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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
(Trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX)

Ngày 2/12/2021, UBND tỉnh có báo cáo số 231/BC-UBND về 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 2, HĐND tỉnh khóa XIX.
PHẦN I
KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
A. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP
TRƯỚC
I. Lĩnh vực pháp chế
Cử tri huyện Lục Nam đề nghị: Tăng
cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe ô tô đưa
đón công nhân trên tuyến đường 293, tiềm
ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao
thông. Đặc biệt giờ cao điểm, nhiều xe
dừng, đón, trả công nhân ngay tại các điểm
giao nhau với đường dân sinh gây khuất
tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn.
Ngày 14/9/2020, Công an tỉnh đã có
Báo cáo số 387/BC-CAT-TM báo cáo kết
quả kiểm tra, xác minh nội dung phản
ánh của cử tri. Kết quả thực hiện từ tháng
9/2020 đến nay như sau:
Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo
Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc lực lượng CSGT Công
an huyện Lục Nam thực hiện công tác
tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về
TTATGT trên tuyến đường tỉnh 293 theo
đúng quy định; tổ chức tuyên truyền tới
chủ các phương tiện và lái xe các quy
định về kinh doanh vận tải hành khách,
chấp hành nghiêm các quy định của Luật
Giao thông đường bộ khi tham gia giao
thông; thường xuyên rà soát các phương
tiện hoạt động vận tải hành khách, kịp
thời phát hiện, xử lý đối với các trường
hợp xe quá niên hạn sử dụng, không đảm
bảo các yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường. Từ ngày 15/9/2020 đến
nay, đã kiểm tra xử phạt 51 trường hợp xe
ô tô chở khách vi phạm, cụ thể: Chở quá
số người quy định: 15 trường hợp; không
có danh sách hành khách: 04 trường hợp;
không có hợp đồng vận chuyển: 02
trường hợp; không có phù hiệu: 04
trường hợp; chạy quá tốc độ quy định: 03
trường hợp. Thu nộp Kho bạc Nhà nước
85,6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy
pháp lái xe ô tô đối với 11 trường hợp.
Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt
các biện pháp đảm bảo TTATGT trên
tuyến đường tỉnh 293, tình trạng xe ô tô
đón, trả khách không đúng quy định đã
giảm rõ rệt.
Ngày 29/7/2021, đại diện các cơ quan,
đơn vị chức năng gồm: Sở Giao thông
vận tải, Phòng CSGT Công an tỉnh, UBND
huyện Lục Nam, Công an huyện Lục Nam
và Công ty cổ phần đường bộ Bắc Giang
đã tổ chức kiểm tra thực tế để thống nhất
các giải pháp khắc phục những bất cập
về tổ chức giao thông trên tuyến Tỉnh lộ
293, đoạn qua địa phận huyện Lục Nam.
Đến nay, cơ bản các nội dung đã được
khắc phục, nhất là liên quan đến việc cắm
các biển báo giao thông.
II. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên: Đề
nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ
kinh phí nâng cấp mặt đê tả Cầu đoạn từ

Bến Gầm đến Trạm bơm Việt Hòa và đoạn
từ Can Vang đến Trạm bơm Trúc Núi, vì hiện
nay tuyến đường này xuống cấp nghiêm
trọng, nhân dân đi lại khó khăn.
Đoạn đê cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt
Yên đề nghị có chiều dài 1,2 km thuộc địa
bàn xã Tiên Sơn (tương ứng từ K40+500K41+050 và K43+050-K43+700 đê tả
Cầu), 02 vị trí này mặt đê đã được đổ bê
tông năm 2008 và 2009, nhưng hiện nay
mặt đê 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 xã Tiên Sơn. Cuối năm 2020, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã đưa 02 đoạn đê
trên vào Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê
điều năm 2021 (ngân sách Trung ương)
trình Tổng cục Phòng, chống thiên tai
phê duyệt. Tuy nhiên do kinh phí còn hạn
chế, nên năm 2021 chỉ đầu tư gia cố mặt
đê được đoạn từ K40+500-K41+050, dài
0,55km (tại Quyết định số 266/QĐ-PCTTQLĐĐ ngày 30/6/2021 của Tổng cục Phòng
chống thiên tai, dự kiến hoàn thành trong
năm 2021). Đoạn còn lại từ UBND xã Tiên
Sơn đến thôn Thần Trúc tương ứng từ
K43+050-K43+700 (dài 0,65 km) được
đưa vào Kế hoạch năm 2022.
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 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).
- Nội dung về rãnh dọc QL.31 khu vực
phố Lim, xã Giáp Sơn: UBND tỉnh đã giao
Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị duy
tu nạo vét rãnh dọc, sửa chữa tấm đan,
thay thế tầm cống hoàn thành trong năm
2021. Việc sửa chữa mặt đường và xây
mới rãnh dọc hoàn thiện, do Tổng cục
Đường bộ Việt Nam bố trí vốn.
- Nội dung về rãnh dọc QL.31 khu vực
An Châu: Đoạn trong phố An Châu
(Km75- Km77) được UBND tỉnh giao cho
UBND huyện Sơn Động cải tạo vỉa hè và
mở rộng mặt đường. Đoạn xã An Châu
(Km71-Km75) đang tổ chức sửa chữa,
hoàn thành năm 2021.
Nội dung QL.279 đoạn từ An Châu đi
Hạ Mi thuộc địa bàn xã Long Sơn: Đã tổ
chức sửa chữa, thảm BTN toàn bộ mặt
đường, hoàn thành năm 2020.
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 (ý kiến
cử tri từ kỳ họp thứ 9).
Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã thực
hiện hạ thấp hàng rào hộ lan tại các vị trí
giao cắt giữa đường bộ và đường sắt dọc
theo tuyến đường tỉnh đoạn qua địa bàn
huyện Lạng Giang, đã lắp đặt barie cảnh
báo tự động tại đường ngang giao giữa
đường bộ (Tân Dĩnh đi Mỹ Thái) với
đường sắt (lý trình Km 56+080) tuyến
đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng
Cử tri xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn
đề nghị: Bổ sung nắp đậy rãnh dọc Quốc
lộ 279 đoạn qua khu vực dân cư thôn Chả,
thôn Vựa Ngoài, xã Phong Vân đã được xây
dựng rãnh dọc nhưng không có nắp đậy
gây nguy hiểm, khó khăn khi đi lại của
người dân.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí
kinh phí sửa chữa, bổ sung, thực hiện
trong năm 2022.
Cử tri xã Tự Lạn, huyện Việt Yên và
một số xã, thị trấn dọc tuyến Quốc lộ 37
đề nghị: Hiện nay trên Quốc lộ 37, một số
đoạn tấm đan bị vỡ, gây nguy hiểm cho
người tham gia giao thông. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn sửa chữa,
khắc phục (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 12).
Sở Giao thông vận tải đã tổ chức làm
việc với UBND huyện Việt Yên để kiểm tra,
giải quyết kiến nghị cử tri, triển khai việc
thực hiện, hoàn thành trong tháng
10/2021.
Cử tri xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên phản
ánh: Đê Đốc Tiến (từ Quốc lộ 17 đi đến cổng
Trại giam Ngọc Lý) mặt đường nhỏ hẹp, hiện
nay xuống cấp nghiêm trọng, không đảm
bảo an toàn cho các phương tiện giao
thông (Phần mặt đê thuộc địa phận xã
Ngọc Lý, huyện Tân Yên quản lý đã được tu
sửa, nâng cấp; phần mặt đê thuộc địa phận
xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên chưa được
tu sửa nâng cấp). Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo nâng cấp, tu sửa để đảm bảo an toàn
giao thông (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 12).
Đê Đốc Tiến thuộc xã Nghĩa Trung
huyện Việt Yên là tuyến đê cấp V (đê bối),
(theo phân cấp tuyến đê này do UBND
huyện quản lý) với chiều dài khoảng 3,0
Km trực tiếp chống lũ ngòi Phú Khê, mặt
đê có bề rộng từ 3,5 - 4,0 m, đã được cứng
hóa, hiện nay mặt đê bê tông đã bị vỡ nát
một số vị trí, làm giao thông đi lại khó
khăn theo kiến nghị của cử tri là đúng.
Việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp nhằm đảm
bảo giao thông đi lại của nhân dân trong
vùng và bảo đảm an toàn chống lũ.
UBND tỉnh đã giao UBND huyện Việt Yên
kiểm tra, khảo sát và bố trí nguồn kinh
phí đầu tư sửa chữa phục vụ giao thông
đi lại của nhân dân (Công văn số
2364/UBND-KTN ngày 23/5/2021 giao
UBND huyện Việt Yên). Để khắc phục việc
xuống cấp mặt đường của đoạn đường
trên, UBND huyện Việt Yên đã giao UBND

xã Nghĩa Trung đã khảo sát lập dự toán
để thực hiện giải áp phan mặt đường.
Cử tri xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên
phản ánh: Bờ đê chính từ cầu treo xã Minh
Đức đi Công ty Hà Minh thuộc xã Minh Đức,
huyện Việt Yên hiện đã xuống cấp nghiêm
trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, không
đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo, có kế hoạch tu sửa đảm
bảo an toàn giao thông (ý kiến cử tri từ kỳ
họp thứ 12).
Đoạn bờ đê chính mà cử tri đề nghị
không phải là đê, đây là bờ phải kênh
Chính (kênh sông Cầu) kết hợp với
đường giao thông đi lại của nhân dân, do
địa phương quản lý; mặt bờ kênh đã
được trải nhựa chiều rộng trung bình
khoảng 5,5 m, do lượng phương tiện
giao thông qua lại khu vực này rất lớn
nên mặt bờ kênh bị hư hỏng, xuất hiện
nhiều ổ gà gây khó khăn cho giao thông
của người dân. Để đảm bảo giao thông
an toàn cho người dân, UBND tỉnh đã
giao UBND huyện Việt Yên bố trí kinh phí
đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt bờ kênh
thuộc địa phận xã Minh Đức để đảm bảo
giao thông an toàn (Công văn số
2364/UBND-KTN ngày 23/5/2021 giao
UBND huyện Việt Yên).
UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo cơ
quan chuyên môn hướng dẫn UBND xã
Minh Đức lập hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ
thuật công trình: "Cải tạo, nâng cấp
đường bờ sông (đoạn từ cầu treo đến
Công ty may Hà Bắc), xã Minh Đức, huyện
Việt Yên" và đang trong quá trình thẩm
định. Hồ sơ được thẩm định trong tháng
10/2021 và đấu thầu lựa chọn đơn vị thi
công và thi công trong tháng 11/2021.
Cử tri xã Việt Lập, huyện Tân Yên
phản ánh: Khi thực hiện dự án cải tạo nâng
cấp Quốc lộ 17, toàn bộ hệ thống thu gom
nước thải 2 bên đường của khu vực Kim
Tràng đã chảy ra cánh đồng sau của thôn,
làm ô nhiễm môi trường và sản xuất của
nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh cho xây kênh
cứng thoát nước thải ra ngòi Cầu Quận, để
không gây ô nhiễm môi trường và ảnh
hưởng đến sản xuất của nhân dân (ý kiến
cử tri từ kỳ họp thứ 12).
Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số
2065/UBND-KTN giao UBND huyện Tân
Yên chủ trì, phối hợp với cơ quan liên
quan kiểm tra, xem xét giải quyết, xử lý
theo quy định. UBND huyện Tân Yên đã
giao UBND xã Việt Lập mở rộng và nạo
vét đoạn mương trên để tiêu thoát nước
đảm bảo sản xuất cho các hộ dân canh
tác; tổ chức khảo sát và giao cho thôn
Kim Tràng huy động lực lượng phát
quang tuyến mương từ QL17 đi đồng Sau
thôn Kim Tràng (đã thực hiện xong). Đã
tiến hành khảo sát lập báo cáo đề nghị
khôi phục và cứng hóa toàn tuyến tổng
chiều dài khoảng 650m.
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Cử tri xã Vô Tranh, huyện Lục Nam
phản ánh: Tuyến đường TL 293 đi cảng Mỹ
An, đoạn đầu cầu Bò có đường hầm cắt nối
nhưng hai bên hầm cầu chỉ đắp đất đá thô
sơ. Khi xe đi qua, gây rung, sạt xuống, nguy
hiểm cho người dân đi qua đường hầm. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng
xem xét, giải quyết (ý kiến kỳ 12).
UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Dự án
đầu tư xây dựng các công trình giao
thông, nông nghiệp kiểm tra thực tế tại
hiện trường dự án đường tỉnh 293 đi
cảng Mỹ An, đoạn qua cầu Bò, xã Vô
Tranh. Đến nay, nhà thầu đã thi công san
gạt, sửa lại mái ta luy đất đắp và đổ bê
tông mái ta luy hai bên tại cống chui dân
sinh đoạn đầu cầu Bò của dự án. Sau khi
thi công xong đã đảm bảo khi các
phương tiên lưu thông đi qua cống chui
không gây sạt lở đất đá và nguy hiểm
cho người dân đi qua đường hầm của
cống chui.
Cử tri xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam
phản ánh: Đường dây điện thuộc thôn Tân
Sơn, xã Bảo Sơn hiện nay xuống cấp, nguy
cơ mất an toàn và không đảm bảo nguồn
điện cho sản xuất, đời sống của nhân dân.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức
năng xem xét, nâng cấp (ý kiến kỳ 12).
Thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn được cấp
điện từ 01 trạm biến áp thôn Tân Sơn 320kVA. Do bán kính cấp điện đến một số
vị trí lớn nên vào giờ cao điểm điện áp
thấp ở khu vực cuối đường dây; một số
cột điện trên đường dây hạ áp đã xuống
cấp. Công ty Điện lực Bắc Giang đã xây
dựng mới trạm biến áp 180kVA-22/0,4kV
Trại Mạc, đưa vào vận hành ngày
05/9/2021 và san tải sau TBA Tân Sơn,
đồng thời đã cải tạo, thay thế một số cột
điện hạ áp xuống cấp, nâng cấp một
phần lưới điện hạ áp sau trạm biến áp
thôn Tân Sơn. Sau ngày 05/9/2021 lưới
điện khu vực thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn đã
cơ bản đảm bảo cung cấp điện ổn định,
an toàn. Ngoài ra, để đảm bảo nâng cao
chất lượng điện lâu dài, Công ty Điện lực
Bắc Giang sẽ tiếp tục xây dựng thêm trạm
biến áp Tân Sơn 2 để tiếp tục san tải cho
TBA Tân Sơn và cải tạo nốt phần lưới điện
hạ áp còn lại đưa vào vận hành trong
tháng 3/2022.
Cử tri xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn
phản ánh: Rãnh dọc đoạn đường quốc lộ
279 qua khu vực dân cư thôn Chả, thôn Vựa
Ngoài, xã Phong Vân không có nắp đậy nên
người dân đã đổ đất lấp rãnh để đi lại vì vậy
khi trời mưa, đất, đá tràn ra đường gây
nguy hiểm, khó khăn cho người tham gia
giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ
quan chuyên môn xem xét, xử lý, giải quyết.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức
năng đặt gờ giảm tốc quốc lộ 279, đoạn
qua khu vực cổng trường tiểu học xã Phong
Vân để đảm bảo an toàn cho người tham
gia giao thông và các cháu học sinh khi tan
trường (ý kiến kỳ 12).
Nội dung về rãnh dọc QL.297: Tổng
cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí
sửa chữa, bổ sung, dự kiến hoàn thành
trong năm 2022.
Nội dung sơn gờ giảm tốc, Sở Giao
thông vận tải đã chỉ đạo tổ chức thực hiện
xong trong tháng 10/2021.
Cử tri các xã An Hà, Tân Thanh,
Hương Lạc, Yên Mỹ, huyện Lạng Giang
phản ánh: Hiện nay tuyến đường tỉnh (Đại
Lâm đi An Hà) đoạn từ km 8+100 (từ cầu

PHỤ TRƯƠNG
giáp Trung tâm Y tế huyện) đến giáp đường
tỉnh 292, chiều dài khoảng 8,6 km đã xuống
cấp nghiêm trọng, rất nhiều chỗ bị vỡ, có
chỗ vỡ, lún hết nửa đường, gây nguy hiểm
cho người và các phương tiệm khi tham gia
giao thông. Đề nghị UBND tỉnh sớm triển
khai kế hoạch mở rộng, nâng cấp tuyến
đường này (ý kiến kỳ 12).
Tháng 8/2021, Sở Giao thông vận tải
đã tổ chức bàn giao lại cho huyện quản lý
theo phân cấp; hiện tại tuyến đường này
đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy
hiểm cho người và các phương tiệm tham
gia giao thông như ý kiến phản ánh của
cử tri là đúng. Để đảm bảo an toàn cho
người và các phương tiện tham gia giao
thông trên tuyến đường này, Sở Giao
thông vận tải đang thực hiện sửa chữa
bảo đảm giao thông các vị trí hư hỏng
theo kế hoạch đầu năm đã duyệt (đoạn
đường từ thôn Nội To, xã Hương Lạc đến
đường tỉnh 292), việc sửa chữa bảo đảm
giao thông dự kiến hoàn thành trong
tháng 11/2021. Mặt khác, UBND huyện
Lạng Giang đã chủ động đưa tuyến
đường này vào danh mục đầu tư công
trung hạn của huyện giai đoạn 20212025. Tổng chiều dài tuyến dự kiến đầu tư
khoảng 15,4 km, với quy mô tiêu chuẩn
đường cấp 3 đồng bằng; tổng mức đầu tư
dự kiến khoảng 480 tỷ đồng. Ngày
04/6/2021, UBND huyện Lạng Giang đã có
Quyết định số 3087/QĐ-UBND phê duyệt
báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND huyện
Lạng Giang đang hoàn thiện các bước tiếp
theo để tổ chức khởi công theo kế hoạch
(Dự kiến khởi công đầu quý I/2022).
Cử tri xã Yên Mỹ, Tân Hưng, huyện
Lạng Giang phản ánh: Tuyến tỉnh lộ 295,
đoạn từ thị trấn Vôi đi phố Buộm (Lục Nam)
đã xuống cấp, mật độ người tham gia giao
thông đông, không đảm bảo an toàn. Đề
nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp mở rộng
(thực hiện cải tạo, sửa chữa) (ý kiến kỳ 12).
Hư hỏng thuộc ĐT.295 đoạn VôiBuộm đã được đưa vào kế hoạch sửa
chữa định kỳ năm 2022. Hiện nay, Sở Giao
thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý
đường bộ thường xuyên duy tu, giải
quyết thoát nước, vá lấp ổ gà, đảm bảo
giao thông đi lại êm thuận.
Cử tri xã Vân Trung, huyện Việt Yên
đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty khai
thác Công trình thuỷ lợi Nam Sông Thương
bố trí kinh phí nạo vét tuyến kênh T1 chảy
về Trạm bơm Trúc Tay, xã Vân Trung với
chiều dài khoảng 4km để đảm bảo việc tiêu
thoát nước cho các xã, thị trấn khu vực phía
Đông đường Quốc lộ 1 (ý kiến kỳ 12).
Tuyến kênh tiêu T1 do Công ty TNHH
một thành viên KTCTTL Nam Sông
Thương quản lý, có chiều dài 4,55 km,
toàn bộ là kênh đất, tiêu thoát nước cho
1.817 ha diện tích lưu vực. Năm 2016 2017, tuyến kênh tiêu T1 đã được Công ty
TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông
Thương triển khai thực hiện nạo vét và
mở rộng đáy kênh đoạn từ K0 đến
K3+600 với kinh phí 1,7 tỷ đồng, đảm bảo
dẫn nước kịp thời về Trạm bơm tiêu Trúc
Tay. Tuy nhiên, do một số tuyến kênh
nhánh (tuyến kênh tiêu dọc đường gom
cao tốc và tuyến kênh tiêu T6, từ thôn
Như Thiết, xã Hồng Thái đấu nối vào kênh
tiêu chính Trạm bơm Cống Bún) do UBND
huyện Việt Yên quản lý bị xuống cấp
nghiêm trọng, không đảm bảo khả năng
dẫn nước về tuyến kênh tiêu chính T1. Để

khắc phục tình trạng trên, ngày
12/11/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban
hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về
việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án:
Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu
thoát nước KCN Đình Trám, với kinh phí
10 tỷ đồng và giao Ban quản lý dự án
ĐTXD các công trình giao thông, nông
nghiệp tỉnh triển khai thực hiện. Đến nay,
dự án đã thi công đạt 90% khối lượng,
công trình hoàn thành đảm bảo việc tiêu
thoát nước cho các xã, thị trấn trong khu
vực và Khu công nghiệp Đình Trám khi có
mưa lớn.
Cử tri xã Hương Mai, Trung Sơn,
huyện Việt Yên đề nghị: Các cấp có thẩm
quyền đầu tư kinh phí tu bổ, cứng hóa lòng
kênh và mặt Kênh 3 từ Kè Tràng đi Tân Sơn,
xã Trung Sơn với chiều dài khoảng 4,5 km
để phục vụ sản xuất cho toàn bộ diện tích
của xã Hương Mai và một phần Trung Sơn.
Vì tuyến kênh này được xây dựng từ lâu, đến
nay đã xuống cấp, nhiều đoạn vỡ lở, không
đảm bảo việc tưới nước phục vụ sản xuất (ý
kiến kỳ 12).
Tuyến Kênh 3 hiện trạng là kênh đất,
có chiều dài 21 km, phục vụ tưới cho
5.153 ha diện tích đất canh tác của một số
xã thuộc huyện Hiệp Hòa và Việt Yên
(trong đó có xã Hương Mai, Trung Sơn
huyện Việt Yên) do Công ty TNHH Một
thành viên KTCTTL Nam Sông Thương
quản lý, hiện nay đã xuống cấp, nhiều
đoạn vỡ lở rất cần thiết được đầu tư, sửa
chữa nâng cấp. Để khắc phục tình trạng
trên, ngày 05/5/2021, UBND tỉnh Bắc
Giang đã ban hành Quyết định số 444/
QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí bảo
vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021
để thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp các
công trình nông nghiệp nông thôn (trong
đó có đoạn kênh 3 mà cử tri đề nghị) và
giao cho Công ty TNHH Một thành viên
KTCTTL Nam Sông Thương triển khai thực
hiện với kinh phí 10 tỷ đồng.
Cử tri xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang
đề nghị: UBND tỉnh có ý kiến với nhà thầu
tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn,
hoàn thiện trả lại đèn đường khu vực cầu
vượt xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang vì hư
hỏng trong quá trình thi công (ý kiến kỳ 12).
UBND huyện Lạng Giang đã giao cho
cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát,
thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công
trình: Lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu
sáng ĐT295 tuyến Vôi - Tân Hưng (đoạn
cầu vượt ĐT 295) qua cao tốc Bắc Giang –
Lạng Sơn. Gói thầu xây lắp của dự án đã
được ký hợp đồng với nhà thầu thi công
ngày 29/9/2021, tiến độ thi công 30 ngày.
Hiện đã được Sở Giao thông vận tải cấp
phép thi công dự án trên.
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).
Ngày 18/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Bắc Ninh có báo cáo số
152/BC-STNMT về việc giải quyết tình
trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu khu
vực giáp ranh giữa 02 tỉnh Bắc Ninh và
Bắc Giang, trong đó tỉnh Bắc Ninh đã
thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, cụ
thể như:

Ngày 6/12/2021
- Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT
chịu trách nhiệm trong việc điều tiết nước
tại cống Đặng Xá; UBND thành phố Bắc
Ninh chịu trách nhiệm điều tiết nước tại
cống Vạn Phúc với mục đích đảm bảo
nước mặt sông Cầu trong giới hạn cho
phép để sử dụng cho các trạm nước sạch
phục vụ nhân dân.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát và tháo dỡ
toàn bộ các đường ống khai thác nước mặt
sông Ngũ Huyện Khê không phép và các
đường ống xả thải ra sông Ngũ Huyện Khê.
- Đã hoàn thành và đưa vào vận hành
các nhà máy xử lý nước thải tập trung:
Nhà máy xử lý nước thải tập trung thị xã
Từ Sơn giai đoạn 1 với công suất 33.000
m3/ngày đêm (giai đoạn 2, tăng công suất
đạt 70.000 m3/ngày đêm); Nhà máy xử lý
nước thải sinh hoạt thành phố Bắc Ninh
công suất 28.000 m3/ngày đêm, đang tiếp
tục thực hiện cải tạo, nâng cấp đạt cột A;
nhà máy xử lý nước thải tập trung làng
nghề sản xuất giấy tái chế Phong Khê,
công suất giai đoạn I là 5.000 m3/ngày
đêm, hiện nay đang tiếp tục cải tạo và
nâng cấp.
- Tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các cơ
sở có hoạt động xả thải ra sông Ngũ
Huyện Khê (tại CCN Phú Lâm: Kiểm tra 32
cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 18 cơ
sở với tổng số tiền 4,96 tỷ đồng, đình chỉ
14 cơ sở; phường Phong Khê: Kiểm tra
309 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 55
cơ sở với tổng số tiền 13,5 tỷ đồng, đình
chỉ 45 cơ sở); hiện nay các cơ sở đang thực
hiện khắc phục, đầu tư công trình xử lý
chất thải để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi
trường kiểm tra, chấp thuận đảm bảo
điều kiện mới được hoạt động trở lại.
- Kết quả quan trắc chất lượng nước
mặt tại trạm quan trắc tự động, cống tiêu
Đặng Xá, phường Vạn An trung bình 24
giờ, từ ngày 09-15/8 cho thấy chất lượng
nước mặt sông Ngũ Huyện Khê đã được
cải thiện nhiều so với trước đây (Có thời
điểm chỉ tiêu TSS vượt so với mức đo của
đầu đo, chỉ tiêu DO xuống 0,1 - 0,2 mg/l);
chỉ tiêu TSS hiện vượt Quy chuẩn cho
phép từ 2 - 3,06 lần, chỉ tiêu DO cơ bản
đảm bảo quy định theo QCVN
08:2015/BTNMT,B1.
- Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh
tiếp tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự
án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước
thải tập trung thuộc hệ thống xử lý môi
trường làng nghề Phong Khê, thành phố
Bắc Ninh để xử lý triệt để toàn bộ lượng
nước thải từ quá trình sản xuất giấy phát
sinh trên địa bàn phường Phong Khê;
Thực hiện lộ trình chuyển đổi CCN
Phong Khê, CCN Phú Lâm sang khu dịch
vụ và thương mại; Tiếp tục triển khai giai
đoạn II dự án đầu tư xây dựng hệ thống
xử lý nước thải thị xã Từ Sơn (xử lý nước
thải cho các làng nghề, CCN trên địa bàn
thị xã) và giai đoạn 2 của Nhà máy xử lý
nước thải thành phố Bắc Ninh; triển khai
dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát
nước và xử lý nước thải các đô thị còn lại
trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các chủ đầu
tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải
các CCN,…
Mặt khác, từ thời điểm tháng 6/2021
đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường
không nhận được ý kiến phản ánh của
người dân và dư luận về tình trạng xả
nước thải sông Ngũ Huyện Khê gây ô
nhiễm nguồn nước sông Cầu trên địa bàn

Thứ Hai
tỉnh; qua khảo sát cho thấy tình trạng trên
đã được cải thiện.
Ngày 09/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh
có văn bản số 4624/UBND-KTN giao Sở
Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ
động, phối hợp tích cực với Tổng cục Môi
trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bắc Ninh để kịp thời giải quyết những nội
dung liên quan đến hoạt động xả thải từ
sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu theo
quy định; chuẩn bị các nội dung cần thiết
để UBND tỉnh tham dự buổi làm việc giải
quyết ô nhiễm do hoạt động xả thải từ
sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu khi Bộ
Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
Thường xuyên theo dõi diễn biến chất
lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa
phận tỉnh Bắc Giang để kịp thời thông
tin, khuyến cáo đến các cơ quan, đơn vị,
địa phương và nhân dân trong việc sử
dụng nước sông phục vụ cho sản xuất,
sinh hoạt.
III-Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Cử tri xã Tân Thanh, huyện Lạng
Giang: Đề nghị cơ quan chức năng khảo
sát, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm
quyền xem xét công nhận khu di tích đình,
chùa, nghè Bừng là di tích lịch sử cấp quốc
gia; hỗ trợ kinh phí để trùng tu, tôn tạo một
số hạng mục của khu di tích; cho xây dựng
nhà truyền thống của xã Tân Thanh tại
khuôn viên của khu di tích” (ý kiến kỳ 10).
UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch kiểm tra, xem xét. Kết quả
đối chiếu với tiêu chí quy định của Luật di
sản văn hóa thì cụm di tích đình, chùa,
nghè Bừng, xã Tân Thanh hiện nay chưa
đủ điều kiện để nâng hạng lên di tích cấp
quốc gia (theo quy định tại khoản 2, Điều
29, Luật Di sản văn hóa năm 2001, được
sửa đổi, bổ sung năm 2009).
- Việc hỗ trợ kinh phí để trùng tu, tôn
tạo một số hạng mục của khu di tích:
Ngày 16/9/2021, Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch có Công văn số 1230/SVHTTDLQLDSVH đề nghị UBND huyện Lạng
Giang chỉ đạo UBND xã Tân Thanh khẩn
trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích
nghè Bừng gửi về Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch trước ngày 31/12/2021 làm cơ
sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh
quyết định hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích
năm 2022.
- Việc xây dựng nhà truyền thống của
xã Tân Thanh tại khuôn viên của khu di
tích: Ngày 05/8/2021, Sở VHTTDL, UBND
huyện Lạng Giang, UBND xã Tân Thanh và
các đơn vị, cá nhân có liên quan đã thống
nhất việc xây dựng nhà truyền thống tại
di tích thuộc xã Tân Thanh theo quy định
tỉnh không hỗ trợ kinh phí nên UBND
huyện Lạng Giang và UBND xã Tân Thanh
cần chủ động nghiên cứu, cân đối các
nguồn lực của địa phương để thực hiện
vào thời điểm thích hợp.
Cử tri phường Thọ Xương, thành phố
Bắc Giang đề nghị: UBND tỉnh xem xét
trình HĐND tỉnh đặt tên tuyến đường thuộc
tổ dân phố Hướng (điểm đầu là đường Trần
Nguyên Hãn, điểm cuối là đê sông Thương)
để tạo thuận lợi cho người dân trong sinh
hoạt và thực hiện các giao dịch dân sự (ý
kiến kỳ 12).
Qua khảo sát thực tế, tuyến đường
thuộc Tổ dân phố Hướng (điểm đầu là
đường Trần Nguyên Hãn, điểm cuối là đê
sông Thương) có 02 tuyến đường nằm
bên cạnh chợ Hòa Yên và đều có điểm
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đầu là đường Trần Nguyên Hãn, cụ thể:
Tuyến thứ nhất có chiều dài 700m, có
điểm cuối là đê sông Thương, chiều rộng
trung bình 5,5m, hiện nay đã được dải bê
tông nhựa Asphalt, riêng đoạn đầu có
thêm vỉa hè thuộc khu đô thị mới phường
Thọ Xương rộng 6m, mặt đường mở rộng
7,5m với chiều dài 220m. Tuyến thứ hai có
điểm cuối là đường Nguyễn Huy Bính có
chiều dài 430m, chiều rộng trung bình
5,5m. Đây là tuyến đường ngõ vừa qua đã
được thành phố đầu tư dải bê tông nhựa
Asphalt mặt ngõ. Đây là những tuyến ngõ
của đường Trần Nguyên Hãn có lộ giới
hẹp. Vì vậy, căn cứ nguyên tắc đặt tên
đường phố được xác định trong Đề án đặt
tên đường, phố và công trình công cộng
năm 2018 và qua trao đổi thống nhất với
Tổ dân phố Hướng, Chủ tịch UBND thành
phố đã giao cho Ban QLDA ĐTXD tổ chức
lắp đặt biển tên đường Trần Nguyên Hãn
1 (tuyến thứ nhất) và Trần Nguyên Hãn 3
(tuyến thứ hai) tại 02 tuyến đường nêu
trên cho phù hợp với quy mô của tuyến
đường. Đến nay, việc lắp đặt biển tên
đường đã được thực hiện xong.
B. KIẾN NGHỊ TRƯỚC, SAU KỲ HỌP
THỨ 2
I. Lĩnh vực pháp chế
Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng
tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng xe quá
khổ, quá tải chạy trên các tuyến quốc lộ 1A,
31, 37 và đường tỉnh 292 qua địa bàn huyện
Lạng Giang. Vì tình trạng này đã làm đường
giao thông xuống cấp, gây mất an toàn cho
người dân khi tham gia giao thông.
Hệ thống giao thông đường bộ trên
địa bàn huyện Lạng Giang có các tuyến
quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua gồm: Quốc lộ 1A,
31, 37 và tỉnh lộ 292, 295 (trong đó tỉnh lộ
292 đang được cải tạo, nâng cấp); đây là
các tuyến giao thông huyết mạch kết nối
với các huyện Yên Thế, Lục Nam, thành
phố Bắc Giang và huyện Hữu Lũng (tỉnh
Lạng Sơn); số lượng phương tiện vận tải
thường xuyên lưu thông trên các tuyến
đường này với mật độ cao.
Thời gian qua, người điều khiển
phương tiện vận tải cơ bản chấp hành tốt
quy định của Luật Giao thông đường bộ,
nhất là các quy định về tải trọng, tuy nhiên
có thời điểm trên một số tuyến, địa bàn
vẫn còn tình trạng xe vi phạm quá khổ,
quá tải, tập trung vào số phương tiện vận
chuyển đất phục vụ san lấp mặt bằng một
số dự án từ các mỏ khai thác như: mỏ đất
tại xã Hương Sơn lưu thông qua quốc lộ
37 về tỉnh lộ 295; mỏ đất xã Hương Lạc lưu
thông qua thị trấn Kép, quốc lộ 1A; mỏ đất
xã Tân Hưng lưu thông qua tỉnh lộ 295.
* Nguyên nhân:
- Nhu cầu, lưu lượng xe ô tô vận
chuyển vật liệu để san lấp mặt bằng triển
khai các dự án trên địa bàn huyện rất lớn,
trong khi hệ thống công trình giao thông
hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu.
- Ý thức chấp hành pháp luật của một
số chủ phương tiện và lái xe còn kém, vì
lợi nhuận nên một số doanh nghiệp, chủ
xe và lái xe cố tình vi phạm chở quá khổ,
quá tải, tìm mọi cách trốn tránh sự kiểm
tra của lực lượng chức năng.
- Công tác quản lý, kiểm tra, xử lý xe
chở quá tải, quá khổ tại đầu nguồn chưa
chặt chẽ, việc trang bị cân trọng tải, camera để giám sát quản lý phương tiện trước

khi ra khỏi mỏ chưa được thực hiện
nghiêm túc; dẫn đến phương tiện chở
quá tải, quá khổ ra khỏi bến, bãi, lưu
thông trên một số tuyến đường.
- Lực lượng CSGT còn mỏng, chưa tổ
chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
khép kín thời gian, trên tất cả các tuyến
đường, nên các phương tiện quá khổ, quá
tải còn lợi dụng hoạt động.
- Công tác phối hợp giữa lực lượng
Thanh tra giao thông và lực lượng Cảnh
sát giao thông chưa thường xuyên, chặt
chẽ, nhất là việc trao đổi thông tin và
phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp
vi phạm.
* Biện pháp giải quyết:
- Lực lượng Công an tiếp tục tham
mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban an toàn
giao thông các cấp nâng cao hiệu quả
công tác quản lý Nhà nước về trật tự an
toàn giao thông; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền pháp luật giao thông đường
bộ đến các chủ doanh nghiệp kinh doanh
vận tải và lái xe; chỉ đạo lực lượng Cảnh
sát giao thông rà soát, thống kê số lượng
xe ô tô tải thường xuyên hoạt động tại địa
bàn, số xe có biểu hiện vi phạm quá khổ,
quá tải để quản lý, theo dõi; tăng cường
tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về quá
khổ, quá tải.
- Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng
CSGT phối hợp với Công an huyện Lạng
Giang kiểm tra, xử lý 437 trường hợp vi
phạm về tải trọng; phạt 520 triệu đồng,
tước giấy phép lái xe 26 trường hợp.
II. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri thị trấn Cao Thượng, huyện
Tân Yên phản ánh: Hiện nay đường tỉnh
295 (đoạn từ thị trấn Cao Thượng đến cầu
Đồng Kim, xã Song Vân) xuống cấp nghiêm
trọng, làm ảnh hưởng đến việc tham gia
giao thông của người dân và hạn chế
thông thương giữa các huyện trong khu
vực (Lạng Giang - Tân Yên - Hiệp Hòa). Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và có kế
hoạch sửa chữa.
Nội dung cử tri kiến nghị, Sở Giao
thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị thi công
sửa chữa, thảm bê tông nhựa mặt đường,
bổ sung rãnh dọc. Hoàn thành tháng
9/2021.
Cử tri thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế
phản ánh: Thời gian gần đây, Công ty
TNHH Đại Hoàng Dương đã đưa máy móc
về khai thác cát, sỏi tại khu vực tổ dân phố
Xuân Lan, thị trấn Bố Hạ, nhưng không khai
thác ở lòng sông mà khai thác tại một số
thửa ruộng, bờ bãi ven sông ảnh hưởng đến
sản xuất, sinh hoạt của người dân, gây bức
xúc trong nhân dân. Từ năm 2018 đến nay,
UBND huyện đã lập biên bản xử phạt hành
chính nhưng công ty vẫn tiếp tục vi phạm.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh kiểm tra, xử lý dứt điểm
tình trạng trên.
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp
với UBND huyện Yên Thế, UBND huyện
Tân Yên và UBND các xã liên quan tiến
hành kiểm tra thực tế việc chấp hành các
quy định của pháp luật trong hoạt động
khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông
Sỏi của Công ty TNHH Đại Hoàng Dương.
Kết quả xác định Công ty đã khai thác cát
sỏi lòng sông vượt ra ngoài ranh giới
được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác
theo Quyết định số 607/QĐ- UBND ngày
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10/10/2018 tại 3 vị trí trên địa bàn xã Tân
Sỏi, giáp ranh với thị trấn Bố Hạ, huyện
Yên Thế và xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, với
diện tích khai thác vượt ra ngoài ranh giới
là 4.057m2, tương ứng khối lượng 3.198
m3 cát, sỏi (trong đó: cát đen xây dựng là:
2.872m3; sỏi là 326 m3). Ngày 05/10/2021
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết
định số 2017/QĐ-UBND xử phạt vi phạm
hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với
Công ty TNHH Đại Hoàng Dương với số
tiền phạt 120.000.000 đồng (Một trăm hai
mươi triệu đồng chẵn); đồng thời buộc
Công ty phải nộp lại số lợi ích bất hợp
pháp có được do thực hiện hành vi vi
phạm hành chính đối với 3.198 m3 cát, sỏi
đã khai thác ra ngoài ranh giới, với tổng
số tiền là 136.793.000 đồng (một trăm ba
mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi ba
nghìn đồng). Thời gian tới, Chủ tịch UBND
tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi
trường phối hợp với UBND huyện Yên
Thế, các cơ quan liên quan thường xuyên
kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp
luật khoáng sản đối với các dự án trên địa
bàn toàn tỉnh.
Cử tri thôn Đồng Vân, Giang Đông,
xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa phản ánh:
Việc cấp phép cho Công ty TNHH Khai
khoáng Dũng An Phát khai thác cát, sỏi tại
khu vực soi bồi thôn Đồng Vân và Giang
Đông là không phù hợp, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân
nếu dự án đi vào hoạt động. Đề nghị UBND
tỉnh xem xét, thu hồi giấy phép đã cấp cho
công ty.
Công ty TNHH Khai khoáng Dũng An
Phát được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy
phép thăm dò khoáng sản số
532/QĐUBND ngày 30/8/2017 để thăm
dò khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực bãi soi
Đồng Vân và bãi soi Giang Đông, xã Đồng
Tân, huyện Hiệp Hòa; được UBND tỉnh
cho phép khai thác cát, sỏi tại khu vực bãi
soi nêu trên theo Giấy phép khai thác
khoáng sản số 375/QĐ-UBND ngày
11/6/2019, với diện tích khai thác 3,1ha;
thời gian khai thác 05 năm, kể từ ngày ký
Giấy phép.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực
hiện dự án không nhận được sự đồng
thuận của nhân dân, nhiều đơn thư,
khiếu nại kéo dài trong nhiều năm dẫn
đến mất an ninh trật tự của địa phương
nên đến nay dự án không thể triển khai
thực hiện được.
Ngày 07/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành Công văn số 5311/UBNDTN yêu
cầu Công ty TNHH Khai khoáng Dũng An
Phát tạm dừng hoạt động khai thác cát,
sỏi tại bãi soi Giang Đông, Đồng Vân, xã
Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa.
Theo báo cáo của UBND huyện Hiệp
Hòa tại văn bản số 2387/UBNDKT&HT
ngày 27/9/2021 thì Công ty Dũng An Phát
đã chấp hành tạm thời dừng hoạt động
khai thác khoáng sản từ ngày 07/12/2020
đến nay; từ khi dự án dừng hoạt động
khai thác, tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn ổn định. UBND tỉnh chỉ xem xét chấp
thuận cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai
thực hiện dự án sau khi có sự đồng thuận
của nhân dân.
Cử tri thôn Danh Thượng 1, xã Danh
Thắng, huyện Hiệp Hòa đề nghị: UBND
tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu đường
giao thông tại ngã tư đường tỉnh 288
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(Thắng đi Bến Gầm) giao cắt với đường
La Đoan Trực (vành đai thị trấn Thắng),
ngã tư này thường xuyên xảy ra tai nạn
giao thông.
UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức
khảo sát và lắp đặt đèn tín hiệu giao
thông tại nút giao này. Công trình đã
được bàn giao, đưa vào hoạt động từ
ngày 09/10/2021.
Cử tri thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân,
huyện Hiệp Hòa: Quốc lộ 37, đoạn từ cầu
Hương, xã Thanh Vân đến kè Gia Tư, xã
Hoàng An đã xuống cấp. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp để đảm
bảo an toàn giao thông cho người dân.
Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn
vị duy tu khảo sát, sửa chữa. Hoàn thành
trong tháng 10/2021.
Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị
UBND tỉnh xem xét phân cấp cho cấp huyện
được cấp phép khai thác khoáng sản làm
vật liệu xây dựng thông thường với trữ
lượng khai thác khoáng sản dưới 10.000m3
ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công
trình quy định tại Điều 65, Luật Khoáng sản
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, ngăn
chặn khai thác trái phép, bảo vệ hạ tầng
giao thông ở nông thôn và chống thất thu
cho ngân sách.
Hiện nay, UBND tỉnh đang ủy quyền
cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp
phép khai thác khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường với trữ lượng khai
thác khoáng sản dưới 5.000m3 ở khu vực
có dự án đầu tư xây dựng công trình quy
định tại Điều 65, Luật Khoáng sản. Thời
gian tới, UBND tỉnh sẽ xem xét ủy quyền
cho cấp huyện thực hiện (thời gian dự
kiến từ 01/01/2022).
Cử tri huyện Lạng Giang: Trên địa bàn
huyện Lạng Giang hiện có một số đơn vị cấp
nước sạch từ trước khi có dự án của Công ty
cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc
Giang. Tuy nhiên, năng lực, hoạt động của
các đơn vị này rất hạn chế, không đáp ứng
được yêu cầu cung cấp nước sạch cho
người dân. Cử tri đã nhiều lần đề nghị được
sử dụng nước sạch của Công ty cổ phần
Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang,
nhưng đến nay chưa được sử dụng. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét giải quyết.
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với
UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan,
đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh
giá tình hình hoạt động thực tế của các
dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn
huyện Lạng Giang.
Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công
văn số 2756/UBND-ĐT ngày 09/6/2021
chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông
nghiệp và PTNT, UBND huyện Lạng
Giang tiếp tục theo dõi, rà soát, đánh giá
các nội dung đã triển khai và việc thực
hiện cam kết của các nhà đầu tư đối với
từng dự án, công trình nước sạch đảm
bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sạch
cho người dân.
Cử tri xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn đề
nghị: Xem xét cải tạo, sửa chữa rãnh dọc
quốc lộ 279 đoạn qua phố chợ Tân Sơn đã
xuống cấp gây khó khăn cho người tham
gia giao thông, sinh hoạt đi lại của
nhân dân.
Sở Giao thông và vận tải đã chỉ đạo
khắc phục xong trong tháng 9/2021

PHỤ TRƯƠNG
Cử tri thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục
Nam phản ánh: Vào ban đêm, khói thải
của Công ty TNHH Khải Thừa, Khải Thần
Việt Nam rất nặng mùi và khó chịu, đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm
tra việc xử lý chất thải của Công ty TNHH
Khải Thừa, Khải Thần.
UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và
Môi trường phối hợp với UBND huyện Lục
Nam, UBND thị trấn Đồi Ngô tổ chức làm
việc với Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam
và Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam. Kết
quả cho thấy thời gian từ tháng 5/2021
đến thời điểm làm việc ngày 24/9/2021,
UBND thị trấn Đồi Ngô và UBND huyện
Lục Nam không nhận được ý kiến phản
ánh của cử tri và nhân dân về nội dung
nêu trên. Qua xem xét thực tế tại Công ty
TNHH Khải Thừa Việt Nam và Công ty
TNHH Khải Thần Việt Nam cho thấy 02
Công ty đã thực hiện đầu tư, lắp đặt hệ
thống thu gom, xử lý mùi, khí thải phát
sinh từ hoạt động sản xuất; tuy nhiên có
một số máy sản xuất chưa thu gom triệt
để hơi hữu cơ, còn phát tán ra khu vực
nhà xưởng; đoàn làm việc đã yêu cầu
Công ty và Công ty đã thực hiện khắc
phục ngay trong thời gian làm việc.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối
hợp với UBND huyện Lục Nam, UBND thị
trấn Đồi Ngô thường xuyên theo dõi,
giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ
môi trường của 02 công ty và tổ chức lấy
mẫu, phân tích chất lượng môi trường
không khí vào ban đêm để đánh giá ảnh
hưởng từ hoạt động sản xuất của 02 công
ty đến khu vực xung quanh, kết quả cho
thấy các thông số đều nằm trong giới hạn
cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT,
QCVN 06:2009/BTNMT và QCVN
26:2010/BTNMT.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối
hợp với UBND huyện Lục Nam, UBND thị
trấn Đồi Ngô và cơ quan liên quan tăng
cường theo dõi, giám sát việc chấp hành
pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 02
Công ty, kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm sai phạm (nếu có) theo quy định.
Cử tri xã Hồng Thái, huyện Việt Yên:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH
Thương mại và Xây dựng Lam Sơn sớm xử
lý những bất cập của hệ thống tiêu thoát
nước, gây ngập úng tại thôn Hùng Lãm 2,
xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, khi thực hiện
Dự án Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ. Chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ
đầu tư Dự án Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ
sớm bàn giao hạ tầng lưới điện để đảm bảo
việc duy tu, sửa chữa cung cấp điện cho
nhân dân.
Hệ thống thoát nước mưa, nước thải
giai đoạn 1 của khu B, khu đô thị Đình
Trám Sen Hồ đã được chủ đầu tư thực
hiện đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, vẫn còn
một số vị trí vướng mặt bằng (mặt bằng
chưa được giải phóng) dẫn đến hiện
tượng khi trời mưa gây ngập úng cục bộ
tại một số vị trí ở thôn Hùng Lãm 2, xã
Hồng Thái. UBND huyện Việt Yên đã chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan làm
việc với nhà đầu tư phối hợp với chính
quyền địa phương, ban lãnh đạo thôn
Hùng Lãm 2 bố trí phương tiện, máy múc
tạm thời khắc phục tình trạng ngập úng
cục bộ khi trời mưa.
Đối với việc bàn giao hạ tầng lưới điện
để đảm bảo việc duy tu, sửa chữa cung

cấp điện cho nhân dân. Đến nay, việc đầu
tư hạ tầng lưới điện đã được chủ đầu tư
triển khai đồng bộ và đã được cơ quan
chuyên môn kiểm tra nghiệm thu đủ điều
kiện an toàn. Nhân dân có nhu cầu sử
dụng điện liên hệ với ngành điện để hoàn
thiện các thủ tục đấu nối, cung cấp điện
để phục vụ nhu cầu sử dụng điện theo
quy định của ngành điện.
Cử tri xã Tân Liễu, thị trấn Nham Biền,
huyện Yên Dũng: Đề nghị Công ty Điện lực
Bắc Giang kiểm tra, di dời các cột điện hiện
nay nằm trên đường giao thông hoặc rãnh
thoát nước trên địa bàn.
- Trên địa bàn thị trấn Nham Biền:
Trong tháng 4 năm 2021, Công ty điện lực
Bắc Giang đã phối hợp với UBND thị trấn
Nham Biền thực hiện dịch chuyển 02 vị trí
cột sau TBA Neo 5 ra khỏi đường giao
thông và đã đảm bảo an toàn.
- Trên địa bàn xã Tân Liễu: Công ty điện
lực Bắc Giang đã phối hợp với UBND xã
Tân Liễu, huyện Yên Dũng khảo sát và
thống nhất nội dung như sau: Do địa
phương thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp
mở rộng tuyến đường giao thông liên xã,
từ thôn Tân Độ đến khu vực tổ dân phố số
6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng
dẫn đến có tổng số 13 vị trí cột điện hạ áp
sau các trạm biến áp Tân Độ, UBX Tân Liễu,
Liễu Nham, Liễu Nham 2 đang ở ngoài
lòng đường trở thành vào trong lòng
đường giao thông và rãnh thoát nước, có
nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Công ty Điện lực Bắc Giang sẽ dịch chuyển
các vị trí cột điện nêu trên ra khỏi đường
giao thông, rãnh thoát nước, dự kiến hoàn
thành muộn nhất trong tháng 11/2021.
Địa phương sẽ chịu trách nhiệm bố trí mặt
bằng để trồng các cột dịch chuyển.
Cử tri các xã huyện Yên Thế: Đề nghị
UBND tỉnh quan tâm đề nghị Trung ương
sớm phân bổ nguồn vốn xây dựng nông
thôn mới năm 2021 để các xã đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo thời gian theo
kế hoạch đề ra (hiện các xã: Hồng Kỳ về
đích nông thôn mới, Đồng Tâm về đích nông
thôn mới nâng cao,... có các hạng mục công
trình đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nông
thôn mới chưa được phân bổ theo kế hoạch
làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xây
dựng nông thôn mới của địa phương).
Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được
Quốc hội thông qua theo Nghị quyết số
25/2021/QH15 ngày 28/7/2021. Đến nay
chương trình chưa được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi Chương trình và chưa có thông báo kế
hoạch đầu tư công trung hạn cho các địa
phương. Tuy nhiên, khi xây dựng kế
hoạch đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh
đã kiến nghị, đề xuất với Trung ương sớm
giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu
tư công các Chương trình MTQG giai
đoạn 2021-2025 để tạo điều kiện thuận
lợi cho các địa phương thực hiện. Ngay từ
đầu năm 2021, UBND tỉnh đã phân bổ
nguồn vốn ngân sách tỉnh cho các địa
phương thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới tại Quyết định
số 95/QĐ-UBND ngày 26/01/2021. Trong
đó đã phân bổ cho xã Hồng Kỳ 2.500 triệu
đồng và xã Đồng Tâm 1.000 triệu đồng.
Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương
năm 2021, đến nay tỉnh Bắc Giang mới
được phân bổ 27.643 triệu đồng nguồn
vốn sự nghiệp theo Quyết định số

Ngày 6/12/2021
1379/QĐ-TTg ngày 02/8/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí
thường xuyên thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới năm 2021. UBND tỉnh đã phân bổ
nguồn vốn trên cho các địa phương tại
Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày
14/9/2021 để hỗ trợ các địa phương triển
khai thực hiện một số nội dung của
chương trình. Trong đó đã phân bổ cho
UBND huyện Yên Thế 1.620 triệu đồng.
Cử tri các xã Đồng Kỳ, Xuân Lương,
Đồng Lạc, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện
nay công tác quản lý nhà nước về thuốc
bảo vệ thực vật còn chưa chặt chẽ. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật tỉnh phối hợp với ngành chức
năng thường xuyên kiểm tra các cửa hàng
kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa
bàn để phát hiện, xử lý đối với các loại thuốc
bảo vệ thực vật kém chất lượng ảnh hưởng
đến năng suất cây trồng. Kiểm soát chặt
chẽ thuốc diệt cỏ, không để người dân sử
dụng tràn lan như hiện nay, gây ô nhiễm
nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe và
đời sống của nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông
nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng
trọt và BVTV thực hiện tốt công tác quản
lý nhà nước về vật tư nông nghiệp (thuốc
BVTV, giống cây trồng, phân bón) trên
địa bàn tỉnh. Chi cục đã kịp thời ban hành
các Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra,
Kiểm tra và tiến hành tổ chức thanh tra,
kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân
bón, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời bố trí kinh phí để lấy mẫu
phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng
phân tích, kiểm tra chất lượng. 9 tháng
đầu năm 2021, tại huyện Yên Thế, Đoàn
Kiểm tra vật tư nông nghiệp và an toàn
thực phẩm của Sở Nông nghiệp và PTNT
đã kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh thuốc
BVTV; Đoàn kiểm tra chuyên ngành của
Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phối hợp
với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Yên Thế tiến hành kiểm tra 05 cơ sở kinh
doanh thuốc BVTV, lấy 02 mẫu thuốc
BVTV gửi đi kiểm tra chất lượng, đang
chờ kết quả. Đã phát hiện 02 cơ sở kinh
doanh thuốc BVTV không duy trì đầy đủ
các điều kiện về buôn bán thuốc BVTV
theo quy định, Đoàn đã lập biên bản vi
phạm và xử phạt vi phạm hành chính
mỗi cơ sở 1.000.000 đồng.
Kết quả kiểm tra thuốc BVTV được bán
trên địa bàn huyện Yên Thế cho thấy: các
cơ sở kinh doanh thuốc trừ cỏ đều có tên
trong danh mục được phép sử dụng tại
Việt Nam. Tuy nhiên, để tránh gây ô
nhiễm nguồn nước, đất ảnh hưởng đến
sức khoẻ và đời sống của nhân dân, Chi
cục Trồng trọt và BVTV sẽ tiếp tục phối
hợp với cơ quan chuyên môn của huyện
Yên Thế tuyên truyền, khuyến cáo để
người dân hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ.
PHẦN II
KIẾN NGHỊ ĐANG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
A. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP
TRƯỚC
I. Lĩnh vực pháp chế (3 kiến nghị)
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 (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).
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Thứ Hai
a) Kết quả thực hiện
- Theo báo cáo của 10 huyện, thành
phố; đến nay, đã thu hồi số tiền của các
công dân hưởng sai nộp vào ngân sách nhà
nước được 9.769.130.800 đồng. Còn số tiền
công dân hưởng sai chưa nộp vào ngân
sách nhà nước là 36.361.390.700 đồng.
- Toàn tỉnh có 937 trường hợp hưởng
sai chế độ thương binh bị thu hồi, đến
nay có 41 trường hợp hưởng sai chế độ
thương binh thiết lập lại hồ sơ và đã được
cơ quan quân sự các cấp giải quyết
hưởng chế độ thương binh theo quy định
hiện hành.
b) Những khó khăn, vướng mắc trong
việc thu hồi tiền trợ cấp và các quyết định,
giấy chứng nhận thương binh của đối
tượng: Một số đối tượng tuổi đã cao, gia
đình chủ yếu làm nông nghiệp, hoàn
cảnh kinh tế gia đình khó khăn; mặt khác
số tiền phải nộp tương đối lớn (có đối
tượng phải thu hồi với số tiền trên 80 triệu
đồng) nên rất khó khăn trong việc nộp
tiền trả lại ngân sách nhà nước.
c) Giải pháp: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp
tục giao Sở Lao động- Thương binh và Xã
hội chỉ đạo các địa phương tiếp tục đôn
đốc thu hồi tiền trợ cấp thương binh của
công dân đã hưởng sai nộp vào ngân
sách nhà nước theo quy định.
Lý do đang giải quyết: Đối tượng đã cao
tuổi, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp,
hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; mặt
khác số tiền phải nộp tương đối lớn.
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 (ý kiến cử
tri từ kỳ họp thứ 7).
- Việc xác định rõ các điểm đặc trưng
tính từ mốc 2H110 trên đường địa giới
hành chính giữa hai địa phương đã được
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
UBND huyện Sơn Động, Lục Ngạn và
UBND hai xã có liên quan xác định rõ ranh
giới địa giới hành chính giữa xã Yên Định,
huyện Sơn Động và xã Đèo Gia, huyện
Lục Ngạn.
- Về giải quyết đơn tranh chấp đất đai:
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND huyện
Sơn Động, Lục Ngạn làm rõ việc tranh
chấp đối với từng thửa đất, các đối tượng
tranh chấp (có đơn của hộ gia đình, cá
nhân). Trên cơ sở đó giải quyết tranh chấp
đất đai theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn
các bên tranh chấp gửi đơn đến Tòa án
nhân dân để được xem xét giải quyết
theo thẩm quyền (trong trường hợp đất
đã được cấp giấy CNQSD đất hoặc tranh
chấp tài sản gắn liền với đất).

Cử tri thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang
phản ánh: Tình trạng xe ô tô quá khổ, quá
tải lưu thông rất nhiều trên tuyến đường
295, vì vậy nên đường nhanh xuống cấp. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng
có biện pháp xử lý (ý kiến kỳ 12).
- Lực lượng Công an tiếp tục tham
mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban an toàn
giao thông các cấp nâng cao hiệu quả
công tác quản lý Nhà nước về trật tự an
toàn giao thông; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền pháp luật giao thông đường
bộ đến các chủ doanh nghiệp kinh doanh
vận tải và lái xe; chỉ đạo lực lượng Cảnh
sát giao thông rà soát, thống kê số lượng
xe ô tô tải thường xuyên hoạt động tại địa
bàn, số xe có biểu hiện vi phạm quá khổ,
quá tải để quản lý, theo dõi; tăng cường
tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về quá
khổ, quá tải.
- Từ đầu năm 2021 đến nay, đã chỉ đạo
Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện
Lạng Giang kiểm tra, xử lý 437 trường hợp
vi phạm về tải trọng; phạt 520 triệu đồng,
tước giấy phép lái xe 26 trường hợp.
II. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
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
Bắc Giang 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. UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo
nhà thầu khắc phục các tồn tại theo phản
ánh tại Văn bản số 1327/UBND-KTN
ngày 17/12/2019 yêu cầu nhà đầu tư BOT
phối hợp với chính quyền địa phương
thống nhất phương án xử lý.
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

(1) Chỉ thực hiện kinh doanh thương mại, không dùng để ở.

trả, xong chất lượng không bảo đảm như:
bờ đập thấp, nhỏ; cửa phải cống không bảo
đảm trữ nước; đề nghị nhà thầu BOT tu sửa
lại; bảo đảm phục vụ sản xuất của nhân
dân (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).
Các tồn tại trên đã được UBND tỉnh
Bắc Giang 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. Kết quả giải quyết các tồn tại,
bất cập đã được UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ
đạo khắc phục theo nội dung Công văn
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 xã Trường Sơn và xã Tiên Hưng,
huyện Lục Nam phản ánh:
- 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.
- 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).
Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao
thông - Vận tải tổ chức làm việc với UBND
huyện Lục Nam, Ban QLDA ĐTXD các
CTGT, nông nghiệp tỉnh thống nhất
phương án giải quyết; trong đó, giao
UBND huyện Lục Nam chịu trách nhiệm
giải phóng mặt bằng, phối hợp với
Ban QLDA ĐTXD các CTGT, nông nghiệp
tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các
giải pháp khắc phục.
Ngày 27/9/2021, UBND huyện Lục
Nam và đại diện Công ty cổ phần Đường
bộ Bắc Giang đã làm việc và thống nhất:
Về xây dựng phương án GPMB để xây
dựng rãnh thoát nước khu vực thôn Mới,
xã Trường Sơn tại Km 46+100 đường 293,
hiện huyện đang tổ chức lập phương án
GPMB, thời gian hoàn thành trong tháng
10/2021; Tại Km 23+450 DDT293, thuộc
chân cầu Lục Nam, huyện đã giao UBND
thị trấn Đồi Ngô, Chi nhánh Văn phòng
ĐKĐĐ và Phòng TNMT kiểm tra việc cấp
giấy CNQSD đất để tiến hành GPMB xong
trong tháng 11/2021.
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 (ý kiến cử tri từ kỳ
họp thứ 9).
Dự án Trung tâm Thương mại (HDB) thị
trấn Vôi có vốn đầu tư 163 tỷ và chia làm
2 giai đoạn; giai đoạn 1: 105 tỷ đồng; giai
đoạn 2: 58 tỷ. Tiến độ thực hiện dự án giai
đoạn 1: Từ tháng 3/2011-01/2016; giai
đoạn 2: Từ tháng 01/2016-05/2018. Đến
nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1. Tuy
nhiên, tiến độ thực hiện dự án vẫn chậm
theo cam kết. Ngày 28/8/2020, Nhà đầu
tư đã có văn bản số 19/2020/CV-HDB gửi
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UBND tỉnh đề nghị cho phép được tiếp
tục điều chỉnh tiến độ để xây dựng các
hạng mục công trình còn lại (giai đoạn II)
của dự án. Ngày 08/10/2020, Chủ tịch
UBND tỉnh đã có Công văn số
4502/UBND-ĐT không chấp thuận đề
nghị điều chỉnh dự án; yêu cầu Công ty Cổ
phần Tập đoàn HDB thực hiện điều chỉnh
giảm diện tích đất thực hiện dự án đối với
phần đất chưa xây dựng công trình của
giai đoạn 2 và có trách nhiệm đôn đốc,
yêu cầu các hộ kinh doanh thuê lại mặt
bằng của dự án thực hiện theo đúng mục
tiêu dự án được chấp thuận(1) ; Đồng thời,
giao UBND huyện Lạng Giang đôn đốc
nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục đã
đầu tư xây dựng theo đúng Giấy CNĐT đã
cấp; giao Sở Tài nguyên và Môi trường
tham mưu thu hồi diện tích đất chưa đầu
tư của dự án. Ngày 30/9/2021, Công ty Cổ
phần Tập đoàn HDB đã nộp lại hồ sơ đề
nghị điều chỉnh dự án (giảm diện tích) về
Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đang xem xét giải quyết
đề nghị của nhà đầu tư theo đúng quy
định của Luật đầu tư.
Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên: Đề
nghị UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với
UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xem xét
việc khắc phục hậu quả sau xử lý vi phạm
của Công ty cổ phần Kim Sơn (khai thác
quặng sắt tại chi nhánh mỏ sắt Cây Thị) vì
làm ô nhiễm môi trường nguồn nước con
kênh đào chảy từ Thái Nguyên về Bắc
Giang. Sau khi bị xử phạt, Công ty chưa
khắc phục được tình trạng ô nhiễm nguồn
nước chảy vào con sông đào như báo cáo
kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri.( ý
kiến kỳ 12).
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài
nguyên và Môi trường tham mưu, có văn
bản số 3221/TNMT-BVMT ngày 21/9/2021
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thái Nguyên xác minh, giải quyết và
thông tin kết quả giải quyết; hiện nay Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái
Nguyên đang kiểm tra, giải quyết.
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thái Nguyên nắm bắt thông tin, đôn đốc
giải quyết triệt để tình trạng trên.
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.
Công ty Ngân Hà đã được UBND tỉnh
Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số
2012000125 ngày 13/6/2008 thực hiện dự
án đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel
Bắc Hà. Ngày 11/5/2016, Công ty Ngân Hà
đổi tên thành Công ty Cổ phần và đầu tư
Thuận Phát nhưng chưa làm thủ tục điều
chỉnh theo quy định. Do Công ty không
trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn, Ngân
hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát
triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ (BIDV
Tây Hồ) đã phối hợp thực hiện bán đấu giá
công khai tài sản của Công ty cổ phần và
Đầu tư Thuận Phát. Đơn vị trúng đấu giá
tài sản phát mại và tiếp nhận tài sản là
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Việt
Nam - Toàn Cầu, tuy nhiên chưa thực hiện
các thủ tục đất đai, môi trường với cơ
quan Nhà nước. Từ ngày 15/11/2018,
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Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang
mượn nhà xưởng, công trình xây dựng và
máy móc thiết bị phục vụ sản xuất gắn
liền với đất của Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển Việt Nam - Toàn Cầu để hoạt
động sản xuất gạch, bột nhôm (thời hạn
mượn 18 tháng) nhưng không có thủ tục
pháp lý. Tháng 4/2019, Sở Tài nguyên và
Môi trường tổ chức kiểm tra đột xuất việc
thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với
Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư
xây dựng Ngân Hà (gọi tắt là Công ty Ngân
Hà), đã yêu cầu Công ty cổ phần Cầu
Đuống Bắc Giang dừng ngay mọi hoạt
động sản xuất, kinh doanh tại địa điểm
thôn Giữa, xã Đoan Bái; chuyển toàn bộ
nguyên liệu phôi nhôm đang tập kết tại
xưởng sản xuất bột nhôm của Công ty đi
nơi khác, có biện pháp xử lý toàn bộ chất
thải phát sinh bảo đảm yêu cầu quy định.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần và đầu tư
Thuận Phát và Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển Việt Nam - Toàn Cầu đều ngừng
hoạt động, đóng mã số thuế từ tháng
01/2019. Do đây là vụ việc có tính chất
phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân
khác nhau, do vậy, UBND tỉnh Bắc Giang
đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối
hợp với các ngành, đơn vị có liên quan
thanh tra toàn diện đối với dự án Nhà máy
sản xuất gạch Tuynel Bắc Hà của Công ty
Ngân Hà (Văn bản số 1443/UBND-ĐT ngày
03/5/2019 của UBND tỉnh). Ngày
08/12/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Kết
luận số 548/KL- TTr kết luận thanh tra việc
chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư,
xây dựng và việc thực hiện nghĩa vụ tài
chính. Căn cứ vào Kết luận Thanh tra, ngày
31/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ban
hành Quyết định số 5865/QĐ-XPVPHC về
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động đầu tư xây dựng đối với Công ty cổ
phần Cầu Đuống Bắc Giang, mức phạt là
40 triệu đồng. Ngày 16/3/2021, UBND
huyện Hiệp Hòa đã tổ chức làm việc với
UBND xã Đoan Bái, Ban Quản lý thôn Giữa
và Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư
xây dựng Ngân Hà (đã đổi tên là Công ty
cổ phần Thương mại và đầu tư xây dựng
Thuận Phát) và Công ty cổ phần Cầu
Đuống Bắc Giang để xem xét giải quyết ý
kiến của nhân dân liên quan đến hoạt
động sản xuất gạch, nhôm của Công ty
Ngân Hà. Tuy nhiên, Công ty cổ phần
Thương mại và Đầu tư xây dựng Ngân Hà
và Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang
không đến làm việc.
Qua xem xét thực tế và thông tin của
một số lao động tại Công ty, UBND huyện
Hiệp Hòa nhận thấy Công ty cổ phần
Thương mại và đầu tư xây dựng Ngân Hà
(đã đổi tên là Công ty cổ phần Thương mại
và đầu tư xây dựng Thuận Phát) có hoạt
động sản xuất gạch không nung, sơ chế
nhôm trong khuôn viên của Nhà máy
gạch tại thôn Giữa, xã Đoan Bái. Từ kết
quả kiểm tra, xác minh cho thấy, việc
phản ánh của cử tri về hoạt động sản xuất
của Công ty gây ô nhiễm môi trường là có
cơ sở. Ngày 06/10/2021, UBND huyện
Hiệp Hòa đã ban hành Văn bản số
2483/UBND-VP trong đó có nội dung:
- Yêu cầu Công ty cổ phần Cầu Đuống
Bắc Giang nghiêm túc thực hiện Thông
báo số 42/TB-TNMT ngày 09/5/2019 của
Sở Tài nguyên và Môi trường về kết luận
kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi
trường đối với Công ty Ngân Hà, theo đó
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dừng hoạt động sản xuất tái chế nhôm
trong khuôn viên Nhà máy sản xuất gạch
Tuynel Bắc Hà tại địa bàn thôn Giữa, thôn
Cầu, xã Đoan Bái kể từ ngày 06/10/2021
(nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy
định của pháp luật); Chủ tịch UBND xã
Đoan Bái đôn đốc, giám sát việc dừng
hoạt động sản xuất tái chế nhôm trong
khuôn viên Nhà máy sản xuất gạch
Tuynel Bắc Hà tại địa bàn thôn Giữa, thôn
Cầu xã Đoan Bái. Nếu để Công ty cổ phần
Cầu Đuống Bắc Giang cố tình hoạt động
mà không báo cáo, xử lý kịp thời thì hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND huyện Hiệp Hòa;
- Đề nghị Điện lực Hiệp Hòa: Kiểm tra
lại hợp đồng mua bán điện với Nhà máy
sản xuất gạch Tuynel - Công ty cổ phần
Cầu Đuống Bắc Giang; trường hợp phát
hiện doanh nghiệp sử dụng điện không
đúng mục đích (Phục vụ việc tái chế
nhôm) thì xử lý vi phạm và ngừng cung
cấp điện theo quy đinh.
- Giao Công an huyện Hiệp Hòa chủ
trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng
chống tội phạm về môi trường, Công an
tỉnh và các cơ quan chuyên môn lập
chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm theo
quy định trong trường hợp Công ty cổ
phần Cầu Đuống Bắc Giang cố tình hoạt
động tái chế nhôm.
Cử tri xã Thanh Luận, huyện Sơn
Động phản ánh: Năm 2016, Nhà nước
thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường
tỉnh 293 do Ban Quản lý dự án các công
trình giao thông tỉnh Bắc Giang làm chủ
đầu tư. Đến nay dự án đã thi công xong
nhưng diện tích đất canh tác và tài sản của
34 hộ dân bị sói mòn, ngập lụt, vùi lấp,
trong đó khoảng 5.962,4 m2 diện tích đất
nông nghiệp không thể canh tác được. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức
năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có
phương án đền bù cho các hộ dân có diện
tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do thi
công đường tỉnh 293 (ý kiến kỳ 12).
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Ban QLDA
các công trình giao thông, nông nghiệp
kiểm tra, xem xét. Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công trình giao thông,
nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với UBND
xã Thanh Luận tuyên truyền, vận động hộ
gia đình nhà bà Tâm đồng ý bàn giao mặt
bằng cho Nhà thầu nạo vét mương thoát
nước phía hạ lưu cống tại Km78+422,98.
Nhà thầu đã thi công nạo vét hoàn thành
mương thoát nước phía thượng lưu, hạ
lưu cống tại Km78+422,98 của dự án.
Hiện mới khắc phục ngập úng cho 08/34
hộ, vẫn còn 21 hộ liên quan chưa tổ chức
khắc phục xong.
Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên
Dũng phản ánh: Đường tỉnh 293, đoạn
Km5+700, giao cắt với đường ĐH8 Hương
Gián - Kế, mật độ tham gia giao thông rất
đông (học sinh các cấp, công nhân tại các
khu, cụm công nghiệp, nhiều các loại xe cơ
giới), gây nguy hiểm cho người tham gia
giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao
thông (đèn xanh, đỏ) tại ngã tư này (ý kiến
kỳ 12).
- Khu vực nút giao ngã tư ĐT.293
(Km5+070) với đường Hương Gián - Kế có
hiện trạng khuất tầm nhìn do hành lang
an toàn đường bộ bị thu hẹp. Tại thời
điểm kiểm tra, nút giao ngã tư này đã
được bố trí biển hạn chế tốc độ 50km/h

trên tuyến ĐT.293, đèn cảnh báo nháy
vàng, gồ giảm tốc trên tuyến đường
nhánh (đường Hương Gián - Kế), biển báo
nút giao ngã tư với đường không ưu tiên
được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, gần khu
vực nút giao này tập trung các trường học
của xã Hương Gián nên vào thời điểm đi
học, tan học, lượng phương tiện tham gia
giao thông ở đường nhánh tăng cao,
đồng thời lượng phương tiện tham gia
giao thông trên tuyến ĐT.293 cũng lớn
nên đã gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ,
không đảm bảo an toàn giao thông tại
nút giao này.
UBND huyện Yên Dũng đã chỉ đạo
Công an huyện bố trí lực lượng cảnh sát
giao thông tăng cường tuần tra, kiểm
soát giao thông trên tuyến ĐT.293; Chỉ
đạo UBND xã Hương Gián và UBND xã
Lão Hộ tăng cường tuyên truyền sâu rộng
đến người dân trên địa bàn để từng bước
nâng cao ý thức tự giác chấp hành của
người dân.
Về hoàn thiện kết cấu hạ tầng: UBND
huyện Yên Dũng đã triển khai các thủ tục
để thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu điều
khiển giao thông đồng bộ (gồm đèn
xanh, đỏ, vàng, báo hiệu người đi bộ, đèn
đếm lùi…) kết hợp với hệ thống sơn chỉ
dẫn giao thông theo quy định; thời gian
thực hiện hoàn thành trong quý II/2022.
Cử tri 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 (ý kiến
cử tri từ kỳ họp thứ 9).
Đoạn đê cử tri huyện Hiệp Hòa phản
ánh là đoạn từ K36+100-K36+600 (dài
500 m) đê tả Cầu huyện Hiệp Hòa đã được
gia cố, cứng hóa bằng bê tông cốt thép
năm 2020 bằng nguồn vốn Trung ương
hỗ trợ. Hiện nay, mặt đê đã đảm bảo giao
thông đi lại của nhân dân trong vùng.
Đoạn đê đi qua địa bàn xã Mai Trung từ
K16+200-K19 (dài 2.800 m) đã được gia cố
mặt đê bằng bê tông năm 2019 do Ban
Quản lý dự án các công trình nông
nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang làm chủ
đầu tư, hiện nay mặt đê đảm bảo giao
thông đi lại của nhân dân trong vùng. Các
đoạn đê đã bị xuống cấp thuộc địa bàn xã
Hợp Thịnh gồm: K12+250- K13+00 (dài
750 m thôn Hương Ninh), K13+650K14+200 (dài 550 m thôn Ninh Tào),
UBND tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cải tạo,
nâng cấp, sửa chữa vào năm 2022.
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 (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).
Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND
thành phố Bắc Giang chỉ đạo các phường,
xã rà soát các trường hợp chưa được giao
đất ở kinh doanh dịch vụ khẩn trương
hoàn thiện hồ sơ trình giao đất ở kinh
doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá
nhân. Tổng số lô đất ở kinh doanh dịch vụ
chưa giao là 98 lô. Chủ tịch UBND tỉnh đã
giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục
tham mưu giải quyết theo quy định. Việc
giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân được
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thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu theo
quy định của pháp luật.
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
quốc lộ 1A và đường tỉnh 295) để mở rộng
mặt giao cắt giữa đường bộ với đường sắt
(ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).
Nhà gác ghi tại khu vực ngã tư thị trấn
Vôi đã được dịch chuyển 1 lần theo đề
nghị của UBND huyện Lạng Giang năm
2013 trong dự án mở rộng ĐT.295 đoạn
Bảo Lộc - Vôi. Đến nay, cử tri huyện Lạng
Giang tiếp tục đề nghị dịch chuyển mở
rộng, Sở Giao thông - Vận tải đã làm việc
với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để
bố trí vốn triển khai giai đoạn 2020-2021;
tuy nhiên, việc bố trí vốn để giải quyết
kiến nghị cử tri từ nguồn vốn của Bộ Giao
thông vận tải gặp nhiều khó khăn. Do vậy
ngày 23/7/2020 Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lại Thanh Sơn - Phó trưởng Ban Thường
trực BATGT tỉnh đã có Thông báo Kết luận
số 283/TB-UBND trong đó có nội dung:
Giao UBND huyện Lạng Giang chủ động
bố trí nguồn vốn theo khả năng. Do vị trí
đường ngang tại vị trí lý trình (Km60+
900) là ngã tư giao cắt giữa đường tỉnh
295 với quốc lộ 1 và đường sắt Hà NộiĐồng Đăng, tại nút giao việc tổ chức giao
thông gặp nhiều khó khăn, khi mở rộng
nút giao liên quan đến nhiều hạng mục
công trình phải thực hiện với nguồn kinh
phí tương đối lớn. Do vậy UBND huyện
Lạng Giang hiện chưa bố trí được nguồn
kinh phí để thực hiện việc dịch chuyển
mở rộng đường ngang nêu trên.
Cử tri xã Xuân Hương, huyện Lạng
Giang: Đề nghị UBND tỉnh tu bổ đường đê
Tả Thương đoạn từ ngã 3 cầu Ngòi, xã
Dương Đức đi Công ty cổ phần Phân đạm
và Hóa chất Hà Bắc chiều dài khoảng 3,5
km. Đoạn đường này trước đây đã được
cứng hóa mặt đường bê tông nhưng thời
gian đã lâu, lưu lượng xe quá tải đi lại nhiều
nên đã xuống cấp nghiêm trọng, giao
thông đi lại rất khó khăn.
Cử tri thành phố Bắc Giang: Đoạn đê
từ tổ dân phố số 01( thuộc phường Thọ
Xương, thành phố Bắc Giang) đi Xuân
Hương (thuộc huyện Lạng Giang) đã xuống
cấp đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa chữa.
Đoạn đê cử tri huyện Lạng Giang và cử
tri thành phố Bắc Giang đề nghị nâng cấp,
sửa chữa thuộc xã Xuân Hương, xã Dương
Đức (từ K0-K5+155) và thuộc tổ dân phố
số 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc
Giang (từ K5+155- K6+700) với tổng chiều
dài 6,7 km thuộc đê tả Thương, mặt đê đã
được cứng hóa bằng bê tông từ nhiều
năm trước đây. Hiện nay, một số vị trí mặt
đê bê tông đã bị vỡ nát, đi lại khó khăn.
UBND tỉnh sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp và
PTNT quan tâm hỗ trợ đầu tư, tu bổ trong
thời gian tới.
B. KIẾN NGHỊ TRƯỚC, SAU KỲ HỌP
THỨ 2
I. Lĩnh kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên: Đề
nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, giải quyết tình
trạng nhà dân bị nứt, vỡ sau khi làm đường
Vành đai IV chạy qua địa bàn xã; yêu cầu
chủ đầu tư Liên danh Công ty cổ phần Đầu
tư xây dựng 595 và Công ty Ban Mai (TNHH)
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Thứ Hai
Cụm công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn, hoàn
thành công tác giải phóng mặt bằng trong
năm 2021 để không ảnh hưởng đến việc
canh tác của nhân dân.
* UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo cơ
quan chuyên môn kiểm tra và tham mưu
văn bản đề nghị chủ đầu tư kiểm tra xem
xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân bị
ảnh hưởng.
* CCN Trung Sơn – Ninh Sơn, huyện
Việt Yên được UBND tỉnh Bắc Giang thành
lập theo Quyết định số 961/QĐ- UBND
ngày 23/10/2020, theo đó, tại khoản 9,
Điều 1 có ghi “Năm 2020-2022: Thực hiện
các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi
trường, đất đai; hoàn thành GPMB, xây
dựng hạ tầng trong đó có Trạm xử lý nước
thải”. Do đó, các nội dung công việc vẫn
trong tiến độ cho phép. Tuy nhiên, theo
báo cáo kết quả thực hiện các bước công
việc của Chủ đầu tư thì đến nay bước lập
quy hoạch chi tiết chưa hoàn thành.
Nguyên nhân do phải chờ điều chỉnh Quy
hoạch chung đô thị huyện Việt Yên xong
mới phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
của cụm công nghiệp. Tiến độ công việc
Hiện nay, UBND huyện Việt Yên đã trình
UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy
hoạch chung đô thị của huyện, dự kiến
xong trong tháng 10; ngay sau đó sẽ xem
xét phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
của CCN Trung Sơn - Ninh Sơn và triển
khai các bước tiếp theo: Trình Thủ thướng
Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục
đích sử dụng đất trồng lúa, sau đó triển
khai bồi thường GPMB. Vì vậy thời gian tổ
chức bồi thường GPMB dự kiến thực hiện
trong khoảng quý II năm 2022.
Cử tri xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa
phản ánh: Dự án xây dựng Trung tâm Thử
nghiệm ô tô Việt Nam được quy hoạch từ
nhiều năm trước nhưng đến nay chưa thực
hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa ra
ngoài quy hoạch sử dụng đất, không thực
hiện dự án này.
Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ
trì, phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa
xem xét, giải quyết theo quy định.
Cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên:
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư
nâng cấp đường tỉnh 288 đoạn từ xã Tiên
Sơn đi xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa đã
xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho
nhân dân khi tham gia giao thông. Đồng
thời, đề nghị tiếp tục cải tạo, nâng cấp mặt
đê Tả Cầu đoạn từ UBND xã Tiên Sơn đến
thôn Thần Chúc và đoạn từ thôn Lương
Viên đến thôn Phù Tài để khắc phục mặt bê
tông bị rỗ và vỡ tạo thành ổ gà trên mặt
đường ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân
dân và học sinh khi tham gia giao thông
trên tuyến đường này.
Tuyến đường 288 thời điểm trước
tháng 9/2021 do Sở giao thông Vận tải
tỉnh Bắc Giang quản lý đi qua địa bàn 02
huyện, có tổng chiều dài khoảng 4,1 km
(xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên dài khoảng
0,9km; xã Đông lỗ huyện Hiệp Hòa dài
khoảng 3,2 km).
Phần của huyện Hiệp Hòa đã được cải
tạo và đã giao cho UBND huyện Hiệp Hòa
quản lý. Phần của huyện Việt Yên dài
900m, tháng 9/2021, Sở Giao thông Vận
tải đã bàn giao tuyến đường trên cho
huyện Việt Yên quản lý. UBND huyện Việt
Yên sẽ cân đối nguồn vốn xem xét đưa
vào kết hoạch đầu tư công trung hạn giai

PHỤ TRƯƠNG
đoạn 2022-2025 và sắp xếp đầu tư theo
thứ tự ưu tiên các dự án thực sự cần thiết,
cấp bách.
- Đoạn đê cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt
Yên đề nghị có chiều dài 1,2 km thuộc địa
bàn xã Tiên Sơn (tương ứng từ K40+500K41+050 và K43+050-K43+700 đê tả
Cầu), 02 vị trí này mặt đê đã được đổ bê
tông năm 2008 và 2009, nhưng hiện nay
mặt đê 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 xã Tiên Sơn. Cuối năm 2020, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã đưa 02 đoạn đê
trên vào Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê
điều năm 2021 (ngân sách Trung ương)
trình Tổng cục Phòng, chống thiên tai phê
duyệt. Tuy nhiên do kinh phí còn hạn chế,
nên năm 2021 chỉ đầu tư gia cố mặt đê
được đoạn từ K40+500-K41+050, dài
0,55km (tại Quyết định số 266/QĐ-PCTTQLĐĐ ngày 30/6/2021 của Tổng cục
Phòng chống thiên tai, dự kiến hoàn
thành trong năm 2021). Đoạn còn lại từ
UBND xã Tiên Sơn đến thôn Thần Trúc
tương ứng từ K43+050-K43+700 (dài 0,65
km) sẽ được đưa vào Kế hoạch năm 2022.
Cử tri các thôn Thượng Đồng, Ven,
Nghè, Đồng Gián, xã Xuân Lương, huyện
Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang
và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình
thủy lợi Nam Sông Thương, quan tâm đầu
tư kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến mương
cấp I hồ suối Ven. Vì hiện nay tuyến mương
đã xuống cấp, hư hỏng rất nghiêm trọng,
gây thất thoát, lãng phí nguồn nước rất lớn,
không đảm bảo cung cấp nước tưới phục
vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
Tuyến kênh chính hồ Suối Ven do
Công ty TNHH một thành viên KTCTTL
Nam Sông Thương có chiều dài 1.980 m,
tưới cho 130 ha diện tích đất sản xuất
nông nghiệp của xã Xuân Lương. Năm
2003, tuyến kênh đã được đầu tư kiên
cố hóa được 1.573 m, còn lại 407 m là
kênh đất. Hiện nay tuyến kênh đã bị hư
hỏng, rò rỉ xuống cấp nghiêm trọng. Năm
2019, Công ty TNHH một thành viên
KTCTTL Nam Sông Thương đã đầu tư 305
triệu đồng từ nguồn kinh phí giá sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của đơn
vị để sửa chữa, xây lại được 202m đảm
bảo phục vụ sản xuất của nhân dân trên
địa bàn. Để nâng cấp toàn bộ tuyến kênh
này cần nguồn kinh phí rất lớn. Ngày
09/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã
có văn bản số 1704/SNN-TL gửi Sở Tài
chính đề nghị đưa danh mục công trình:
Cải tạo, nâng cấp kênh chính hồ Suối Ven
vào danh mục đầu tư năm 2022, sử dụng
từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất
trồng lúa, kinh phí dự kiến 3 tỷ đồng.
Cử tri xã Trí Yên, huyện Yên Dũng: Đề
nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi
Nam Cầu Sơn, thuộc Công ty TNHH MTV
khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông
Thương làm nắp đậy mương cứng từ trạm
bơm Nghè La đến cổng UBND xã Trí Yên vì
tuyến kênh nằm trong khu dân cư, có nguy
cơ mất an toàn.
Tuyến kênh cử tri đề nghị do Công ty
TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông
Thương quản lý, tuyến kênh này đã được
kiên cố hóa nhưng không có tấm nắp đậy
(từ K0 đến K0+360 dài 360 m, từ trạm bơm
Nghè La đến cổng UBND xã Trí Yên). Để
khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài

chính đưa vào danh mục đầu tư năm
2022 danh mục đầu tư xây nâng cao và
đậy tấm nắp đoạn kênh trên (kinh phí dự
kiến 1 tỷ đồng) sử dụng nguồn kinh phí
bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.
Cử tri xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng:
Hoạt động ở cảng Tân Tiến, thành phố Bắc
Giang thường xuyên gây ô nhiễm khói bụi
và tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh
hoạt của nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo khắc phục.
Qua kiểm tra tại địa bàn xã Tân Tiến,
thành phố Bắc Giang có 2 bến bãi tập kết
vật liệu gồm: Công ty TNHH Hưng Giang
và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám, trong
quá trình hoạt động có gây bụi và tiếng
ồn, cụ thể:
a) Công ty TNHH Hưng Giang: Công ty
TNHH Hưng Giang hoạt động tập kết
than, vật liệu xây dựng và bốc dỡ hàng
hóa tại khu vực cảng Tân Tiến, quá trình
hoạt động công ty có chuyển hàng
Clanke từ bãi xuống tàu, Công ty có đổ
trực tiếp hàng từ ô tô xuống cầu cảng
xuống tàu nên đã gây bụi như phản ánh
của nhân dân.
Ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND thành
phố có Quyết định số 1489/QĐXPVPHC
xử lý vi phạm hành chính. Đến nay, Công
ty TNHH Hưng Giang đã nộp tiền theo
các Quyết định xử lý vi phạm, không đổ
trực tiếp hàng từ ô tô xuống cầu cảng
xuống tàu do đó đã giảm thiểu được bụi
ảnh hưởng xung quanh;
b) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám có
hoạt động nghiền than và tập kết than tại
khu vực nêu trên gây bụi ảnh hưởng đến
khu dân cư xung quanh. Ngày 26/8/2019
Chủ tịch UBND thành phố đã xử phạt vi
phạm hành chính đối với hộ kinh doanh
Nguyễn Văn Tám; đồng thời yêu cầu hộ
kinh doanh Nguyễn Văn Tám phải chấm
dứt hành vi vi phạm nêu trên.
Để giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến
nghị của cử tri nêu, UBND thành phố đã
chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản
đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục
Thủy lợi và các đơn vị có liên quan xem
xét, thiết lập hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm
hành chính đối với Công ty TNHH Hưng
Giang liên quan đến việc chất tải vật liệu
tại bãi sông, hành lang đê; đồng thời giao
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
kiểm tra các hoạt động chất tải, đánh giá
mục tiêu đầu tư và thực tế hoạt động để
xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; chỉ
đạo UBND xã Tân Tiến báo cáo Đảng ủy
để chỉ đạo các nội dung liên quan đến ý
kiến phản ánh, kiến nghị của người dân
về hoạt động kinh doanh tập kết hàng
hóa gây ô nhiễm môi trường của 02 công
ty nêu trên, báo cáo kịp thời với Chủ tịch
UBND thành phố nếu Công ty TNHH
Hưng Giang tiếp tục có hành vi bốc dỡ
hàng hóa nhưng không được phép và
không đảm bảo vệ sinh môi trường theo
quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND
thành phố nếu nhân dân tiếp tục có ý
kiến phản ánh.
II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Cử tri thị trấn Bích Động, huyện Việt
Yên: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các
cấp có thẩm quyền kiểm tra, xem xét và có
kế hoạch đầu tư tu sửa, nâng cấp điểm Di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt đình Đông.
Ngày 06/9/2016, Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định số 1732/QĐ-TTg về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Ngày 6/12/2021

H

bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị
di tích lịch sử quốc gia đặc biệt: Những địa
điểm Khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn 1.
Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc
phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công
trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị
di tích lịch sử quốc gia đặc biệt: Những địa
điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
(giai đoạn 1), trong đó có di tích Đình
Đông; đồng thời giao cho Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch làm chủ đầu tư thực hiện
dự án. Tuy nhiên, trong giai đoạn 20162020, do suy giảm đầu tư công, nên dự án
chưa được triển khai theo kế hoạch. Đến
nay, việc đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh
phí vẫn đang gặp khó khăn, nội dung
thực hiện tu bổ di tích đình Đông theo
chủ trương đầu tư dự án của Chính phủ
không đảm bảo nguồn lực để thực hiện.
Để giải quyết khó khăn trên, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện
Việt Yên cân đối các nguồn lực cơ sở,
nguồn lực huy động xã hội hóa để thực
hiện tu bổ, tôn tạo di tích theo quy hoạch
đã được phê duyệt.
PHẦN III
CÁC KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI TRÌNH,
THÔNG TIN
A. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP
TRƯỚC
I. Lĩnh vực văn hóa-xã hội
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 (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7).
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.
Trên cơ sở quy hoạch được duyệt,
UBND thành phố Bắc Giang đã trình
danh mục dự án có sử dụng đất để đầu
tư xây dựng nhà tang lễ. Tuy nhiên, danh
mục dự án chưa được chấp thuận do vị
trí quy hoạch cạnh Bệnh viện Ung bướu
tỉnh, ngành Y tế có ý kiến đề nghị xem xét
không xây dựng tại vị trí trên. Để đảm
bảo tiến độ đầu tư xây dựng nhà tang lễ
tại khu vực phía Tây thành phố, UBND
thành phố Bắc Giang đã có Tờ trình số
257/TTr-UBND ngày 08/9/2021 trình
UBND tỉnh, Sở Xây dựng điều chỉnh cục
bộ Quy hoạch phân khu 4 để bổ sung
thêm 01 vị trí quy hoạch xây dựng Nhà
tang lễ với diện tích 4.500m2 cạnh Nghĩa
trang nhân dân phường Mỹ Độ. Sau khi
có quy hoạch điều chỉnh, UBND thành
phố Bắc Giang sẽ lập danh mục để thu
hút đầu tư, xây dựng nhà tang lễ tại vị trí
này trong năm 2021-2022.
* 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 Bắc Giang.
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
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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. Việc xây dựng cơ sở
hỏa táng thực hiện theo hình thức xã hội
hóa, kêu gọi nhà đầu tư.
B. KIẾN NGHỊ TRƯỚC, SAU KỲ HỌP
THỨ 2
I. Lĩnh vực pháp chế
Cử tri xã Phượng Sơn, huyện Lục
Ngạn phản ánh: Chính phủ đã giải quyết
rất nhiều chế độ, chính sách theo các quyết
định của Thủ tướng Chính phủ (như chế độ
49, 62, dân công hỏa tuyến,…). Tuy nhiên,
còn chế độ, chính sách chưa được ban hành
như: Chế độ đối với quân nhân xuất ngũ,
phục viên tại các khu vực tuyến sau, các khu
vực không phải biên giới (giai đoạn 1976 1979). Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính
phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
xem xét, giải quyết.
UBND tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu báo cáo
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền
quyết định.
Cử tri xã Thanh Luận, huyện Sơn
Động phản ánh: Hiện nay, bí thư đoàn xã
ở địa phương đã hết tuổi theo quy định độ
tuổi cán bộ đoàn, xã đã tiến hành rà soát để
chuẩn bị bố trí cán bộ đoàn chuyển sang vị
trí công tác mới và chuẩn bị nhân sự đại hội
Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuy nhiên, do
trên địa bàn huyện, số cán bộ công chức dôi
dư lớn, chưa thực hiện bố trí người hoạt
động không chuyên trách bầu vào chức
danh cán bộ chuyên trách cấp xã. Trong khi
đó, nguồn để bổ sung kiện toàn chức danh
bí thư đoàn xã từ cán bộ, công chức dôi dư
trên địa bàn huyện rất hạn chế, vì đã quá
tuổi theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh cho
phép kiện toàn chức danh bí thư đoàn xã từ
cán bộ không chuyên trách đảm bảo các
tiêu chuẩn quy định.
Thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị
hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ,
công chức cấp xã theo Nghị định số
34/2019/NĐ-CP, tổng số cán bộ, công
chức cấp xã dôi dư của huyện Sơn Động
là 150 cán bộ, công chức xã, 45 cán bộ thú
y, khuyến nông cơ sở và 10 tri thức trẻ
theo Đề án 500. Đến nay đã sắp xếp, bố
trí được 54 cán bộ, công chức và 5 cán bộ
khuyến nông, thú y cơ sở. Còn lại 96 cán
bộ, công chức cấp xã, 40 cán bộ khuyến
nông, thú y cơ sở, 10 tri thức trẻ đến năm
2024 phải bố trí, sắp xếp xong. Do vậy,
việc kiện toàn bố trí cán bộ chuyên trách
ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải
ưu tiên bố trí cán bộ, công chức dôi dư.
Việc kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn cấp
xã từ nguồn cán bộ bán chuyên trách sẽ
làm tăng biên chế, không có kinh phí để
trả lương.
Cử tri thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn,
huyện Lục Ngạn: Đề nghị xem xét chế độ
bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh làm
nhiệm vụ ở tuyến 1 trong chiến tranh bảo
vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam.
Hiện nay chính sách của Nhà nước
chưa có chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu
chiến binh làm nhiệm vụ ở tuyến 1 trong
chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc,
biên giới Tây Nam. UBND tỉnh giao Sở Lao
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động - Thương binh và Xã hội tham mưu
báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền
quyết định.
Cử tri xã Vân Trung, huyện Việt Yên:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt
điểm về tranh chấp đất nghĩa địa. Phần đất
nghĩa địa tranh chấp này thuộc địa giới
hành chính xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (xứ
Đồng Bùi). Tranh chấp xảy ra năm 1993,
đến năm 1996 thì UBND tỉnh có quyết định
giao khu đất này cho thôn Trúc Tay, xã Vân
Trung, huyện Việt Yên quản lý. Năm 2019,
một số người dân xã Yên Lư xây tường chắn
lối vào nghĩa địa. Thôn Trúc Tay, xã Vân
Trung đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa
được giải quyết.
Vụ việc tranh chấp đất đai giữa hai xã
đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết cụ
thể tại Quyết định số 824/CT ngày
08/8/1996; Quyết định không bị khiếu
nại, đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên,
việc triển khai thực hiện Quyết định chưa
nghiêm túc; cơ quan chuyên môn của
huyện và UBND các xã có liên quan chưa
xác định ranh giới cụ thể trên thực địa để
giao cho tổ chức và cá nhân quản lý, sử
dụng theo đúng quy định của pháp luật
đất đai, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn
giữa nhân dân xã Yên Lư, huyện Yên Dũng
và xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Do toàn
bộ diện tích nêu trên thuộc địa giới hành
chính xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, vì vậy
trách nhiệm triển khai, chỉ đạo thực hiện
chức năng quản lý Nhà nước về đất đai
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND
huyện Yên Dũng.
Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu
cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chỉ
đạo cơ quan chuyên môn của huyện,
phối hợp với UBND xã Yên Lư thực hiện
một số nội dung:
- Trên cơ sở bản đồ địa chính và hiện
trạng sử dụng đất của các hộ liên quan
trong phạm vi Quyết định số 824/CT ngày
08/8/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh, xác
định cụ thể phạm vi diện tích đường đi;
khu vực đất nghĩa địa; ranh giới, diện tích
đất các hộ đang sử dụng để sản xuất
nông nghiệp.
- Đối với diện tích các hộ đang sử
dụng ổn định, ranh giới rõ ràng, không có
tranh chấp (kể cả đối với 11.000 m2 đất
cấy lúa và trồng cây hàng năm) mà chưa
được cấp GCNQSD đất thì hướng dẫn và
yêu cầu các hộ đăng ký, kê khai để xem
xét cấp GCNQSD đất theo quy định của
pháp luật.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai
trên địa bàn; đồng thời tiếp tục tuyên
truyền, giải thích các quy định của pháp
luật có liên quan để người dân không
được tự ý xây tường, ngăn cản hoạt động
sản xuất cũng như thăm viếng mộ phần
người đã khuất của người dân xã Vân
Trung, huyện Việt Yên; không để phát sinh
các mâu thuẫn làm phức tạp tình hình
trên địa bàn
II. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Hồng Thái, huyện Việt Yên
và cử tri xã Tư Mại, Cảnh Thụy, huyện
Yên Dũng: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm
nghiên cứu, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ
giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp khi
nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án
trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng vì
mức giá như hiện nay thấp so với điều kiện
kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và
Môi trường tổng hợp ý kiến của các sở,
ngành và UBND cấp huyện những khó
khăn, vướng mắc trong công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng khi triển
khai thực hiện Quyết định số
10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của
UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về thu hồi
đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang và xây dựng dự thảo sửa
đổi, bổ sung một số nội dung quy định
kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐUBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh.
Theo chương trình công tác của UBND
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình
UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi,
bổ sung trong quý IV năm 2021. Sau khi
có quy định sửa đổi, bổ sung việc triển
khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư sẽ theo hướng chặt chẽ, dễ
áp dụng và tháo gỡ một số nội dung còn
vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Cử tri thị trấn Cao Thượng, huyện Tân
Yên phản ánh: Việc phân bổ ngân sách (10
triệu đồng/năm) chi hoạt động của các tổ
chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn như hiện
nay là bất cập, cụ thể: Thị trấn Cao Thượng
có 15 nghìn dân, 26 tổ dân phố, kinh phí hoạt
động cũng bằng xã có 8 nghìn dân, 07 thôn.
Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phân bổ ngân
sách chi hoạt động của các tổ chức chính trị
- xã hội ở xã, thị trấn tính theo dân số.
Căn cứ tình hình thực tiễn và khả năng
cân đối của ngân sách tỉnh, ngày
8/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa
XVIII, kỳ họp thứ 2 ban hành Nghị quyết
số 32/2016/NQ-HĐND Quy định định
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách nhà nước năm 2017 của các
cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc
Giang, đã quy định mức khoán kinh phí
cho hoạt động động của các tổ chức
chính trị - xã hội ở xã, thị trấn giai đoạn
2017-2020 là 10 triệu đồng/xã, phường,
thị trấn/năm (tăng 04 triệu đồng/xã,
phường, thị trấn/năm so với định mức
khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ
chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn quy
định theo Nghị quyết số 31/2010/NQHĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh).
Trong giai đoạn ổn định ngân sách năm
2022-2025, căn cứ Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành định
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách nhà nước năm 2022, căn cứ
vào tình hình thực tiễn và khả năng cân
đối của ngân sách tỉnh, UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh ban hành Quy định định mức
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách nhà nước năm 2022 của các cấp
chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang
(trong đó có định mức khoán kinh phí
cho hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã, thị trấn) phù hợp với tình hình
ngân sách địa phương
Cử tri huyện Tân Yên và Yên Thế phản
ánh: Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
dịch Covid-19, cùng với các lực lượng chức
năng trên tuyến đầu chống dịch như: Y tế,
công an, quân đội, các tổ Covid cộng đồng
đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc "đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng",
hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng
chức năng trong việc tuyên truyền, vận
động, giám sát công dân, góp phần khống
chế không để dịch bùng phát, nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống dịch

Ngày 6/12/2021
Covid-19. Tuy nhiên, các tổ Covid cộng đồng
lại không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ
ngân sách nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh,
HĐND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho tổ và thành viên tổ Covid
cộng đồng.
- Về trang thiết bị cho Tổ Covid cộng
đồng: Ngày 01/6/2021, Sở Y tế đã ban
hành hướng dẫn số 136/HD-SYT về thực
hiện nhiệm vụ Tổ Covid cộng đồng. Trong
đó nêu rõ thành viên Tổ Covid cộng đồng
phải được trang bị khẩu trang, nước sát
trùng tay, tấm che mặt (nếu có). Trong
thời gian tham gia phòng, chống dịch, Tổ
Covid cộng đồng đã được các cấp chính
quyền địa phương trang bị đủ các vật tư,
thiết bị như trên để thực hiện nhiệm vụ.
- Về chế độ hỗ trợ kinh phí cho Tổ
Covid cộng đồng: Đến ngày 13/9/2021,
toàn tỉnh có 10.679 Tổ và nhóm Covid
cộng đồng với 37.496 thành viên; mỗi Tổ
Covid cộng đồng có từ 3 - 5 người là cán
bộ thôn, xóm, tổ dân phố, các đoàn thể,
tình nguyện viên tại khu dân cư; trong đó
phân công 01 Tổ trưởng phụ trách từ 3050 hộ gia đình và có phân công danh sách
hộ gia đình cụ thể. Theo Nghị quyết số
16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính
phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa
bệnh và một số chế độ đặc thù trong
phòng, chống dịch Covid-19, không quy
định chế độ hỗ trợ từ NSNN đối với Tổ
Covid cộng đồng.
Cử tri xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế
phản ánh: Hiện nay giá phân bón, giá thức
ăn chăn nuôi tăng quá cao so với cùng kỳ
năm 2020, do vậy người sản xuất, chăn
nuôi không có lãi làm ảnh hưởng tới đời
sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh
kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có ý kiến xem xét, nghiên cứu
bình ổn giá thị trường.
- Giá phân bón hiện nay phụ thuộc
vào các yếu tố thị trường như cân đối
cung cầu, giá nguyên liệu đầu vào… và
chịu ảnh hưởng bởi giá phân bón trên thế
giới. Giá phân bón tăng cao chủ yếu do
nguyên nhân: Giá nông sản trên thế giới
liên tục tăng, nhu cầu phân bón tăng;
nguồn cung phân bón trên thế giới lại có
xu hướng giảm; giá các loại nguyên nhiên
liệu đầu vào cho sản xuất phân bón tăng;
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức
tạp đã tác động lớn đến chuỗi cung ứng
hàng hóa làm tăng chi phí vận chuyển,
giá thuê nhân công, góp phần làm giá
phân bón tăng.
- Giá thức ăn chăn nuôi tăng khoảng
10% do ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
công nghiệp Việt Nam phụ thuộc nguồn
cung nguyên liệu của thế giới (giá nguyên
liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi toàn cầu
hiện nay tăng cao); dịch Covid-19 còn diễn
biến phức tạp trong nước và trên thế giới,
dẫn đến chuỗi cung ứng toàn cầu không
thuận lợi; chi phí sản xuất của doanh
nghiệp tăng.
Do nguyên nhân dẫn đến việc tăng
giá phân bón, thức ăn chăn nuôi là khách
quan mang lại (giá nguyên liệu đầu vào
và ảnh hưởng của dịch covid 19), UBND
tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trên
địa bàn tỉnh có chức năng quản lý về giá
bám sát tình hình để có tham mưu chỉ
đạo điều hành phù hợp nhằm bình ổn giá
hàng hóa lưu thông trên thị trường nói
chung và giá phân bón, thức ăn chăn nuôi
nói riêng.

Thứ Hai
Cử tri thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế
phản ánh: Hiện nay tiến độ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất còn chậm; năng
lực, trách nhiệm của một số cán bộ, viên
chức tại Văn phòng đăng ký đất đai còn
hạn chế; việc hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chưa chuẩn xác, chưa chắc ngay từ đầu nên
hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần và
kéo dài thời gian. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cải cách,
đổi mới thủ tục, chấn chỉnh tác phong làm
việc của cán bộ, viên chức nhằm đẩy nhanh
tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho các tổ chức, cá nhân.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện
Yên Thế đã tiếp nhận và giải quyết 5.853
hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ và đăng ký biến
động đất đai các loại trong đó trả kết quả
đúng hạn 5.511 hồ sơ, trả quá hạn 44 hồ
sơ (chiếm 0,7 %).
Đối với thị trấn Bố Hạ, trong 9 tháng
đầu năm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai Yên Thế đã tiếp nhận và giải quyết
849 hồ sơ các loại (cấp lần đầu: 6 hồ sơ,
cấp đổi sau đo đạc 392 hồ sơ, đăng ký
biến động 451 hồ sơ). Số hồ sơ quá hạn
17 hồ sơ (cấp lần đầu 03; cấp đổi: 01, đăng
ký biến động 13); Các hồ sơ quá hạn chủ
yếu phát sinh trong thời gian giãn cách xã
hội (11 hồ sơ); do công dân chậm thực
hiện nghĩa vụ tài chính (03 hồ sơ cấp lần
đầu); Các trường hợp hồ sơ không đủ
điều kiện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ
đều ban hành văn bản trả lại và hướng
dẫn cụ thể nội dung chỉnh sửa, bổ sung
hồ sơ.
Nguyên nhân chậm muộn hồ sơ:
Nhận thức của người dân còn hạn chế,
một số trường hợp người dân không trực
tiếp thiết lập hồ sơ nên khi được hướng
dẫn cũng không nắm rõ nội dung hướng
dẫn do đó khi thực hiện sửa chữa bổ sung
cũng không đúng theo quy định. Năng
lực của cán bộ địa chính cấp xã còn hạn
chế, chưa hướng dẫn cụ thể, chuẩn xác
ngay từ khi thiết lập hồ sơ tại UBND cấp
xã; Viên chức làm việc tại Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thế ít
(hiện tại Chi nhánh có 10 người trong đó
chỉ có 7 người trực tiếp giải quyết hồ sơ)
trong khi khối lượng công việc quá lớn
dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ
chức tuyển dụng viên chức để tăng
cường nhân lực cho các Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai cấp huyện đáp
ứng yêu cầu của tình hình mới; tổ chức
các lớp tập huấn chuyên môn cho đội
ngũ cán bộ địa chính, cán bộ Tư pháp để
nâng cao năng lực chuyên môn.
Cử tri xã Đồng Sơn, thành phố Bắc
Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp
có thẩm quyền xử lý việc “Người dân xã Tiền
Phong, huyện Yên Dũng đang canh tác và
triển khai xây dựng mô hình VAC (đào ao,
xây tường bao) trên diện tích đất nông
nghiệp (khoảng gần 2.000m2 ) thuộc địa
giới của thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn,
thành phố Bắc Giang.
Đối chiếu với hồ sơ quản lý địa giới
hành chính, thì phần diện tích cử tri ý kiến
nêu thuộc địa giới hành chính xã Tiền
Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;
bản chất vụ việc là tranh chấp, lấn chiếm
đất nông nghiệp giữa các hộ dân sử dụng
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đất trên địa giới hành chính xã Tiền
Phong, huyện Yên Dũng không phải
tranh chấp địa giới hành chính của 2 xã.
Do vậy, cấp ủy cùng Ban lãnh đạo thôn
Đồng Sau, xã Đồng Sơn đã nhất trí cách
giải quyết của UBND xã Đồng Sơn. Ngày
30/9/2021, UBND thành phố Bắc Giang
đã có Công văn số 2941/UBND-TNMT đề
nghị UBND huyện Yên Dũng có văn bản
yêu cầu UBND xã Tiền Phong phối hợp với
UBND xã Đồng Sơn xem xét, giải quyết
dứt điểm vụ việc tranh chấp đất nông
nghiệp trên theo thẩm quyền; vụ việc nêu
trên sẽ được UBND xã Tiền Phong, huyện
Yên Dũng phối hợp với UBND xã Đồng
Sơn giải quyết tranh chấp đất đai giữa các
hộ dân theo quy định.
Cử tri thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn
Động phản ánh: Hiện nay, mức giá nước
sạch sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Tây Yên
Tử áp dụng theo mức giá chung trên địa
bàn tỉnh. Nhưng nguồn nước trên địa bàn
thị trấn Tây Yên Tử là nguồn nước tự chảy.
Với mức giá nước sinh hoạt cao người dân
không có điều kiện sử dụng. Đề nghị UBND
tỉnh xem xét, điều chỉnh, áp dụng mức giá
nước sạch sinh hoạt phù hợp với nguồn
nước tự chảy, để người dân có điều kiện sử
dụng nước sạch.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định
số 344/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 về việc
phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt tại
thị trấn Tây Yên Tử, cụ thể như sau: Đối
tượng sử dụng dưới 10 m3: 5.500 đ/m3 ,
sử dụng từ 11-20 m3: 7.400 đ/m3 , sử
dụng từ 11-30 m3: 9.200 đ/m3 , sử dụng
trên 30 m3: 10.900 đ/m3; đối tượng là cơ
quan HCSN, lực lượng vũ trang: 9.200
đ/m3; đối tượng hoạt động KDDV: 11.900
đ/m3. Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư liên
tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXDBNNPTNT
ngày 15/5/2021 của Bộ Tài chính - Bộ Xây
dựng - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quy
định nguyên tắc xác định giá tiêu thụ
nước sạch là: “1. Giá tiêu thụ nước sạch
phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất
hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình
sản xuất, phân phối, tiêu thụ (bao gồm cả
chi phí duy trì đấu nối) để các đơn vị cấp
nước duy trì và phát triển trên cơ sở các
quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức KTKT
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật công bố
hoặc ban hành và lợi nhuận định mức
hợp lý của khối lượng nước thương
phẩm do các tổ chức, cá nhân thực hiện
một phần hoặc tất cả các hoạt động khai
thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn và
bán lẻ nước sạch (gọi tắt là đơn vị cấp
nước) theo quy định của quy chế tính giá
do Nhà nước ban hành và hướng dẫn tại
Thông tư này...”. Nguồn nước cung cấp
cho tại Nhà máy xử lý nước sạch tại thị
trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động là
nguồn nước tự chảy nhưng vẫn phải
được xử lý theo quy định tiêu chuẩn nước
sạch sinh hoạt. Do vậy phải có phát sinh
chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vật tư
trực tiếp, chi phí sản xuất chung và chi
phí khác liên quan. Công ty TNHH MTV
Xây dựng và cấp nước Hà Bắc là Công ty
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đảm
bảo duy trì bảo toàn vốn và phát triển
doanh nghiệp; ngân sách nhà nước
không cấp bù. Hồ sơ phương án giá nước
sạch sinh hoạt tại thị trấn Tây Yên Tử do
Công ty TNHH MTV Xây dựng và cấp
nước Hà Bắc lập và trình UBND tỉnh đảm

bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn,
định mức KTKT tại Quyết định số
590/QĐBXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây
dựng công bố định mức dự toán sản xuất
nước sạch, quản lý vận hành mạng cấp
nước và lợi nhuận định mức hợp lý của
khối lượng nước thương phẩm do Công
ty sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn thị trấn
Tây Yên Tử. Như vậy, giá bán nước sinh
hoạt tại thị trấn Tây Yên Tử đảm bảo theo
đúng quy định và phù hợp với tình hình
thực tế tại địa phương.
Cử tri xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động:
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đưa các
mô hình sản xuất nông, lâm, nghiệp ứng
dụng khoa học kỹ thuật, mang lại giá trị
kinh tế cao về các địa bàn khó khăn trên địa
bàn huyện Sơn Động.
Để góp phần nâng cao thu nhập cho
người dân, đặc biệt tại các địa bàn khó
khăn trên địa bàn tỉnh. Trong những năm
qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban
hành nhiều cơ chế chính sách, Chương
trình, Đề án, Dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất. Từ năm 2018 đến năm 2020, chương
trình khuyến nông tỉnh đã triển khai thực
hiện một số mô hình trên địa bàn huyện
Sơn Động như: Mô hình chăn ong nội
theo hướng VietGAHP nâng cao chất
lượng mật ong tại xã Yên Định, An Lạc,
Dương Hưu; mô hình trồng rừng gỗ lớn
keo hạt nhập nội tại xã An Lập, An Châu;
mô hình trồng ba kích tím tại xã Vĩnh An;
mô hình trồng nấm lim xanh dưới tán
rừng tại xã Cẩm Đàn; mô hình liên kết sản
xuất khoai tây chế biến năm 2020 tại xã
Tuấn Đạo... Để các chương trình hỗ trợ
phát huy hiệu quả, nhân rộng trên địa
bàn cần sự quan tâm phối hợp chỉ đạo
chặt chẽ của chính quyền địa phương cấp
huyện, xã; sự tham gia chủ động của
người dân hơn nữa đến các chương trình
triển khai tại địa phương. Trong thời gian
tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ
huyện Sơn Động xây dựng các mô hình,
chuyển giao tiến bộ KHKT mới góp phần
xóa đói, giảm nghèo tăng thu nhập, nâng
cao đời sống nhân dân xã Tuấn Đạo.
Cử tri xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động:
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm phân
bổ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ xây
dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các xã
đã đạt chuẩn, song do sáp nhập đơn vị
hành chính dẫn đến tiêu chí không còn
đảm bảo.
Năm 2021, UBND tỉnh đã thực hiện
phân bổ trước nguồn vốn ngân sách tỉnh
(60 tỷ đồng) cho các xã phấn đấu đạt
chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao để tổ chức thực hiện theo kế
hoạch. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới, ban hành quy định nguyên tắc,
tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách
nhà nước thực hiện 4 Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20212025 và có thông báo về nguồn vốn hỗ trợ
cho các tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ
tham mưu giúp UBND tỉnh phân bổ
nguồn vốn cho các xã theo quy định.
Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị
UBND tỉnh sửa đổi điểm b, khoản 8, Điều
29 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày
21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang theo
hướng đối với các dự án nhỏ, lẻ do các xã,
phường, thị trấn làm chủ đầu tư thì giao
cho cấp xã thực hiện công tác bồi thường
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giải phóng mặt bằng với vai trò là Phó
Chủ tịch Hội đồng.
UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và
Môi trường tổng hợp ý kiến của các sở,
ngành và UBND cấp huyện những khó
khăn, vướng mắc trong công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng khi triển
khai thực hiện Quyết định số
10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của
UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về thu hồi
đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang và xây dựng dự thảo sửa
đổi, bổ sung một số nội dung quy định
kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐUBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh.
Theo chương trình công tác của UBND
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình
UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi,
bổ sung trong quý IV năm 2021. Sau khi
có quy định sửa đổi, bổ sung việc triển
khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư sẽ theo hướng chặt chẽ, dễ
áp dụng và tháo gỡ một số nội dung còn
vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị
UBND tỉnh nghiên cứu ban hành Quy định
việc quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông
nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hiện
do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý,
sử dụng trên địa bàn tỉnh.
Theo quy định của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai và
các văn bản hướng dẫn thi hành: UBND
tỉnh chỉ được phép ban hành những văn
bản mà pháp luật cho phép ban hành.
Hiện không có văn bản nào cho phép
UBND tỉnh ban hành quy định việc quản
lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp
sử dụng vào mục đích công ích.
Việc quản lý, sử dụng đất công ích đã
được quy định đầy đủ tại Luật Đất đai và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị
UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến với cấp có thẩm
quyền xem xét dịch chuyển nhà gác ghi để
mở rộng mặt giao cắt giữa đường bộ với
đường sắt tại vị trí lý trình (Km 60+900), thị
trấn Vôi, huyện Lạng Giang.
Nhà gác ghi tại khu vực ngã tư thị trấn
Vôi đã được dịch chuyển 1 lần theo đề
nghị của UBND huyện Lạng Giang năm
2013 trong dự án mở rộng ĐT.295 đoạn
Bảo Lộc - Vôi. Đến nay, cử tri huyện Lạng
Giang tiếp tục đề nghị dịch chuyển mở
rộng, Sở Giao thông - Vận tải đã làm việc
với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để
bố trí vốn triển khai giai đoạn 2020-2021;
tuy nhiên, việc bố trí vốn để giải quyết
kiến nghị cử tri từ nguồn vốn của Bộ Giao
thông - Vận tải gặp nhiều khó khăn. Do
vậy ngày 23/7/2020 Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn - Phó
Trưởng ban Thường trực BATGT tỉnh đã có
Thông báo Kết luận số 283/TB-UBND
trong đó có nội dung: Giao UBND huyện
Lạng Giang chủ động bố trí nguồn vốn
theo khả năng. Do vị trí đường ngang tại
vị trí lý trình (Km60+ 900) là ngã tư giao
cắt giữa đường tỉnh 295 với quốc lộ 1 và
đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng, tại nút giao
việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó
khăn, khi mở rộng nút giao liên quan đến
nhiều hạng mục công trình phải thực
hiện với nguồn kinh phí tương đối lớn. Do
vậy UBND huyện Lạng Giang hiện chưa
bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện
việc dịch chuyển mở rộng đường ngang.
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Cử tri thôn Hóa, xã Tân Sơn, huyện
Lục Ngạn đề nghị: Xem xét sửa chữa hoặc
làm mới ngầm tràn nối từ thôn Thác Lười
với thôn Hóa đã được xây dựng từ trước
năm 2005, nay đã xuống cấp nghiêm trọng
gây khó khăn cho nhân dân và học sinh đi
lại vào mùa mưa.
Hiện tại, ngầm tràn nối từ thôn Thác
Lười đến thôn Hoá không bị hư hỏng, vẫn
được sử dụng với công năng vừa là ngầm
tràn chống lũ (khi nước dâng cao), vừa là
đường đi lại của Nhân dân. Ngoài ra, năm
2018, UBND xã Tân Sơn đã xây dựng
đường tránh lũ (từ thôn Đồng Rau sang
thôn Hoạ) và xây dựng thêm ngầm tràn
tránh lũ từ thôn Khuôn Tỏ sang thôn Hoá.
Như vậy, việc đi lại của Nhân dân vẫn
được đảm bảo kể cả trong mùa mưa lũ,
việc sửa chữa hay làm mới ngầm tràn nối
từ thôn Thác Lười với thôn Hoá là chưa
cần thiết, các công trình cấp thiết khác
cần ưu tiên đầu tư trước.
Cử tri thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải,
huyện Lục Ngạn phản ánh: Nhân dân
thôn Cầu Sắt sống gần diện tích đất thuộc
quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Lục Ngạn hiện nay thiếu đất sản
xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Ngạn tạo điều
kiện cho nhân dân được sử dụng một phần
đất thuộc quyền quản lý của Công ty để
sản xuất.
Ngày 04/10/2021, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã phối hợp với HĐND, UBND
xã Sơn Hải, Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Lục Ngạn và Công ty TNHH
hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn tổ
chức hội nghị xem xét, làm rõ nội dung
liên quan đến kiến nghị của cử tri thôn
Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn. Hội
nghị xác định:
Hiện Công ty TNHH hai thành viên lâm
nghiệp Lục Ngạn được Nhà nước giao,
cho thuê diện tích 2.242,25 ha đất lâm
nghiệp trên địa bàn 11 xã, thị trấn thuộc
huyện Lục Ngạn. Tại địa bàn xã Sơn Hải là
396,09 ha (thôn Cầu Sắt là 232,59 ha và
thôn Cổ Vài là 163,50 ha). Từ năm 2007
đến nay trên địa bàn xã Sơn Hải đã được
Công ty bàn giao đất cho địa phương
327,7 ha (chủ yếu là diện tích đất có điều
kiện canh tác thuận lợi) để địa phương
giao cho các hộ gia đình, cá nhân sản
xuất. Tại địa bàn thôn Cầu Sắt, Công ty
đang cho 07 hộ nhận khoán với diện tích
12 ha để các hộ thực hiện trồng, chăm sóc
và quản lý bảo vệ rừng theo thời vụ thông
qua các hợp đồng kinh tế. Việc quản lý, sử
dụng đất của Công ty TNHH hai thành
viên lâm nghiệp Lục Ngạn đúng mục
đích, hiệu quả.
Theo báo cáo của HĐND và UBND xã
Sơn Hải: Thôn Cầu Sắt có tổng số 227 hộ
với 1.057 nhân khẩu, đến nay cơ bản các
hộ tại thôn Cầu Sắt đã được giao đất rừng
với tổng diện tích 525 ha (trung bình mỗi
hộ được nhận 2,3 ha). Trong các buổi tiếp
xúc cử tri, có một số cử tri đã đề nghị được
giao đất lâm nghiệp để sản xuất. Đa số
các trường hợp này đã được giao đất để
trồng rừng nhưng khi tách hộ thì bố mẹ
không tách đất lâm nghiệp cho con.
Từ tình hình thực tế trên, Hội nghị xác
định: Kiến nghị của một số cử tri tại thôn
Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn là
không có cơ sở để giải quyết.
Hội nghị cũng đã đề nghị UBND xã

PHỤ TRƯƠNG
Sơn Hải tăng cường công tác tuyên
truyền để người dân hiểu các quy định
của pháp luật đất đai; đề nghị Công ty
TNHH HTV lâm nghiệp Lục Ngạn tiếp tục
tạo điều kiện cho các hộ dân tại thôn Cầu
Sắt được tham gia trong quá trình trồng
rừng, tạo việc làm và thu nhập cho người
dân địa phương.
Cử tri thôn Mấn, xã Tân Sơn, huyện
Lục Ngạn đề nghị: Sở Giao thông - Vận tải
xem xét hỗ trợ, cấp mới cho thôn 01 phà đi
lại thay thế phà cũ nay đã hư hỏng không
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong
thôn (thôn Mấn nằm biệt lập ở đảo thuộc
vùng lòng hồ Cấm Sơn).
Thôn Mấn đã được UBND huyện Lục
Ngạn cấp cho phà phục vụ đi lại của nhân
dân khu vực hồ Cấm Sơn (cách đây
khoảng 20 năm), đến nay đã cũ hỏng và
có nhu cầu thay thế. Sở Giao thông - Vận
tải không được quy định chức năng
nhiệm vụ hỗ trợ, cấp mới về phà. UBND
tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Lục Ngạn,
xem xét giải quyết đề nghị của nhân dân.
Cử tri xã Trí Yên, huyện Yên Dũng:
Đề nghị ngành điện di chuyển một số cột
điện từ Đèo Dẻ đi trạm biến áp Đức Thịnh,
vì hiện nay đường điện đang đi qua nhà
dân, không đảm bảo an toàn.
Một số cột điện mà cử tri phản ánh là
từ vị trí cột 75 đến vị trí cột 80 đường dây
22kV lộ 477 trạm 110kV Yên Dũng, đoạn từ
Đèo Dẻ đi trạm biến áp Đức Thịnh (tên
thực tế là trạm biến áp Minh Đức). Tuyến
đường dây này được xây dựng năm 1990,
từ khi xây dựng và đưa vào vận hành đến
nay đã được ngành điện đầu tư xây dựng
và cải tạo sửa chữa nhiều lần. Trong tháng
8/2021, ngành điện đã thực hiện sửa chữa
lớn đường dây này. Thực tế kiểm tra tại
hiện trường các bên đã xác định đoạn
đường dây mà cử tri phản ánh vẫn đảm
bảo vận hành an toàn, không ảnh hưởng
đến việc sản xuất, sinh hoạt cũng như cuộc
sống hằng ngày của người dân, không cản
trở giao thông. Trường hợp địa phương có
nhu cầu dịch chuyển đoạn đường dây nêu
trên ra khỏi khu dân cư, địa phương chịu
trách nhiệm về mặt bằng và kinh phí để
thực hiện dịch chuyển, đồng thời thỏa
thuận, thống nhất với Công ty Điện lực Bắc
Giang trước khi thực hiện.
Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng
đề nghị: Ngành điện khảo sát, di chuyển
trạm biến áp khu vực thôn Phú Thịnh ra xa
khu dân cư, vì trạm biến áp được xây dựng
từ năm 1990, đến nay do mở rộng nên khu
dân cư nằm sát trạm biến áp, gây nguy cơ
mất an toàn.
Trạm biến áp Phú Thịnh, công suất
400kVA-22/0,4 kV được đặt tại thôn Phú
Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng được
xây dựng từ năm 1990 (Chủ đầu tư là UBND
xã Lãng Sơn), đến năm 2003 UBND xã Lãng
Sơn bàn giao tài sản phần đường dây trung
áp và trạm biến áp cho ngành điện quản lý
vận hành. Từ khi tiếp nhận đến nay đã được
ngành điện đầu tư xây dựng và cải tạo sửa
chữa nhiều lần. Trong tháng 6/2021, ngành
điện đã thực hiện sửa chữa tuyến đường
dây trung áp đến trạm biến áp Phú Thịnh
và trạm biến áp Phú Thịnh. Thực tế kiểm tra
tại hiện trường cho thấy đường dây trung
áp đến trạm biến áp Phú Thịnh vẫn đảm
bảo vận hành an toàn, không ảnh hưởng
đến việc sản xuất, sinh hoạt cũng như cuộc
sống hằng ngày của người dân, không cản

trở giao thông. Trường hợp địa phương có
nhu cầu dịch chuyển trạm biến áp ra khỏi
khu dân cư, địa phương chịu trách nhiệm
về mặt bằng và kinh phí để thực hiện dịch
chuyển, đồng thời thỏa thuận, thống nhất
với Công ty Điện lực Bắc Giang trước khi
thực hiện.
Cử tri xã Tư Mại, huyện Yên Dũng
phản ánh: Hiện nay khi người dân vay vốn
tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT có tình
trạng cán bộ tín dụng gợi ý, ép người vay
mua bảo hiểm tiền vay. Đề nghị kiểm tra,
xem xét việc làm này có đúng quy định
không; nếu không đúng quy định thì cần có
biện pháp chấn chỉnh.
Việc để xảy ra phản ánh, thắc mắc của
khách hàng trong quá trình vay vốn gắn
với mua bảo hiểm là do cán bộ tín dụng
phụ trách địa bàn chưa làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động, giải thích rõ
quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo
hiểm, để khách hàng hiểu sai là bị ép
buộc mua bảo hiểm. Ngân hàng Nông
nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
đã chỉ đạo Chi nhánh huyện Yên Dũng
nghiêm túc chấn chỉnh và áp dụng các
hình thức xử lý đối với cán bộ theo đúng
quy định.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà
nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại
thực hiện đúng các quy định cho vay và
cung cấp dịch vụ bảo hiểm, tăng cường
công tác thông tin, truyền thông về dịch
vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm và Ngân
hàng nông nghiệp tỉnh sẽ tăng cường
kiểm tra trực tiếp một số địa bàn để có
biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời nếu
có sai phạm.
Cử tri xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng:
Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè mái đê
sông Thương (đoạn qua xã Tân Liễu) để
chống xói mòn.
Tuyến đê Tân Liễu mà cử tri đề nghị dài
khoảng 6,8 km. Đây là tuyến đê cấp IV (do
UBND huyện Yên Dũng và UBND xã Tân
Liễu trực tiếp quản lý). Mặt đê rộng từ 3,55 m, đoạn đầu tuyến đã được gia cố mặt
đê bằng bê tông, cao trình đỉnh đê
khoảng (+7,2 đến +7,9 m). Chênh lệnh
giữa đỉnh đê và chân đê lớn (7-8m). Mái
đê phía sông nhiều đoạn dốc đứng, nhiều
đoạn không có bãi sông. Do vậy, đê Tân
Liễu chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ sông
Thương. Thời gian gần đây, tuyến đê trên
có nhiều vị trí sạt lở, uy hiếp đến an toàn
đê. Năm 2020-2021, UBND tỉnh đã đầu tư
chống sạt lở bằng biện pháp thả đá hộ
chân với chiều dài khoảng 370 m (đoạn
K0+170 đến K0+540). Tuy nhiên mới chỉ
gia cố được phần chân đê, phần mái đê
chưa được gia cố. Hiện đoạn từ K0+700K1+500 (800 m) trong đó có khoảng 500
m sạt lở nguy hiểm gây mất an toàn cho
đê cần tiếp tục được xử lý. Trước mắt, do
nguồn kinh phí hạn hẹp nên ưu tiên xử lý
gia cố phần chân. Về lâu dài sẽ tiếp tục
đắp áp trúc hoàn thiện mặt cắt, gia cố mái
đê chống sạt lở.
Cử tri xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam
phản ánh: Các trường hợp được tặng Huân
chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng
trước ngày 30/4/1975 thời điểm đó chỉ có
khen, không có thưởng. Đề nghị xem xét
thưởng cho các trường hợp trên.
Việc tặng Huân chương, Huy chương
Chiến sĩ Giải phóng cho các cán bộ,
chiến sĩ quân giải phóng đã có công
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đóng góp vào thành tích chiến đấu, xây
dựng của nhân dân được thực hiện theo
Quyết định số 6B/VP/MT ngày 06/7/1966
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải
phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam về
việc ban hành Điều lệ khen thưởng theo
niên hạn phục vụ. Tại văn bản này, không
quy định mức tiền thưởng cho đối tượng
được tặng Huân chương, Huy chương
Chiến sĩ Giải phóng và kể từ năm 1966
cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta chưa
có văn bản nào hướng dẫn việc thưởng
tiền cho đối tượng được tặng Huân
chương, Huy chương Chiến sĩ Giải
phóng. Do vậy, các trường hợp được
tặng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ
Giải phóng trước ngày 30/4/1975 không
có tiền thưởng kèm theo.
Cử tri xã Trí Yên, huyện Yên Dũng: Đề
nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư cho xã
Trí Yên xây dựng 3 trạm bơm tiêu ở các
khu: Đông, Tây, Nam phục vụ sản xuất
nông nghiệp.
Vùng sản xuất nông nghiệp khu
Đông, Tây, Nam của nhân dân xã Trí Yên,
huyện Yên Dũng nằm trong vùng đê bối
Lãng Sơn - Trí Yên với tổng diện tích
khoảng 485 ha (khu Đông 100 ha, khu Tây
105 ha, khu Nam 280 ha). Vào mùa mưa,
lũ toàn bộ phần diện tích đất sản xuất
trên được tiêu úng tự chảy qua 03 cống
dưới đê bối Lãng Sơn - Trí Yên nên công
tác tiêu nước phòng, chống ngập, úng
cho lúa và hoa màu không chủ động
được. Đê bối Lãng Sơn - Trí Yên do UBND
huyện Yên Dũng quản lý, UBND tỉnh đã có
văn bản giao UBND huyện Yên Dũng
nghiên cứu, chủ động nguồn vốn, lập báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển
khai thực hiện theo quy định.
Cử tri xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng: Đề
nghị Sở Giao thông - Vận tải khảo sát, lắp
đặt đèn tín hiệu vàng, gờ giảm tốc tại điểm
giao giữa đường tỉnh 293 và đường vào
thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ.
Khu vực nút giao ĐT.293 (Km10+300)
với đường vào thôn Thượng Tùng xã Lão
Hộ, thôn Tân Ngọc, xã Quỳnh Sơn có hiện
trạng là nút giao ngã tư, trên hướng ưu
tiên là ĐT.293 thẳng, không cong cua,
thông thoáng, đã được sơn gờ giảm tốc
dày 5mm, có biển báo giao nhau với
đường không ưu tiên; trên tuyến đường
nhánh vào thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ
và thôn Tân Ngọc, xã Quỳnh Sơn có mặt
đường kết cấu BTXM rộng 3,5m đã được
làm gồ giảm tốc dày 5cm, có biển báo
giao nhau với đường ưu tiên. Như vậy,
hiện trạng hệ thống biển báo, cảnh báo
giao thông ở nút giao này cơ bản đầy đủ
theo quy định khai thác đường bộ; mặt
khác, lưu lượng phương tiện tham gia
giao thông qua nút giao này ổn định,
không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Tuy
nhiên, do ý thức, thói quen của người dân
ở khu vực này khi đi từ đường không ưu
tiên ra đường ưu tiên (đường nhánh ra
đường chính) thiếu quan sát nên tiềm ẩn
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
* Giải pháp khắc phục: UBND huyện
Yên Dũng đã chỉ đạo Công an huyện bố
trí lực lượng cảnh sát giao thông tăng
cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên
tuyến ĐT.293, trong đó tập trung xử lý các
lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao
thông như: Đi quá tốc độ cho phép,
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điều khiển phương tiện khi vượt quá
nồng độ cồn cho phép, không đội mũ
bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, chở
quá khổ, quá tải…; Chỉ đạo UBND xã Lão
Hộ tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến
người dân trên địa bàn bằng nhiều hình
thức như: Phát trên hệ thống loa truyền
thanh của thôn; các nhà trường tuyên
truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh
học sinh thực hiện nghiêm các quy định
về đảm bảo an toàn giao thông… để
từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp
hành của người dân.
Cử tri xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế
phản ánh: Hiện nay tuyến đường từ Mỏ
Trạng, xã Tam Tiến đi qua xã Đồng Tiến,
sang xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn đã được quy hoạch là đường tỉnh
nhưng chưa có văn bản triển khai thực hiện.
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo sớm
thực hiện quy hoạch.
Tuyến đường cử tri kiến nghị đã được
đưa vào kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp
giai đoạn 2026-2030 theo Kế hoạch số
286/KH-UBND ngày 22/6/2021 của UBND
tỉnh về việc Triển khai thực hiện Kết luận
số 55-KL/TU ngày 07/3/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tiếp
tục thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU
ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển hệ thống
kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn
2021–2025, định hướng đến năm 2030.
Cử tri thôn Mấn, xã Tân Sơn, huyện
Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh hằng năm
quan tâm thả nhiều cá giống xuống hồ
Cấm Sơn để giúp nhân dân vùng lòng hồ
đảm bảo đời sống, số lượng thả hiện nay
quá ít so với diện tích của lòng hồ Cấm Sơn.
Hồ Cấm Sơn có diện tích khoảng
2.600 ha, hằng năm UBND tỉnh đã giao Sở
Nông nghiệp và PTNT thực hiện thả cá
giống (khoảng từ 2-3 tấn cá giống/năm)
với các loại cá như: Mè, Trôi, Trắm, Chép,
Rô phi... Theo quy định của Bộ Nông
nghiệp và PTNT việc thả cá công ích
xuống vùng hồ tự nhiên không quy định
cụ thể về số lượng, chủng loại. Để bảo vệ,
khôi phục và tái tạo phát triển nguồn lợi
thủy sản tại hồ Cấm Sơn; nâng cao giá trị,
hiệu quả kinh tế của các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, tạo nguồn lợi thủy
sản cho người dân tăng sản lượng khai
thác đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nâng
cao thu nhập kinh tế; tạo tính đa dạng
sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái
bền vững; nâng cao trách nhiệm và nghĩa
vụ của cộng đồng trong việc tham gia
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản,
UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí tăng nguồn
kinh phí thả cá công ích tại hồ. Bên cạnh
đó, đề nghị UBND huyện Lục Ngạn chỉ
đạo các xã có hộ dân sống quanh vùng
lòng hồ thành lập tổ chức đồng quản lý
để việc khai thác thủy sản hợp lý đi đôi với
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
hằng năm.
Cử tri thôn Nũn, xã Phong Minh,
huyện Lục Ngạn phản ánh: Ngầm tràn
thôn Nũn được xây dựng từ trước năm
2008, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng,
gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân
và các cháu học sinh. Đề nghị UBND tỉnh
đầu tư nâng cấp.
Qua kiểm tra, xem xét, hiện tại ngầm
tràn thôn Nũn, xã Phong Minh bị hỏng
một phần sân tiêu năng. Tuy nhiên, ngầm
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tràn thôn Nũn vẫn đáp ứng được nhu cầu
đi lại của Nhân dân và các cháu học sinh.
Đây là đường giao thông nông thôn do
xã quản lý, trong thời gian tới, UBND
huyện Lục Ngạn sẽ chỉ đạo UBND xã
Phong Minh tổ chức sửa chữa phần sân
tiêu năng đảm bảo yêu cầu của cử tri.
Cử tri thôn Nũn, thôn Na Lang, xã
Phong Minh, huyện Lục Ngạn: Đề nghị
UBND tỉnh đầu tư, xây mới công trình nước
sinh hoạt tập trung cho nhân dân 02 thôn.
Hiện nay thôn Na Lang có khoảng 80
hộ dân, thôn Nũn có khoảng 130 hộ dân
sinh sống. Trên địa bàn thôn Na Lang có
01 công trình cấp nước sạch tập trung;
tuy nhiên công trình đã bị xuống cấp, hư
hỏng và dừng hoạt động. Trên địa bàn
thôn Nũn hiện chưa có công trình cấp
nước sạch tập trung, người dân đang sử
dụng nước từ hệ thống thủy lợi Suối Gạc
để sinh hoạt. Để đảm bảo nhu cầu sử
dụng nước của người dân 2 thôn; UBND
tỉnh đã giao UBND huyện Lục Ngạn xem
xét, đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình
cấp nước sạch tập trung thôn Na Lang và
xây dựng mới công trình cấp nước sạch
tập trung thôn Nũn.
Cử tri xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang:
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ
trợ kinh phí cứng hóa đường và mương để
nhân dân có cơ sở bố trí nguồn đối ứng
nhằm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn
mới nâng cao năm 2021.
Đến thời điểm hiện nay, Chương trình
mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn
2021- 2025 chưa được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt; do vậy chưa có nguồn
vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.
Đối với tỉnh Bắc Giang nguồn vốn
ngân sách tỉnh chỉ để hỗ trợ cho các xã
phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới,
nông thôn mới nâng cao hằng năm. Năm
2021 đã phân bổ 60 tỷ đồng cho các xã
trong kế hoạch từ đầu năm (trong đó có
xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang); các xã
được hỗ trợ chủ động bố trí vốn để thực
hiện các nội dung nhằm hoàn thành các
tiêu chí xã NTM theo đăng ký. Sau khi Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới, ban
hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân
bổ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ
Chương trình giai đoạn 2021-2025 và có
thông báo về nguồn vốn, UBND tỉnh thực
hiện việc phân bổ theo quy định.
Cử tri xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang:
Đề nghị UBND tỉnh có quy định, hướng dẫn
cụ thể về các khoản thu - chi ở thôn trên địa
bàn toàn tỉnh để chính quyền xã thuận tiện
trong việc quản lý, kiểm tra công tác tài
chính của thôn.
Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC
ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy
định về quản lý ngân sách xã và các hoạt
động tài chính khác ở xã, phường, thị
trấn được quy định cụ thể tại Điều 17: (1)
Các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự
nguyện của nhân dân để sử dụng vào
các mục đích cụ thể phục vụ cho lợi ích
chung của cộng đồng thôn, bản do
thôn, bản trực tiếp huy động và không
đưa vào ngân sách xã (2) Việc huy động
chỉ được thực hiện sau khi có sự thống
nhất, tự nguyện của nhân dân về chủ
trương, mức huy động và phải báo cáo
Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã
phải hướng dẫn thôn, bản mở sổ sách

ghi chép đầy đủ, cụ thể các khoản thu,
chi và công khai với nhân dân kết quả
huy động, sử dụng các nguồn tài chính
trên. Khoản huy động chỉ được sử dụng
cho đúng nội dung công việc cụ thể mà
nhân dân đã thống nhất. Trường hợp
tiền huy động chưa sử dụng, thôn, bản
có thể nhờ xã gửi vào tài khoản tiền gửi
của xã tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng
thương mại hoặc các tổ chức tín dụng
hợp pháp. Được nhân dân trong thôn
thống nhất, thôn có thể gửi tiền huy
động chưa sử dụng vào tài khoản tiền
gửi của thôn mở tại ngân hàng thương
mại hoặc các tổ chức tín dụng. Bộ phận
tài chính, kế toán xã có nhiệm vụ giúp Ủy
ban nhân dân xã hướng dẫn, kiểm tra
(khi cần thiết) về tài chính đối với hoạt
động tài chính thôn, bản.
Căn cứ quy định trên thì UBND xã có
trách nhiệm hướng dẫn thôn mở sổ sách
ghi chép đầy đủ, cụ thể các khoản thu, chi
và công khai với nhân dân kết quả huy
động, sử dụng các nguồn tài chính. Bộ
phận tài chính, kế toán xã có trách nhiệm
quản lý, kiểm tra hoạt động thu, chi ở
thôn, bản; báo cáo UBND xã những
vướng mắc, phát sinh nhằm kịp thời xử lý
trong quá trình thực hiện.
III. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Cử tri xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn:
Đề nghị nhà nước có chính sách tiêm vắc
xin phòng Covid-19 cho nhân dân trên
toàn tỉnh.
Thực hiện Nghị Quyết số 21/NQ-CP
ngày 26/02/2021 của Chính phủ quy
định về mua và sử dụng vắc xin phòng
Covid-19, để triển khai tiêm chủng vắc
xin trên địa bàn tỉnh cho người dân trong
thời gian sớm nhất, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày
11/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch
tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn
2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐUBND ngày 14/7/2021 về việc ban hành
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc
xin phòng Covid-19 năm 2021-2022.
Theo chủ trương của Chính phủ việc tiêm
vắc xin cho người dân là hoàn toàn miễn
phí và được thực hiện theo nguyên tắc:
Chiến dịch được triển khai tại tất cả các
xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; sử
dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ
điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ; đảm bảo
tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết
hạn sử dụng; đảm bảo tỷ lệ bao phủ và
tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong
độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin
phòng Covid-19 (đạt trên 90%); đảm bảo
tối đa an toàn, công bằng trong tiêm
chủng. Đối tượng tiêm chủng gồm: (1)
Đối tượng ưu tiên căn cứ theo Nghị quyết
số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về việc mua
và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 của
Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ
Y tế, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid19 tỉnh dựa trên tình hình dịch từng địa
phương để điều chỉnh các nhóm đối
tượng ưu tiên từng đợt tiêm trong chiến
dịch (Lực lượng tuyến đầu phòng chống
dịch; Quân đội; Công an; Lực lượng hải
quan, cán bộ làm công tác xuất nhập
cảnh; Người cung cấp dịch vụ thiết yếu,
vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện,
nước; Giáo viên, người làm việc tại các cơ
sở giáo dục, đào tạo, người làm việc tại
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các cơ quan, đơn vị hành chính thường
xuyên tiếp xúc với nhiều người; Người
mắc các bệnh mạn tính, người trên 65
tuổi…). (2) Người dân đủ điều kiện tiêm
vắc xin phòng Covid - 19 theo khuyến
cáo của nhà sản xuất và quy định của Bộ
Y tế. Tuy nhiên, do nhu cầu vắc xin tại các
địa phương trong cả nước lớn, trong khi
nguồn cung có hạn nên việc tiêm vắc xin
cần được ưu tiên cho các đối tượng theo
thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc: Ưu tiên
cho các lực lượng tuyến đầu phòng
chống dịch; Ưu tiên cho các đối tượng có
nguy cơ cao; Ưu tiên tổ chức tiêm trước
cho các vùng đang có dịch; Ưu tiên các
khu vực là đô thị lớn, có mật độ dân số
cao, có nhiều khu công nghiệp, có đầu
mối giao thông quan trọng.
Đến nay, tổng số vắc xin tỉnh Bắc
Giang được cấp là: 1.197.010 liều. Trong
đó: - 563.200 liều AstraZeneca; - 405.800
liều Vero Cell; - 145.670 liều Pfizer; - 82.340
liều Moderna. Trên tinh thần vắc xin về
đến đâu sẽ tiêm hết ngay đến đó, phấn
đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng toàn dân cao
nhất và nhanh nhất có thể. Tính đến ngày
24/10/2021 đã tiêm được 34.268 liều. Luỹ
tích đến nay toàn tỉnh tiêm được
1.135.001 liều (mũi 1: 855.021 liều, mũi 2:
279.980 liều), đạt 73% dân số từ 18 tuổi
trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó:
Tiêm cho công nhân trong KCN: 279.447
liều; công nhân tại các cụm công nghiệp:
177.231 liều; đối tượng theo Nghị quyết
21: 389.183 liều; người trên 65 tuổi:
48.973 liều; đối tượng khác: 240.167 liều.
Dự kiến đến hết tháng 4/2022, sẽ triển
khai tiêm được 95% công dân từ đủ 18
tuổi trở lên trên toàn tỉnh.
Cử tri thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn:
Đề nghị nhà nước quan tâm, xem xét nâng
mức đóng BHXH của những người hoạt
động không chuyên trách để khi nghỉ hưu
thì mức hưởng BHXH sẽ cao.
Theo các quy định, người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã được hưởng
phụ cấp hằng tháng theo quy định của
HĐND tỉnh, song kinh phí đóng BHXH
(phần do nhà nước hỗ trợ) đã đảm bảo
bằng 14% theo mức lương cơ sở và theo
quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm
2014. Việc sử dụng ngân sách nhà nước
để hỗ trợ đóng bảo hiểm cho cán bộ bán
chuyên trách ở xã phải tuân thủ Luật
ngân sách và quy định tỷ lệ phần trăm
của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Cử tri thôn Dọc Mùng, xã Giáp Sơn,
huyện Lục Ngạn: Đề nghị xem xét hỗ trợ
30% - 50% kinh phí mua bảo hiểm y tế để
các hộ dân được mua đầy đủ bảo hiểm y tế
vì thôn Dọc Mùng có đến 99% là người dân
tộc thiểu số hiện nay không được hưởng
chế độ bảo hiểm y tế.
Theo Quyết định 958/QĐ- UBDT ngày
13/12/2019 của Ủy ban Dân tộc, thôn Dọc
Mùng (thôn đặc biệt khó khăn), xã Giáp
Sơn, huyện Lục Ngạn đã hoàn thành mục
tiêu Chương trình 135 giai đoạn 20172020. Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg
ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt danh sách các xã khu vực III,
khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021 - 2025; Quyết định 433/QĐ-UBDT
ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc phê
duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
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miền núi giai đoạn 2021- 2025; Từ ngày
01/07/2021, người dân thôn Dọc Mùng,
xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc
Giang không thuộc đối tượng được NSNN
đóng 100% BHYT đối với người dân tộc
thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang
sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Theo quy định tại Luật BHYT số
25/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một
số Điều của Luật Bảo hiểm y tế số
46/2014/QH13; Nghị định 146/2018/NĐCP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi
hành một số Điều của Luật BHYT, ngân
sách nhà nước thực hiện đóng, hỗ trợ
mức đóng BHYT theo từng nhóm đối
tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ từ 30% đến
100% mức đóng BHYT. Trong đó nhóm
đối tượng: Người thuộc hộ gia đình làm
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình, từ
năm 2017- 2021, trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%
(ngân sách trung ương 30%; ngân sách
tỉnh Bắc Giang thực hiện hỗ trợ thêm
20%) mức đóng BHYT. Trường hợp người
dân thôn Dọc Mùng được xác định là
người thuộc hộ gia đình làm nông
nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung
bình theo quy định của Chính phủ, thì
được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức
đóng BHYT 50% đến 31/12/2021, đối
tượng tham gia tự chi trả 50% mức đóng
BHYT còn lại. Giai đoạn năm 2022- 2025,
dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ mức
đóng BHYT 40%, đối tượng tham gia tự
chi trả 60% mức đóng BHYT còn lại. Như
vậy, UBND xã Giáp Sơn có trách nhiệm
hướng dẫn, rà soát, lập danh sách người
dân thôn Dọc Mùng được hưởng chính
sách BHYT theo từng nhóm đối tượng do
ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng
BHYT theo quy định hiện hành.
Cử tri thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải: Đề
nghị Nhà nước điều chỉnh, bổ sung danh
mục cấp thuốc bảo hiểm y tế.
Theo quy định tại Thông tư số
30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 ban
hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh
toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm,
thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc
phạm vi được hưởng của người tham gia
bảo hiểm y tế. Như vậy, mỗi cơ sở khám
chữa bệnh được phép sử dụng danh mục
thuốc bảo hiểm y tế trong phạm vi phân
hạng bệnh viện để phù hợp với năng lực
chuyên môn, trang thiết bị y tế và danh
mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh là trạm y tế xã, phường, thị
trấn, y tế cơ quan và tương đương sử
dụng các thuốc quy định tại cột 7 Thông
tư số 30/2018/TT-BYT. Để đảm bảo đáp
ứng nhu cầu sử dụng thuốc phục vụ công
tác khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế trên
địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm
Y tế các huyện, thành phố thực hiện tổng
hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các Trạm
Y tế và đảm bảo cung cấp đầy đủ danh
mục, số lượng thuốc phục vụ công tác
khám chữa bệnh của các Trạm Y tế trên
địa bàn. Từ năm 2019, Trung tâm Y tế các
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huyện, thành phố được thành lập trên cơ
sở tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa, Trung
tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa
gia đình. Theo đó Trạm Y tế các xã,
phường, thị trấn trực thuộc quản lý của
Trung tâm Y tế huyện, thành phố nên
công tác quản lý, cấp phát thuốc phục vụ
nhu cầu khám chữa bệnh của các Trạm Y
tế được thuận lợi hơn. Tại huyện Lục
Ngạn, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đã
thực hiện cấp phát đầy đủ danh mục, số
lượng thuốc theo đề xuất của các Trạm Y
tế trên địa bàn. Đối với Trạm Y tế xã Thanh
Hải, huyện Lục Ngạn được cấp phát thuốc
năm 2021: 72 danh mục (giá trị: 115 triệu
đồng). Danh mục thuốc cấp phát đảm
bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh
của Trạm Y tế.
Cử tri xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế
phản ánh: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo
Sở Y tế triển khai dự án xây dựng Trạm Y tế
xã Đồng Lạc, vì hiện nay Trạm Y tế xã đang
làm việc nhờ địa điểm rất chật chội, khó
khăn cho công tác phòng, chống dịch.
Dự án xây dựng Trạm Y tế xã Đồng Lạc
theo Chương trình đầu tư phát triển
mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử
dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn
2021 - 2025). Ngày 25/12/2020, Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết
định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt
dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây
dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y
tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát
triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn
sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát
triển châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang.
Theo đó Trạm Y tế xã Đồng Lạc sẽ được
triển khai xây dựng trong giai đoạn 2021
- 2025. Tính đến thời điểm này, Dự án xây
dựng Trạm Y tế xã Đồng Lạc đã được đưa
vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bắc Giang gửi
các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế
để tổng hợp, trình Chính phủ và Quốc hội
vào tháng 11/2021. Theo kế hoạch, dự án
sẽ được giao vốn và triển khai thực hiện
từ năm 2022.
Cử tri huyện Việt Yên:
- Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp quản
lý công nhân sau khi trở lại làm việc tại các
khu công nghiệp trên địa bàn.
- Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin cho 100%
người dân sống gần các khu, cụm công
nghiệp trên địa bàn huyện.
- Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh cho phép áp dụng biện
pháp cách ly y tế tại nhà đối với các trường
hợp F1 khi đủ điều kiện, đáp ứng công tác
phòng, chống dịch (riêng đối với các công
nhân thuê trọ, nếu là F1 thì cách ly
tập trung).
- Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ
quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ
cụ thể như sau:
+ Sở Thông tin - Truyền thông thường
xuyên phối hợp với Ban quản lý Các KCN,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu
cầu các doanh nghiệp trong các KCN chấp
hành nghiêm quy định cập nhật thông tin
biến động của người lao động về nơi làm
việc, nơi thường trú/tạm trú, phương tiện
đi lại, số điện thoại (nếu có thay đổi), việc
thực hiện hợp đồng lao động vào phần

mềm quản lý và truy vết Covid-19 của
tỉnh; từ đó giúp chính quyền địa phương
có cơ sở dữ liệu để quản lý chặt chẽ người
lao động cư trú trên địa bàn.
+ UBND các huyện, thành phố tăng
cường công tác quản lý tạm trú của người
lao động quanh các khu công nghiệp,
nhất là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ
về tình hình an ninh trật tự, phòng chống
dịch bệnh, vệ sinh môi trường; thường
xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư,
nguyện vọng của người lao động trên địa
bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối
tượng xấu lôi kéo, kích động người lao
động; phản bác lại các thông tin sai lệch,
gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của
doanh nghiệp, an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội.
+ Tiếp tục quan tâm xây dựng các cơ
chế, chính sách ưu đãi để huy động các
nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, xây
dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường học,
bệnh viện,.. và các thiết chế văn hóa để
góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh
thần cho người lao động trong và quanh
các khu công nghiệp.
+ Ban quản lý các KCN phối hợp chặt
chẽ với Công đoàn các KCN tỉnh tăng
cường giám sát việc chấp hành pháp luật
lao động tại các doanh nghiệp; kịp thời
đề xuất với Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội, UBND huyện, thành phố (nơi có
KCN) thanh tra, kiểm tra đột xuất các
doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong
công tác quản lý lao động.
- Theo chủ trương của Chính phủ, việc
tiêm vắc xin cho người dân là hoàn toàn
miễn phí và được thực hiện theo nguyên
tắc: Chiến dịch được triển khai tại tất cả
các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; sử
dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ
điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ; đảm bảo tỷ
lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao
cho người trong độ tuổi tiêm chủng được
tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đạt trên
90%); đảm bảo tối đa an toàn, công bằng
trong tiêm chủng. Tuy nhiên, do nhu cầu
vắc xin tại các địa phương trong cả nước
lớn, trong khi nguồn cung có hạn nên
việc tiêm vắc xin cần được ưu tiên cho các
đối tượng theo thứ tự ưu tiên theo
nguyên tắc: Ưu tiên cho các lực lượng
tuyến đầu phòng chống dịch; Ưu tiên cho
các đối tượng có nguy cơ cao; Ưu tiên tổ
chức tiêm trước cho các vùng đang có
dịch; Ưu tiên các khu vực là đô thị lớn, có
mật độ dân số cao, có nhiều khu công
nghiệp, có đầu mối giao thông quan
trọng.
- Đến nay, tổng số vắc xin được phân
bổ cho tỉnh Bắc Giang 1.047.110 liều
(trong đó có: 413.300 liều AstraZeneca;
405.800 liều Vero Cell; 82.340 liều
Moderna; 113.670 liều Pfizer). Trên tinh
thần vắc xin về đến đâu sẽ tiêm hết ngay
đến đó, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm chủng
toàn dân cao nhất và nhanh nhất có thể.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được
843.490 liều (mũi 1: 606.285 liều, mũi 2:
237.205 liều). Đạt 51% dân số từ 18 tuổi
trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó:
Tiêm cho công nhân trong KCN: 266.921
liều; công nhân tại các cụm công nghiệp:
164.034 liều; đối tượng theo Nghị quyết
21: 339.239 liều; người trên 65 tuổi:
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26.310 liều; đối tượng khác: 47.021 liều.
Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục
triển khai tiêm 200.000 liều vắc xin phòng
Covid-19 mới được phân bổ, ưu tiên tiêm
cho người dân tại các khu vực tập trung
đông dân cư như: trung tâm các huyện,
thành phố, khu vực dân cư gần các khu,
cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
- Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT
ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm
thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1
tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid19, UBND tỉnh xác định điều kiện để tổ
chức triển khai: Khi các khu cách ly tập
trung huyện, thành phố đã quá tải,
không đáp ứng được nhu cầu cách ly và
các tình huống cụ thể, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ cho
phép áp dụng hình thức cách ly y tế tại
nhà cho (F1)/người về từ vùng có dịch
theo quy định.
Cử tri xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn
đề nghị: UBND tỉnh quan tâm tuyển chọn
giáo viên các cấp học là con em địa phương
để giúp các em được cống hiến cho quê
hương Lục Ngạn.
Tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010
quy định đối tượng tuyển dụng viên chức
là người có Quốc tịch Việt Nam, nghĩa là
đối tượng tuyển dụng không hạn chế đối
tượng người thuộc huyện, tỉnh cụ thể. Vì
vậy khi ban hành kế hoạch tuyển dụng
viên chức hằng năm, UBND tỉnh phải tuân
thủ nghiêm quy định của Luật Viên chức.
Cử tri thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn
đề nghị: Nhà nước quan tâm, xem xét ưu
tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các
đối tượng làm công tác từ thiện, nhân đạo
trên địa bàn huyện Lục Ngạn.
Theo chủ trương của Chính phủ việc
tiêm vắc xin cho người dân là hoàn toàn
miễn phí và được thực hiện theo nguyên
tắc: Chiến dịch được triển khai tại tất cả
các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; sử
dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ
điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ; đảm bảo tỷ
lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao
cho người trong độ tuổi tiêm chủng được
tiêm vắc xin phòng Covid-19; đảm bảo tối
đa an toàn, công bằng trong tiêm chủng.
Căn cứ số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân
bổ từng đợt kèm theo quy định về các
nhóm đối tượng ưu tiên, có nguy cơ lây
nhiễm cao. Tỉnh Bắc Giang luôn ưu tiên
tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối
tượng làm công tác từ thiện, nhân đạo
trên địa bàn. Đến nay, tổng số vắc xin tỉnh
Bắc Giang được cấp là: 1.197.010 liều.
Trong đó: 563.200 liều AstraZeneca;
405.800 liều Vero Cell; 145.670 liều Pfizer;
82.340 liều Moderna. Tính đến ngày
24/10/2021 đã tiêm được 34.268 liều. Luỹ
tích đến nay toàn tỉnh tiêm được
1.135.001 liều (mũi 1: 855.021 liều, mũi 2:
279.980 liều), đạt 73% dân số từ 18 tuổi
trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó:
Tiêm cho công nhân trong KCN: 279.447
liều; công nhân tại các cụm công nghiệp:
177.231 liều; đối tượng theo Nghị quyết
21: 389.183 liều; người trên 65 tuổi:
48.973 liều; đối tượng khác: 240.167 liều.
Dự kiến đến hết tháng 12/2021 sẽ triển
khai tiêm được trên 95% công dân từ đủ
18 tuổi trở lên ít nhất được tiêm 1 mũi
vắc-xin n
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