
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

 Số:  637   /HĐND-KTNS 

   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

    Lạng Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

V/v đề nghị báo cáo kết quả 

giải quyết kiến nghị cử tri tại 

các kỳ họp HĐND tỉnh khóa 

XVI 

 

   

 

  Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Công Thương, Tài Chính, Xây dựng, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền 

thông; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng, 

thành phố Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 601/HĐND-VP ngày 08/10/2019 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc đề nghị các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát, khảo 

sát, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết nội dung, kiến nghị đã được Thường trực 

HĐND tỉnh giao. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành xem xét, giải 

quyết và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp 

HĐND tỉnh, gửi đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (nội dung khẳng 

định đã giải quyết xong, đang giải quyết, chưa giải quyết...các giải pháp giải 

quyết và thời hạn giải quyết dứt điểm có thể), cụ thể như sau: 

I. Kiến nghị liên quan đến Sở Y tế 

1. Kiến nghị từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh 

(1) Cử tri kiến nghị tiếp tục đầu tư xây dựng trạm y tế cấp xã để đáp ứng 

yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân”.  

(2) Cử tri kiến nghị xây dựng Trạm y tế xã Tràng Sơn đã xuống cấp, hư 

hỏng không đảm bảo các điều kiện khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

(3). Thực hiện cam kết bố trí công tác cho con em các hộ gia đình bị mất 

đất tại dự án bệnh viện 700 giường (ông Hoàng Viết Hùng). 

2. Kiến nghị trƣớc và sau kỳ họp thứ mƣời hai HĐND tỉnh 

(1). Kiến nghị hoàn thành rãnh thoát nước hai bên đường, đoạn từ Quốc 

lộc 1A đi vào Bệnh viện đa khoa 700 giường. 
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(2). Kiến nghị hoàn thành các công trình điện, nước cho nhân dân được 

giao tái định cư của dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường. 

II. Các kiến nghị liên quan đến Sở Giao thông vận tải 

1. Kiến nghị từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh 

(1) Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Na 

Dương đi xã Đông Quan - Nam Quan - Xuân Dương - Ái Quốc”. 

(2) Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Điềm He - Song Giang”. 

(3) Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp đường 242 đoạn từ Nhật 

Tiến đến Đồng Tiến”. 

(4) Cử tri kiến nghị đầu tư, nâng cấp đường tuần tra biên giới”.  

 (5) Cử tri xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan kiến về đầu tư xây dựng đường 

của cử tri xã Tràng Sơn. 

(6) Cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn kiến nghị đầu tư, nâng cấp đường 

liên xã từ trung tâm xã Tân Tri - Thâm Xi -Nghinh Tường của cử tri xã Tân Tri. 

(7) Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Yên Sơn - Yên 

Vượng đến Đèo Lừa, của cử tri xã Cai Kinh. 

(8) Cử tri xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập kiến nghị đẩy nhanh tiến độ 

thi công tuyến đường Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca. 

(9) Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ làm đường Khe Moòng - Khe 

Luồng - Kéo Tắm. 

(10) Cử tri kiến nghị xây dựng cầu Bản Lự, cầu qua sông Lục Nam thôn 

Nà Khu. 

(11) Cử tri kiến nghị xem xét xây ngầm từ Bản Mục - Bản Táng. 

(12) Cử tri kiến nghị việc làm đường từ Km 17 tại thị trấn Nông Trường - 

Khe Loỏng, từ Khe Loỏng - Khe Mần. 

(13) Cử tri xã Tân Lang, huyện Văn Lãng kiến nghị việc làm cầu Na Sầm 

- Tân Lang của cử tri xã Tân Lang. 

(14) Cử tri kiến nghị về việc đầu tư xây dựng cầu từ thôn Khuổi Đăng 

sang thôn Khuổi Dạ, xã Chí Minh, huyện Tràng Định; cầu Khuổi Cấp, xã Hưng 

vũ, huyện Bắc Sơn; cầu qua thôn Tắng Mật và thôn Tam Hợp xã Hòa Lạc, 

huyện Hữu Lũng; cầu treo qua suối của thôn Bản Lày, xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc. 

(15) Kiến nghị tiếp tục triển khai thực hiện Dự án mở rộng và nâng cấp 

đường Chu Văn An; Cử tri phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn tiếp tục 

kiến nghị xem xét, giải quyết, trả lời cử tri về đầu tư xây dựng đường Chu Văn 

An, đặc biệt là đoạn “nút thắt cổ chai” gần Trường THPT chuyên Chu Văn An 

cũ để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh và nhân dân trên địa bàn. 
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(16). Kiến nghị cần quy hoạch vỉa hè đồng bộ các tuyến đường trên địa 

bàn thành phố (xây dựng các bờ-lốc cao thấp, đoạn từ cầu Đông Kinh đến cầu 

Thụ Phụ xây dải phân cách rất thấp). 

(17). Kiến nghị tỉnh khẩn trương quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng 

có liên quan đầu tư mở rộng, làm vỉa hè, giải tỏa hành lang giao thông, xử lý các 

hộ lấn chiếm lòng đường Bà Triệu (đoạn từ ngã tư chợ Đông Kinh, đường Bà 

Triệu đến ngã tư đường Nguyễn Đình Chiều) để tạo cảnh quan hài hòa với 

đường dẫn vào Cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn. 

(18). Cử tri một số xã huyện Văn Quan kiến nghị tỉnh sớm khởi công thi 

công đường huyện 52 (Bản Làn - Tràng Các); đầu tư xây dựng nâng cấp mặt 

đường tỉnh lộ 239 đoạn qua xã Chu Túc dài khoảng 5 Km; kiến nghị mở đường 

liên xã từ Nà Bản, xã Đồng Giáp đến xã Xuân Long, Huyện Cao Lộc; sớm xây 

dựng cầu Bắc Nam qua sông Kỳ Cùng sang Song Giáp; kiến nghị xem xét làm 

lại cống Cốc Chủ, xã Văn An; xây dựng mới cống đoạn đường rẽ vào chợ Điềm 

He và kiến nghị xem xét việc rãnh mương dọc quốc lộ 1B từ Km 17 + 400 hiện 

nay bị sụt lún và nắp đã hỏng, nhiều đoạn không có nắp; kiến nghị cắm biển báo 

hạn chế tốc độ đầu phố Điềm He 1 và Điềm He 2. 

(19). Cử tri một số xã của huyện Văn Quan kiến nghị nhà nước đầu tư xây 

dựng tuyến đường huyện đoạn từ trụ sở UBND xã Phú Mỹ đến tiếp giáp xã Bình 

La, huyện Bình Gia (đường huyện 51) dài 6,3 km; Cử tri xã Yên Phúc kiến nghị 

đầu tư tuyến đường liên thôn từ Thôn Nam - Tây A - Tây B (đường xã) để nhân 

dân đi lại dễ dàng, phục vụ phát triển kinh tế; Cử tri xã Hữu Lễ kiến nghị đầu tư 

làm tuyến đường từ ngã ba Bản Châu đến UBND xã Hữu Lễ (đoạn cuối đường 

ĐH57 - đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ) dài 6,2km. 

(20). Cử tri một số xã của huyện Chi Lăng kiến nghị đôn đốc đơn vị thi 

công sớm hoàn thành công trình tuyến đường Chiến Thắng - Liên Sơn. 

(21). Cử tri xã Y Tịch, xã Lâm Sơn kiến nghị quan tâm đầu tư, duy tu, bảo 

dưỡng kịp thời, đồng thời có biện pháp hạn chế những phương tiện trọng tải lớn 

tại các tuyến đường 238B tuyến Y Tịch - Vạn Linh - Mỏ Cấy; đường 238 tuyến 

Lâm Sơn - Chiến Thắng. 

(22). Cử tri xã Vân Thủy kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí làm 

đường theo Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 

- 2020. 

(23). Cử tri xã Thụy Hùng, xã Bắc La, xã Tân Tác, huyện Văn Lãng kiến 

nghị đầu tư xây dựng tuyến đường Pá Tặp đến Na Hình, xã Thụy Hùng; xây 

dựng trục đường chính từ xã Tân Tác đến xã Bắc La; đường dân sinh từ thôn Nà 

Đâu, xã Bắc La đến thôn Bản Kìa, xã Hội Hoan; nâng cấp mặt đường bê tông từ 

xã Tân Tác đến lòng hồ thủy điện Thác Xăng để khai thác tiềm năng phát triển 

du lịch sinh thái tại lòng hồ thủy điện Thác Xăng và điểm Thác Mây, xã Bắc La 

(24). Cử tri xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét, đầu tư dự 

án cầu qua sông cho thôn Đá Đỏ và thôn Đoàn Kết; cử tri thị trấn Hữu Lũng đề 

nghị đầu tư xây dựng cầu giữa khu An Ninh và khu Na Đâu, cầu treo cũ hiện 
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nay đã hư hỏng không thể đi lại được. Cử tri thị trấn Nông trường Thái Bình, 

huyện Đình Lập kiến nghị xem xét, xây dựng mới cầu Nà Cà, khu 1 thị trấn 

Nông Trường Thái Bình; xây dựng cầu qua suối Nà Pè, xã Bắc Xa; xây dựng 

cầu qua thôn Bản Mục, bản Táng, xã Kiên Mộc. 

(25). Cử tri xã Kim Đồng, huyện Tràng Định kiến nghị tỉnh quan tâm xây 

dựng 02 cầu treo dân sinh đã được khảo sát nhưng chưa đầu tư, thi công xây 

dựng, tại 02 thôn Ven Đin và thôn Pác Đồng, xã Kim Đồng. Cử tri xã Bắc La, 

huyện Văn Lãng kiến nghị đầu tư xây dựng cầu phao đường tránh ngập qua các 

khe suối đã ngập sâu cho các nhóm hộ dân do bị ảnh hưởng dự án lòng hồ thủy 

điện Thác Xăng.  

(26). Cử tri xã Yên Phúc, huyện Văn Quan đề nghị mở rộng đường từ ĐT 

240 xuống đến sân trường THCS xã Yên Phúc; cử tri thôn Đông B, xã Yên 

phúc, huyện Văn Quan kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét việc xây dựng 

tuyến mương đoạn trước cửa nhà ông Phùng Văn Chức đến công thoát nước bên 

dưới không để cống xả nước xuống ruộng ông  Phùng Văn Cai làm ảnh hưởng 

đến canh tác của gia đình. 

(27). Cử tri xã Song Giang, huyện Văn Quan đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư 

xây dựng đường Văn An - Song Giang. Cử tri xã Tràng Phái, phản ảnh tuyến 

đường tỉnh ĐT 239, mặt đường hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; đoạn từ Còn 

Riềng lên Chợ Ba Xã do không có mương thoát nước, trời mưa to gây ngập úng, 

đi lại rất khó khăn, đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm duy tu sửa chữa.  

(28). Cử tri xã Tri Lễ, huyện Văn Quan kiến nghị quan tâm bố trí nguồn 

vốn để đầu tư xây dựng tuyến đường Khòn Vả - Bản Bang, dự án đầu tư đã được 

UBND tỉnh có Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 29/8/2012, nhưng đến nay 

vẫn chưa được khởi công xây dựng.  

(29). Cử tri xã Nam Quan, huyện Lộc Bình kiến nghị sớm triển khai thi 

công tuyến đường từ thị trấn Na Dương đến xã Xuân Dương, tuyến đường từ thị 

trấn Na Dương đến xã Đông Quan đã được đưa vào sử dụng nhưng hiện nay 

nhiều đoạn đã xuống cấp đề nghị có phương án sửa chữa.  

(30). Cử tri xã Tĩnh Bắc đề nghị nâng cấp sửa chữa đường Khuổi Khỉn, 

Bản Chắt và ngầm thuộc km 14. Cử tri xã Tú Đoạn đề nghị nâng cấp tuyến 

đường từ Bản Hoi đến Tú Mịch. Cử tri thị trấn Lộc Bình phản ánh tuyến đường 

Na Dương - Đông Quan mới làm xong nhưng đã xuống cấp, đề nghị tỉnh kiểm 

tra, giám sát.  

(31). Cử tri xã Hồng Thái, huyện Bình Gia kiến nghị Nhà nước nâng cấp 

tuyến đường ĐH 60 (Tân Văn - Hồng Thái - Bình La) tạo điều kiện cho nhân 

dân đi lại được thuận tiện, giao thương, lưu thông các sản phẩm nông nghiệp, 

phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững. (đã được quan tâm, đầu tư 

trong giai đoạn 2018-2022). 

(32). Cử tri xã Quốc Việt, huyện Tràng Định kiến nghị nâng cấp, tu sửa 

đường tỉnh lộ 229 đoạn qua địa bàn xã Quốc Việt đến xã Trung Thành hiện đã 

xuống cấp nghiêm trọng, rất khó khăn cho việc đi lại. 
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 (33). Cử tri huyện Đình Lập kiến nghị nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn đi qua 

huyện Đình Lập; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ làm đuờng ĐH.48 (Cường Lợi - 

Đồng Thắng - Lâm Ca); đường ĐH40 (Khe Cảy - Khe Phạ) xã Bắc Lãng. 

(34). Cử tri xã Xuân Long, huyện Cao Lộc kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi 

công  tuyến đường đi vào xã Tràng Các, huyện Văn Quan đã thi công được 03 

năm nhưng đến nay chưa hoàn thiện.  

(35). Cử tri xã Hùng Việt, huyện Tràng Định kiến nghị đầu tư xây dựng 

cầu qua sông thôn Phiêng Chuông, hiện nay nhân dân đi lại rất nguy hiểm nhất 

là khi thủy điện Thác Xăng xả nước.  

(36). Cử tri huyện Đình Lập kiến nghị quan tâm xây dựng 02 cầu (Mạy 

Lầy và Còn Lèo) tuyến đường từ thôn Bản Văn đi thôn Nà Pè xã Bắc Xa. 

(37). Cử tri xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn kiến nghị quan tâm đầu tư mở 

rộng, tu sửa nâng cấp đường giao thông (đường tỉnh 243) đoạn từ chân đèo Tam 

Canh qua các xã Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Hưng Vũ, hiện nay đường đã xuống cấp 

nghiêm trọng, nhân dân đi lại rất khó khăn. 

(38). Cử tri xã Xuân Long, huyện Cao Lộc đề nghị đẩy nhanh tiến độ 

tuyến đường Xuân Long - Tràng Các tiến độ thi công chậm, đề nghị tỉnh quan 

tâm, chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 

tuyến đường. 

(39). Cử tri xã Bắc Ái, huyện Tràng Định kiến nghị xem xét đầu tư làm 

đường đoạn từ ngã 3 tỉnh lộ 226 đường rẽ vào trụ sở UBND xã Bắc Ái; cử tri xã 

Tri Phương kiến nghị xem xét đầu tư mở tuyến đường từ thôn Pá Làu, xã Tri 

Phương sang xã Đội Cấn. 

(40). Cử tri xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng kiến nghị tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, hạn chế ô tô chở quá trọng tải lưu thông trên tuyến đường 

Nhân Lý - Lâm Sơn - Yên Trạch. 

(41). Cử tri xã Trùng Quán, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng kiến nghị xây 

dựng cầu Na Sầm - Tân Lang; kiến nghị nâng cấp sửa chữa tuyến đường Tân 

Lang - Tân Việt. 

(42). Cử tri xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia kiến nghị nâng cấp mặt đường 

279 đoạn từ Đăng Mò, xã Hoàng Văn Thụ đến huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; kiến 

nghị xem xét, hỗ trợ vốn duy tu hàng năm vì vốn của huyện không đáp ứng 

được để nâng cấp đường huyện, đoạn từ Khuổi Lào đến Yên Lỗ (dài 16km). 

(43). Cử tri xã Tam Gia kiến nghị quan tâm đầu tư sữa chữa, bảo dưỡng 

tuyến đường 237 đoạn từ Pò Lọi đi Bản Chắt, đoạn từ Chi Ma đi Bản Chắt, vì 

đây là tuyến đường quan trọng. 

(44). Cử tri một số xã Khánh Khê, xã Xuân Mai, thị trấn huyện Văn Quan 

kiến nghị giải quyết dứt điểm việc sửa chữa rãnh mương thoát nước (cử tri phố 

Đức Hinh 1). 
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(45). Kiến nghị xây dựng đoạn mương thoát nước hai bên đường từ Chợ 

Khánh Khê đến cầu Khánh Khê và đoạn từ khu Nà Là đến thôn Khòn Khiển; 

kiến nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương thoát nước đoạn đường Quốc lộ 

279 đi qua thôn Nà Bảnh do hạt 12 huyện Chi Lăng quản lý; khắc phục tình 

trạng ngập nước, hỗ trợ bồi thường thiệt hại như biên bản đã thống nhất khi thi 

công công trình cầu Đức Thịnh. 

(46). Cử tri xã Minh Khai, huyện Bình Gia kiến nghị đầu tư, nâng cấp 

đường giao thông vào xã hiện nay đã xuống cấp, nhân dân đi lại khó khăn. Cử 

tri xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng kiến nghị nâng cấp tuyến ngầm qua sông thành 

cầu qua sông để giúp nhân dân và các loại phương tiện đến trung tâm xã được 

thuận lợi. 

2. Kiến nghị trƣớc và sau kỳ họp thứ mƣời hai HĐND tỉnh 

1. Cử tri xã Y Tịch, huyện Chi Lăng kiến nghị sớm phê duyệt đầu tư xây 

dựng tuyến đường xã Y Tịch đến thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (đường đã 

được khảo sát). 

2. Cử tri huyện Văn Lãng kiến nghị làm đường giao thông từ xã Bắc La 

đến Thủy điện Thác Xăng. 

3. Cử tri xã Lâm Ca, huyện Đình Lập tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng tuyến đường ĐH48 Lâm Ca - Cường Lợi. 

4. Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị mở tuyến đường từ xã Tri Phương 

đến xã Đội Cấn. 

5. Cử tri huyện Bình Gia kiến nghị tăng cường quản lý hành lang ATGT 

tuyến tỉnh lộ 231 đoạn từ xã Hoa Thám đến xã Tân Yên, huyện Tràng Định 

6. Cử tri xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình kiến nghị xem xét tháo dỡ lan 

can đường (đoạn qua đồng Khuổi Lăm) đường tỉnh 236 để nhân dân đi lại thuận 

lợi trong sản xuất nông nghiệp. 

7. Cử tri xã Hùng Việt, huyện Tràng Định kiến nghị xây dựng cầu bắc qua 

sông Kỳ Cùng tại thôn Hát Chang. 

8. Kiến nghị xây dựng cầu bắc qua sông Bắc Giang tại thôn Phiêng 

Chuông. 

9. Cử tri thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định kiến nghị sớm đầu tư nâng 

cấp, sửa chữa cầu Pác Luồng bắc từ thị trấn Thất Khê qua xã Đề Thám đã xuống 

cấp. 

10. Cử tri xã Long Đống, huyện Bắc Sơn kiến nghị đầu tư, xây dựng cầu 

vượt qua suối tại thôn Thủy Hội, xã Long Đống. 

11. Cử tri xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng kiến nghị cấp có thẩm quyền 

quan tâm xem xét việc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thi công đã mượn 

đường liên xã làm đường chở vật liệu, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 

Sơn và các đơn vị thi công các tuyến đường hứa sẽ làm lại hoàn trả đường cho 
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nhân dân nhưng đến nay tuyến đường cao tốc đã sắp thi công xong nhưng vẫn 

chưa thấy tu sửa làm lại đường cho nhân dân. 

12. Cử tri xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn kiến nghị tiếp tục quan tâm 

giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiếp độ thi công Dự án cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn trên địa phận thành phố Lạng Sơn. 

13. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc kiến nghị tăng cường công tác 

kiểm tra các xe chở quá trọng tải và lưu thông với tốc độ cao trên đoạn đường 

Quốc lộ 4B tiềm ẩn tai nạn giao thông và làm hỏng đường. 

14. Cử tri xã Bảo Lâm đề nghị nhà thầu và chủ đầu tư xem xét, xử lý đoạn 

đường tránh cầu Còn Háng để khi mưa to không gây gập úng cho một số hộ gia 

đình khu vực đoạn thượng lưu cầu Còn Háng (hiện nay cầu Còn Háng đã thi 

công xong). 

15. Cử tri xã Văn An , huyện Văn Quan kiến nghị nâng cấp lắp cống thoát 

nước đoạn dọc Quốc lộ 1B, trước cổng trường tiểu học Văn An cũ. 

16. Kiến nghị nâng cấp, đầu tư xây dựng mương để thoát nước dọc đường 

quốc lộ 1B từ ngã ba đầu chợ Phố Điềm He 2 đến cây xăng Bản Làn đã xuống 

cấp nghiêm trọng. 

17. Cử tri kiến nghị sửa chữa nâng cấp cống thủy lợi qua đường , đoạn 

mương Cốc Chủ thôn Nà Pàn đoạn Quốc lộ 1B (Km 16 - Km17). 

18. Kiến nghị nâng cấp xây rãnh dọc Quốc lộ 1B đoạn từ Hạt kiểm lâm 

đến nhà ông Lành Văn Đèo và đoạn qua khu phố Tân Long, thị trấn Văn Quan. 

19. Cử tri thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét, giải 

quyết liên quan đến dự án đường Bưu điện Pác Mật (nhánh đường vòng pháo 

đài) đoạn từ ngã ba đổi tiền đến Nhà văn hóa khu Dây Thép đã được phê duyệt 

theo Quyết định 1559/QĐ-UB-XD ngày 15/9/2000 của UBND tỉnh; Quyết định 

số 102/QĐ-UBND-XD ngày 15/9/2001 của UBND tỉnh. Đề nghị cho biết dự án 

này còn triển khai không? Và nếu triển khai thì bao giờ thi công?  

20. Cử tri xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc kiến nghị quan tâm chỉ đạo, giải 

quyết một số nội dung liên quan đến dự án đường Hữu Nghị - Bảo Lâm như:  

+ Đẩy tiến độ thi công một số đoạn còn lại của tuyến đường. 

+ Kiểm tra chất lượng thi công công trình. 

+ Làm lại đường liên thôn và xây mới lại nhà văn hóa cho thôn Pò Nhùng 

do ảnh hưởng bởi thi công dự án. 

+ Kiến nghị kè, làm đường bê tông để tránh sạt lở khu mộ dòng họ Lương 

ở thôn Pò Nhùng. 

21. Cử tri xã Công Sơn, huyện Cao Lộc kiến nghị đôn đốc đơn vị thi công 

giải quyết tuyến đường Mẫu Sơn - Công Sơn - Hải Yến bị sạt lở ta luy dương 

dài khoảng 80m; từ tháng 02/2019 đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục. Tuy 

nhiên đến nay tuyến đường vẫn chưa thông, bà con đi lại gặp rất nhiều khó khăn. 
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22. Cử tri xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc kiến nghị do ảnh hưởng cơn bão số 

3, tuyến đường Bản Đon - Pò Nhùng đã thi công xong nhưng chưa bàn giao, bị 

sạt lở rất nhiều, khối lượng đất đá ước tính khoảng 8.000m
3
 gây ách tắc giao 

thông đề nghị quan tâm giải quyết và bàn giao cho xã quản lý, sử dụng. 

23. Cử tri xã Tân Liên, huyện Cao Lộc đề nghị xem xét đầu tư xây dựng 

ngầm qua sông Kỳ Cùng đoạn nối từ Km 6, quốc lộ 4B với thôn Nà Pinh, Nà 

Hán đi lại được thuận lợi, vì nhân dân 2 thôn hàng năm tự bắc cầu tạm qua sông 

rất nguy hiểm và cầu bị đổ khi mùa mưa bão. 

24. Cử tri xã Quang Lang, huyện Chi Lăng kiến nghị khắc phục việc gây 

ngập úng ruộng do thi công tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại khu 

Mỏ Quặng, thôn Khun Thúng, xã Quang Lang. 

25. Cử tri xã Tân Minh, Quốc Việt kiến nghị quan tâm chỉ đạo duy tu, bảo 

dưỡng tuyến tỉnh lộ 229; cử tri xã Quốc Việt kiến nghị sớm hoàn thiện nắp đoạn 

mương từ đầu cầu Bình Độ đến đường rẽ vào Trường THPT Bình Độ; đầu tư 

sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ đường rẽ vào Trường THPT Bình Độ đến 

trước cổng Trường THCS xã Quốc Việt (thuộc tỉnh lộ 229), vì luôn bị ngập úng 

mỗi khi mưa to. 

III. Các kiến nghị liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

1. Kiến nghị từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh 

(1). Cử tri thành phố Lạng Sơn kiến nghị có phương án xử lý việc bị ô 

nhiễm môi trường, xả thải và kè suối Lao Ly, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn. 

(2). Cử tri huyện Lộc Bình kiến nghị xem xét, làm rõ diện tích 51ha đất 

rừng tại xã Xuân Dương của Công ty Innovgreen tổ chức thuê đất và trồng rừng 

từ năm 2010 đến nay; cử tri xã Tam Gia kiến nghị làm rõ việc Công ty Lâm 

nghiệp huyện Lộc Bình vẫn tiếp tục khai thác cây do nhân dân quản lý, chăm 

sóc; cử tri kiến nghị xem xét hạ mức thu kinh phí trích đo thửa đất lâm nghiệp, 

theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh. 

(3). Cử tri xã Thái Bình, huyện Đình Lập kiến nghị xem xét, giải quyết 

việc cấp đất cho Công ty Thịnh Lộc Shinec trùng với đất của một số hộ dân đã 

quản lý, sử dụng trước đó. 

(4). Cử tri xã Quan Bản, huyện Lộc Bình kiến nghị xem xét việc Công ty 

Lâm nghiệp Lộc Bình đang quản lý diện tích đất rừng rất lớn, sử dụng không 

hiệu quả, đề nghị xem xét giao một số diện tích đất cho nhân dân canh tác, sản 

xuất. 

 (5). Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị quan tâm chỉ 

đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý và thông tin công khai cho cử tri được biết về thực 

trạng một số huyện, nhất là các khu vực tuyến đường Quốc lộ đi qua đề xẩy ra 

việc san lấp đất đồi gây lãng phí tài nguyên và mất mỹ quan. 

(6). Cử tri huyện Đình Lập kiến nghị có hướng giải quyết tranh chấp đất, 

tài sản trên đất của Công ty Lâm nghiệp Đình Lập với nhân dân. 
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(7). Kiến nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất cho Công ty Dược liệu tốt tại xã Châu Sơn chồng lấn lên đất của 

nhân dân đang canh tác. 

(8). Cử tri thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc kiến nghị sớm cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình tại 

dự án N16 thị trấn Cao Lộc. 

(9). Đề nghị tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, quan trắc môi trường định 

kỳ và đột xuất đối với các Công ty khai thác đá trên địa bàn. 

(10). Cử tri xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng kiến nghị xem xét cho dừng 

ngay việc quyết định cấp quyền khai thác mới các mỏ cát, sỏi trên sông Trung; 

trong thời gian qua trên dòng sông Trung các mỏ cát, sỏi khi khai thác đã làm 

suy kiệt tài nguyên, biến dạng cảnh quan, dòng chảy, về lâu dài sẽ làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Kiểm tra giám sát tốt các mỏ đang khai thác 

không để ảnh hưởng đến dòng chảy, sói lở hai bên bờ sông trên địa bàn. 

(11). Cử tri xã Cường Lợi, huyện Đình Lập kiến nghị xem xét, tách các 

thửa đất mà nhân dân đã canh tác lâu năm cho nhấn dân sản xuất; cử tri xã Thái 

Bình đề nghị xem xét thu hồi đất của Công ty Cổ phần chè Thái Bình để giao 

cho xã và nhân dân sản xuất. 

(12). Kiến nghị giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại liên quan 

đến Dự án Quảng trường Ga Lạng Sơn. 

2. Kiến nghị trƣớc và sau kỳ họp thứ mƣời hai HĐND tỉnh 

(1). Cử tri xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình kiến nghị xem xét việc một số 

doanh nghiệp trên địa bàn cửa khẩu Chi Ma được cấp đất để kinh doanh bến bãi 

nhưng đến nay hoạt động không hiệu quả, bỏ hoang nhiều năm, cử tri kiến nghị 

thu hồi lại đất của doanh nghiệp để giao cho nhân dân sử dụng. 

(2). Cử tri xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình kiến nghị xem xét việc một số hộ 

dân ở 3 thôn Khuổi Cấp, Khuổi Tẳng, Khuổi Lầy đã sinh sống trên đất rừng 

phòng hộ lâu năm nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 

có những hộ có 3 thế hệ hoặc có 3 cặp vợ chồng cùng sinh sống trong một gia 

đình mà không thể tách hộ được, đồng thời các hộ không được khai hoang phát 

triển sản xuất, tuy nhiên một số doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ lại được cấp 

phép xây dựng và quản lý sử dụng trên đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cử 

tri kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

 (4). Cử tri xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn kiến nghị tỉnh kiểm tra, xem 

xét việc cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình trên địa bàn xã (đất rừng, đất tái định cư) 

vì hiện nay có hiện tượng cấp nhầm, cấp chậm. 

(5). Cử tri huyện Lộc Bình kiến nghị thu hồi đất của Công ty thuốc lá Đồng 

Tâm, tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình và thu hồi đất Công ty thuốc lá Ngân 

Sơn, tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình để xây dựng nhà văn hóa khu phố.  

IV. Các kiến nghị liên quan đến Sở Công thƣơng 
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(1). Cử tri xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng cử tri kiến nghị ngành điện thay 

thế bằng cột điện xi măng để đảm bảo sử dụng lâu dài. 

(2). Cử tri kiến nghị thay cột điện tại thôn Tân Lập, xã Quang Trung và 

một số thôn khó khăn của xã Minh Khai. 

(3). Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị sớm xây dựng khu công nghiệp 

Đồng Bành, tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã được quy hoạch từ năm 

2007 đến nay chưa thực hiện. 

(4). Cử tri khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng kiến nghị quan tâm 

đầu tư xây dựng chợ Na Sầm, nhằm tránh họp chợ trên đường gây ách tắc giao 

thông. 

(5). Cử tri xã Hồng Phong, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc kiến nghị có 

phương án kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất việc nổ mìn của doanh 

nghiệp vì trong quá trình hoạt động gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. 

(6). Cử tri xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét bố trí địa 

điểm giao thương hàng hóa nông sản cho nông dân vì hiện nay nông sản không 

có địa điểm bán, nhất là đối với cây mía của người dân xã Thụy Hùng. 

V. Các kiến nghị liên quan đến Sở Tài Chính 

Cử tri xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc kiến nghị xem xét, giải quyết việc 

thuế trước bạ cho ô tô của tỉnh Lạng Sơn cao hơn nhiều so với các tỉnh Bắc 

Ninh, Bắc Giang, trong khi thu nhập của người dân Lạng Sơn còn thấp. 

VI. Các kiến nghị liên quan đến Sở Xây dựng 

 (1) Cử tri kiến nghị hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”. 

(2). Cử tri xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định kiến nghị xây dựng thêm 

02 khu tái định cư tại cửa khẩu Nà Nưa và khu vực Kéo Kèn. 

(3). Kiến nghị xem xét, xử lý việc thực hiện triển khai dự án cải tạo hệ 

thống tiêu thoát nước đã 4 năm đến nay vẫn chưa xong tiến độ chậm, cống nhỏ 

khi mưa to không thoát kịp, khu Vườn Sái, Dây Thép, Nam Quan không có hệ 

thống cống thoát ra suối khi mưa gây ngập úng. 

VII. Các kiến nghị liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

(1). Cử tri kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, đôc đốc, chỉ đạo các 

chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, làm đường 

giao thông; thu hồi đất các dự án không triển khai đúng tiến độ, dự án treo làm 

ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

(2). Cử tri một số phường, thành phố Lạng Sơn kiến nghị quan tâm thực 

hiện ngay việc đầu tư xây dựng và tổ chức quản lý theo quy hoạch Dự án công 

viên Hồ Phai Loạn. 

(3). Kiến nghị tiếp tục quan tâm bố trí vốn và thi công khẩn trương hoàn 

thành Dự án kè bờ Sông Kỳ Cùng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và cần đặc 

biệt quan tâm đến giám sát chất lượng khi tổ chức thi công. 
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(4). Kiến nghị quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào dự án Sân Golf, 

khu đô thị Liên doanh Quốc tế Hoàng Đồng để khai thác hết tiềm năng đất đai, 

vì hiện nay Dự án đã thi công xây dựng 12 năm nhưng bị bỏ hoang gây lãng phí 

rất lớn, hệ thống thoát nước Dự án không phát huy tác dụng nên gây ngập úng 

đất trồng lúa hai vụ của các hộ dân liền kề khi có mưa vừa và mưa to. 

(5). Cử tri huyện Chi Lăng kiến nghị tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho 

UBND huyện Chi Lăng sớm triển khai 02 Dự án theo hình thức hợp tác công tư 

(Dự án xây dựng công trình hạ tầng Chợ đầu mối Nông sản Đồng Bành, thị trấn 

Chi Lăng và Dự án xây dựng tuyến đường giao thông trục chính khu hành chính 

và phương án mở rộng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng). 

(6). Cử tri thành phố Lạng Sơn kiến nghị giải quyết và trả lời cho nhân 

dân biết về tình hình thực hiện, tổ chức triển khai các dự án kéo dài từ 5 năm 

đến 7 năm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (dự án đầu tư khách sạn, sân golf 

Hoàng Đồng - Lạng Sơn; đầu tư xây dựng tuyến đường Chu Văn An, đoạn từ 

đường Lý Thái Tổ đến đường Phai Vệ) chưa hoàn thành để nhân dân ổn định 

cuộc sống. 

VIII. Kiến nghị liên quan đến Sở Giáo dục và Đào tạo 

 (1) Cử tri xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng kiến nghị quan tâm đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất để đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn Quốc gia, 

góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018. 

(2). Cử tri một số xã, huyện Đình Lập, huyện Hữu Lũng kiến nghị xây 

trường tiểu học và trường Mầm non tại một số thôn, xã. 

(3). Cử tri xã Yên Phúc, huyện Văn Quan đề nghị đầu tư xây dựng trường 

Mầm non tại điểm trường chính và các điểm trường thôn Đông A, Đông B và 

Thôn Nam; kiến nghị xây dựng thêm 8 phòng học, đầu tư trang thiết bị cho 

trường THCS xã Yên Phúc. 

(4). Cử tri huyện Đình Lập kiến nghị đầu tư, xây dựng nhà chức năng, 

phòng học cho trường THPT huyện Đình Lập để nâng cao chất lượng dạy và 

học cho nhà trường. 

(5). Cử tri xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng kiến nghị quan tâm xem xét 

hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Trùng 

Khánh do hiện nay thiếu phòng học cho học sinh. Cử tri xã Y Tịch, huyện Chi 

Lăng kiến nghị quan tâm, đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng để 

giúp nhà trường làm tốt hơn công tác giáo dục. Cử tri xã Thiện Thuật, huyện 

Bình Gia đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng 01 phòng 

học Mầm non ở thôn Khuổi Lù. 

IX. Kiến nghị liên quan đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(1). Cử tri một số xã, huyện Văn Quan kiến nghị xem xét nạo vét hồ Bản 

Nầng, đập Rọ Tém, xã Tân Đoàn; kiến nghị khảo sát lắp đặt trạm bơm nước lấy 

từ hồ Sông Trọc, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng sang thôn Đông A, Đông B, thôn 

Nam, xã Yên Phúc có chiều dài khoảng 7km để phục vụ sản xuất; kiến nghị đầu 
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tư sửa chữa 2 đập Tạng Luông, Thang Tùng và đầu tư 1km mương dẫn nước; 

kiến nghị khảo sát nguồn nước Thặng Hát ở Nà Ne và nguồn nước ở Khu Xùm 

để dẫn nước về phục vụ sản xuất cho 3 thôn Bản Rượi - Đon Chợ - Nà Ne; kiến 

nghị đầu tư xây dựng trạm bơm Lùng Cùng ; kiến nghị xem xét đầu tư 2 tuyến 

mương thoát nước hai bên đường từ phố Ba Xá đến hết địa phận xã Tân Đoàn 

thuộc đường tỉnh 239 dài khoảng 1km. 

(2). Cử tri xã Gia Lộc kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh tiếp tục quan tâm, tối ưu các phương án thoát lũ đã tiến hành khảo sát 

phương án tiêu úng để thoát nước tại Cầu Thương - Nà Tẩu, thôn Làng Muồng, 

Nà Tằm- thôn Làng Dộc và Lũng Soóc - thôn Lũng Mần. 

(3). Kiến nghị liên quan đến dự án Kè sông Kỳ Cùng. 

(4). Cử tri huyện Hữu Lũng kiến nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí sửa chữa 

các công trình thủy lợi và sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp toàn diện hệ 

thống thủy lợi vừa và nhỏ, phục vụ sản xuất; Cử tri xã Yên Thịnh kiến nghị đầu 

tư xây dựng công trình nước sạch cho xóm Ba Mìn, thôn Tân Yên, hiện người 

dân đang sử dụng nước suối không đảm bảo vệ sinh. Cử tri xã Yên Phúc, huyện 

Văn Quan đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng giếng khoan cấp nước cho khu 

vực Trung tâm xã, Trường học và nhân dân thôn Chợ Bãi 1, Chợ Bãi 2. 

(5). Cử tri huyện Văn Quan kiến nghị quan tâm xem xét bố trí nguồn vốn 

đầu tư công trình nước sạch tập trung tại “Pác Bó”, công trình “A Khao” phục 

vụ nước sinh hoạt cho một số thôn trên địa bàn xã vì công trình đã được khảo sát 

thiết kế và UBND tỉnh phê duyệt. 

(6). Cử tri xã Tràng Phái, huyện Văn Quan kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư 

xây dựng đập Còn Mặn để cấp nước thủy lợi phục vụ nông nghiệp cho nhân dân 

trong xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát từ 2014 nhưng 

đến nay chưa thi công công trình. 

(7). Cử tri xã Vân Mộng kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng đập nước 

Phai Lỷ, đập Khẹm Đắc để phục vụ nhu cầu tưới tiêu, sản xuất nông nhiệp, đã 

quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới (năm 2018 xã về đích nông thôn mới 

nhưng các công trình trong quy hoạch vẫn chưa được đầu tư xây dựng).  

(8). Cử tri thôn Lũng Phúc, Nà Chuông, Thồng Duống xã Tri Lễ kiến nghị 

quan tâm hỗ trợ xây dựng đập, mương Vàng Dỉn phục vụ cánh đồng Lũng Vàn 

và Khung Lùng, diện tích khoảng 32ha. 

(9). Cử tri xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu 

tư các công trình của Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng Dự án ổn định dân cư, chống di cư tự do tại 03 thôn: 

Bản Lăm, Thiên Cần và Hợp Đường (tại Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 

23/11/2016) giúp người dân được yên tâm sinh sống, lao động sản xuất. 

X. Kiến nghị liên quan đến Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh 
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(1). Cử tri xã Y Tịch, huyện Chi Lăng kiến nghị Ban Quản lý đầu tư xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh sớm thi công xây dựng công trình hồ Nà 

Cà thuộc cụm công trình thủy lợi Vạn Linh, huyện Chi Lăng. 

(2). Kiến nghị liên quan đến dự án Kè sông Kỳ Cùng. 

XI. Kiến nghị liên quan đến Sở Thông tin và Truyền thông 

Cử tri xã Khánh Long, huyện Tràng Định kiến nghị mở rộng phủ sóng 

điện thoại cho các thôn Khuổi Phụ A, B, hiện nay chưa có sóng, khó khăn cho 

việc thông tin liên lạc. 

XII. Kiến nghị liên quan đến Ban Dân tộc tỉnh 

Đề nghị nhà nước đầu tư kinh phí nắn dòng sông Bản Thín; đề nghị tỉnh 

quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Tú Mịch là xã vùng III, biên giới còn 

nhiều khó khăn. 

XIII. Kiến nghị liên quan đến UBND thành phố Lạng Sơn 

(1) Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị lắp đặt điện 

chiếu sáng tuyến QL1A mới đoạn từ thành phố Lạng Sơn đến huyện Chi Lăng. 

(2) Cử tri một số phường, thành phố Lạng Sơn kiến nghị đầu tư xây dựng 

đường Nguyễn Đình Chiều kéo dài (đoạn từ đường Bà Triệu nối với đường nội 

bộ khu tái định cư Thác Mạ, khối 9, Đông Kinh). 

(3) Kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường nối từ Quốc lộ 1A và 

đập Nà Chuông. 

(4). Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị đầu tư cho 

thành phố khu vực tập kết rác thải rắn gắn với việc chỉ đạo xử lý nghiêm các 

trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định. 

(5). Cử tri một số phường, thành phố Lạng Sơn kiến nghị tỉnh chỉ đạo 

quyết liệt các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành đầu tư hạ tầng các khu 

tái định cư để người dân ổn định cuộc sống. 

XIV. Kiến nghị liên quan đến UBND huyện Chi Lăng 

(1). Cử tri xã Liên Sơn, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét, 

hỗ trợ kinh phí để xây dựng trụ sở UBND xã, vì trụ sở các xã này được xây 

dựng từ những năm 1990, đến nay đều đã xuống cấp, diện tích hẹp, không đảm 

bảo điều kiện làm việc theo quy định. 

(2). Kiến nghị cắm mốc quy hoạch và sớm triển khai thực hiện Dự án, bồi 

thường, tái định cư để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất tại Khu công 

nghiệp Đồng Bành đã được quy hoạch từ năm 2007. 

XV. Kiến nghị liên quan đến UBND huyện Lộc Bình 

Cử tri xã Tú Mịch kiến nghị nhà nước tiếp tục đầu tư giai đoạn II khu dân 

cư Vằng Mười thôn Bản Phải. 

XVI. Kiến nghị liên quan đến UBND huyện Văn Lãng 
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Cử tri huyện Văn Lãng kiến nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền chi 

trả tiền bồi thường bổ sung đã có quyết định phê duyệt và niêm yết công khai 

cho các hộ dân (18 hộ); kiến nghị xem xét, kiểm đếm thu hồi đất bổ sung vì mực 

nước hiện nay của nhà máy thủy điện Thác Xăng dâng cao hơn so với diện tích 

đất đã thu hồi ban đầu; kiến nghị quan tâm xem xét, bồi thường cho các hộ dân 

bị ảnh hưởng bởi dự án đường lâm nghiệp kết hợp với đường băng cản lửa thực 

hiện từ năm 2014 đến nay chưa được bồi thường. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành: Y 

tế; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Tài 

chính, Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, thành phố Lạng 

Sơn quan tâm, xem xét, báo cáo kết quả giải quyết gửi về Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh trước ngày 07/11/2019 để tổng hợp báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh (gửi kèm file word qua hòm thư điện tử: ndtuan-

04@langson.gov.vn)./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Các Ủy viên Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- C,PCVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH;  

- Lưu: VT.         
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