiều vụ tai nạn, chết nhiều người.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện
Lạng Giang nhiều lần có văn bản đề nghị
Cục đường sắt Việt Nam, Tổng công ty
đường sắt Việt Nam xem xét cho hạ thấp
độ cao hàng rào hộ lan để đảm bảo an
toàn giao thông đường sắt và đường bộ
(Văn bản số 22/UBND-KTHT ngày
11/01/2016; Văn bản số 1213/UBND-
KTHT ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND
huyện Lạng Giang).

Kết quả đến nay ngành đường sắt đã
thực hiện hạ thấp hàng rào hộ lan tại các
vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường
sắt và lắp đặt barie cảnh báo tự động tại
nút giao cắt giữa đường bộ với đường sắt
tại Km 56+080 tuyến đường sắt Hà Nội-
Lạng Sơn (đường Tân Dĩnh đi Mỹ Thái).
Tuy nhiên, việc hạ thấp hàng rào hộ lan
giữa đường bộ giao cắt với đường sắt cơ
bản chưa đảm bảo tầm quan sát của
người và phương tiện tham gia giao
thông khi đi qua các vị trí giao cắt. 

Hiện nay, UBND tỉnh, UBND huyện
Lạng Giang đang tiếp tục đề xuất Bộ Giao
thông vận tải, Tổng Cục đường sắt Việt
Nam hạ thấp độ cao hàng rào hộ lan tôn
sóng 2 lớp xuống 1 lớp trên đoạn đường
tỉnh 295B dọc tuyến đường sắt Hà Nội -
Lạng Sơn từ Km 0+50 đến Km 04+00
đoạn qua địa bàn huyện Lạng Giang để
đảm bảo an toàn cho người và phương
tiện khi tham gia giao thông.

Cử tri xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang

phản ánh: Hiện nay dòng chảy Ngòi Sàn
chảy qua xã Đại Lâm xuống xã Lão Hộ (Yên
Dũng) thường xuyên bị tắc nghẽn, gây
ngập úng, làm ảnh hưởng đến sản xuất của
nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ
quan chức năng nạo vét, khơi thông dòng
chảy, đảm bảo sản xuất cho nhân dân.

UBND huyện Lạng Giang đã phối hợp
với UBND huyện Yên Dũng tổ chức rà
soát, kiểm tra thực tế và chỉ đạo cơ quan
chuyên môn triển khai nạo vét và khơi
thông dòng chảy vị trí gây ách tắc ngòi
Sàn thuộc địa bàn xã Lão Hộ, huyện Yên
Dũng. Các nội dung công việc đã hoàn
thành trước 30/4/2020, đảm bảo việc
tiêu, thoát nước và hoạt động sản xuất
của nhân dân.

Cử tri xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa

phản ánh: Hiện nay tỉnh lộ 288, từ cổng Chợ
Vân đi kè Gia Tư, xã Hoàng An xuống cấp
nghiêm trọng, không có rãnh thoát nước. Đề
nghị UBND tỉnh nâng cấp, sửa chữa.

UBND tỉnh đã chuyển nội dung kiến
nghị của cử tri đến UBND huyện Hiệp Hòa
để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền,
kết quả như sau: Dự án cải tạo, sửa chữa
đường tỉnh 288 đoạn từ Km 12+900 (cổng
trường tiểu học số 1, xã Đức Thắng) đến
Km 20+050 (giao với QL37 tại xã Hoàng

An), được UBND huyện phê duyệt tại
Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày
13/9/2018. Dự án do Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.
Hiện nay công trình đang trong quá trình
khởi công xây dựng. Vì vậy, trong thời gian
tới đoạn đường này sẽ được cải tạo, nâng
cấp mặt đường, làm rãnh thoát nước đáp
ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa đề

nghị: Hiện nay ở địa bàn xã có những vùng
trũng cấy lúa kém hoặc không hiệu quả
(thôn Thái Thọ, thôn Quế Sơn), người dân
có nhu cầu chuyển đổi sang nuôi trồng thủy
sản (huyện đã quy hoạch) nhưng chưa
được chấp thuận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo ngành chức năng cho phép chuyển đổi
sang nuôi trông thủy sản để tăng hiệu quả
sử dụng đất, phù hợp với thực tế.

Trong quá trình thực hiện dồn điền
đổi thửa, trên địa bàn xã Thái Sơn có một
số thửa ruộng nằm tại vùng trũng, không
thuận tiện cho việc trồng lúa. Để phù hợp
với địa hình vùng trũng, người dân có
nguyện vọng xin chuyển đổi từ đất trồng
lúa sang đất nuôi trồng thủy sản nhằm
đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Để thửa đất trồng lúa được chuyển
mục đích sang đất nuôi trồng thủy sản thì
phải làm thủ tục đề nghị chuyển mục
đích sử dụng đất và phải được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cho phép. Theo
quy định của Luật Đầu tư năm 2014: các
hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển
mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang
đất nuôi trồng thủy sản phải lập dự án và
đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương
đầu tư. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch
vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, đối
với những thửa đất đủ điều kiện, có vị trí
phù hợp với các loại quy hoạch thì UBND
tỉnh sẽ xem xét chấp thuận chủ trương
đầu tư cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện
và triển khai dự án.

Thời gian qua, tại địa bàn xã Thái Sơn
có một số hộ gia đình xin chuyển mục
đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất
nuôi trồng thủy sản, đối với các trường
hợp đủ điều kiện, phù hợp với quy hoạch
sử dụng đất đã được UBND tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư và UBND huyện
đã cho chuyển mục đích sử dụng đất(5);
còn một số trường hợp do không phù
hợp với quy hoạch vùng nuôi trồng thủy
sản tập trung nên chưa được UBND tỉnh
chấp thuận chủ trương đầu tư (6).

Để giải quyết các trường hợp có nhu
cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất
nuôi trồng thủy sản tại vùng trũng nói
trên, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã chỉ đạo các phòng,
đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND
huyện Hiệp Hòa rà soát ruộng trũng tại
các xã (trong đó có xã Thái Sơn) đưa vào
quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản tập
trung; đồng thời UBND huyện Hiệp Hòa
cũng đưa phần diện tích đất này vào quy
hoạch nông thôn mới.

Sắp tới, khi các quy hoạch này được
HĐND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Hiệp
Hòa sẽ tiếp tục hướng dẫn các hộ gia
đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất, phù hợp với các quy
hoạch lập dự án và đề nghị UBND tỉnh
chấp thuận chủ trương đầu tư, làm cơ sở
để UBND huyện chuyển mục đích sử
dụng sang đất nuôi trồng thủy sản cho
các trường hợp có nhu cầu, đủ điều kiện.

Cử tri xã Tân Sỏi, xã Bố Hạ, thị trấn Bố

Hạ, huyện Yên Thế tiếp tục đề nghị: Sớm
tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đường nối 268
đoạn đi qua thị trấn Bố Hạ vì đã xuống cấp
ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất, sinh
hoạt của nhân dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện
Yên Thế xem xét giải quyết nội dung kiến
nghị của cử tri theo thẩm quyền. Theo đó,
UBND huyện Yên Thế đã giao Phòng Kinh
tế và Hạ tầng huyện khảo sát và lập dự
toán sửa chữa vá mặt đường tuyến
đường nối đường tỉnh 268 đoạn qua thị
trấn Bố Hạ với khối lượng 912m2, hiện nay
công trình đã thực hiện xong.

Cử tri các phường: Dĩnh Kế, Hoàng

Văn Thụ, thành phố Bắc Giang: Đề nghị
UBND tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết tồn
đọng trong công tác giao đất ở, kinh doanh
dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất
bị Nhà nước thu hồi đã ghép đủ diện tích
nhưng chưa được giao đất trên địa bàn
thành phố.

UBND thành phố Bắc Giang đã rà soát,
tổng hợp các trường hợp hộ gia đình, cá
nhân trên địa bàn thành phố chưa được
giao đất ở, kinh doanh dịch vụ để đề xuất
với Thường trực Thành uỷ, UBND thành
phố Bắc Giang báo cáo xin ý kiến các sở,
ngành tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các sở,
ngành tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang
trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án
giải quyết các hồ sơ giao đất ở, kinh
doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá
nhân có đất bị Nhà nước thu hồi đã ghép
đủ diện tích nhưng chưa được giao đất
trên địa bàn thành phố. Dự kiến, sau khi
phương án được phê duyệt sẽ giao đất
cho các hộ dân trước tháng 12/2020.

Cử tri xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây
dựng ngầm tràn từ trạm bơm thôn Thác
Lười đi sang Trường Trung học phổ thông
Lục Ngạn số 4 để giảm thiểu ách tắc giao
thông, nhất là vụ thu hoạch vải thiều.

Theo nguyện vọng của nhân dân xã
Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, để đầu tư xây
dựng ngầm tràn liên hợp với mặt ngầm
rộng 4,5m, dài 70m, đường dẫn bằng bê
tông xi măng, hai bên ngầm có mặt
đường rộng 3,5m, dài 180m thì cần
nguồn kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Tuy
nhiên, do hiện nay nguồn thu của các
huyện Lục Ngạn còn hạn chế, đồng thời
huyện vẫn phải thực hiện một số dự án
phát triển kinh tế - xã hội khác. Do vậy,
thời điểm hiện tại huyện Lục Ngạn chưa
bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng
công trình nêu trên.

III-LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Cử tri nhiều xã huyện Hiệp Hòa: Đề

nghị UBND tỉnh xem xét, có phương án bố
trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người
có công (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-
TTg) còn lại trong danh sách rà soát của
huyện (gồm 124 trường hợp) để tránh bức
xúc trong nhân dân.

Ngày 21/8/2017, Sở Xây dựng có Công
văn số 1672/SXD-QLN về việc chuẩn bị
phương án và các điều kiện thực hiện hỗ
trợ nhà ở đối với người có công với cách
mạng, trong đó có đề nghị UBND các
huyện rà soát để nắm bắt các trường hợp
người có công thuộc diện được hỗ trợ
theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
nhưng chưa có tên trong danh sách Đề
án được duyệt tại Quyết định số
1433/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.
Sau khi rà soát, thống kê, trên địa bàn
huyện có tổng số có 222 hộ đề nghị hỗ

trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (144 hộ xây
mới, 78 hộ sửa chữa).

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh
có Công văn số 3815/UBND-KGVX về việc
hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách
mạng phát sinh ngoài Đề án đã được Chủ
tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó yêu
cầu các huyện thực hiện rà soát và phê
duyệt danh sách phát sinh thêm đối với
các hộ chưa có trong danh sách Đề án
được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Ngày 28/3/2019, Chủ tịch UBND huyện
Hiệp Hòa ban hành Văn bản số
543/UBND-KT&HT yêu cầu các xã, thị trấn
rà soát lại danh sách các hộ gia đình người
có công phát sinh ngoài Đề án đã được
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đủ điều
kiện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định
tại Điều 2, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ (nhà ở là nhà
tạm, dột nát chưa xây dựng mới, chưa sửa
chữa hoặc chưa có nhà ở tính từ ngày
01/01/2019 đến nay - thời điểm huyện
tiến hành kiểm tra, thẩm định). 

Sau khi rà soát, thẩm định, ngày
10/4/2019, Chủ tịch UBND huyện Hiệp
Hòa ban hành Quyết định số 1719/QĐ-
UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ về nhà
ở cho người có công với cách mạng phát
sinh ngoài Đề án đã được Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt, bao gồm 98 hộ (61 hộ xây
mới, 37 hộ sửa chữa). 

Đối với 124 hộ còn lại trong danh sách
rà soát năm 2017, do không đảm bảo
điều kiện được hỗ trợ về nhà ở, nhà ở đã
xây dựng, sửa chữa xong trước thời điểm
thẩm định, phê duyệt của UBND huyện
(nhà ở đã chắc chắn không phải phá đi
xây lại hoặc cải tạo, sửa chữa). Ngày
10/5/2019, Sở Xây dựng có Công văn số
1043/SXD-QLN nêu rõ “theo quy định tại
Điều 3, Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày
01/7/2013 và theo hướng dẫn của UBND
tỉnh tại Công văn số 3815/UBND-KGVX
ngày 02/11/2018 thì việc các hộ đã xây
dựng xong trước khi rà soát và phê duyệt
danh sách phát sinh là không đảm bảo
quy định về điều kiện hỗ trợ nhà ở”. Vì vậy,
UBND huyện không thể xem xét hỗ trợ
đối với 124 trường hợp nêu trên. 

Cử tri một số xã của huyện Yên Thế

phản ánh: Nhiều người  hiện nay bị phơi
nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh,
nhưng do bị mất giấy tờ nên không làm
được thủ tục để được xét hưởng chế độ. Đề
nghị UBND tỉnh xem xét, có giải pháp tạo
điều kiện để các đối tượng này được hưởng
chế độ.

Các trường hợp đã công tác, chiến
đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày
01/8/21961 đến 30/4/1975 tại các vùng
Quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học ở
chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã Vĩnh
Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành,
Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh
Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh
tỉnh Quảng Trị) do bị mất giấy tờ không
làm được thủ tục để hưởng chế độ người
hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm
chất độc hóa học. Đề nghị các trường hợp
trên liên hệ với các đơn vị đã tham gia
công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu
để xin xác nhận thời gian, quá trình công
tác và địa bàn hoạt động (nếu không rõ
địa chỉ đơn vị các trường hợp trên liên hệ với
bộ phận giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị
của Bộ CHQS tỉnh để được cung cấp). Khi
có đầy đủ giấy tờ theo quy định liên hệ
với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
để làm thủ tục thiết lập hồ sơ n

Ngày 6/7/2020Thứ Hai PHỤ TRƯƠNG  N

Ngoài số báo in hôm nay, báo Bắc Giang đăng Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên báo Bắc Giang điện tử. Mời bạn đọc truy cập theo địa chỉ: www.baobacgiang.com.vn

(5). Hộ ông Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Sưu, Đào Văn Cường (cùng có hộ khẩu tại xã Thái Sơn);   (6). Hộ bà Nguyễn Thị Hiên, hộ ông Hà Viết Ngọc (cùng có hộ khẩu tại xã Thái Sơn).
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