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TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ
CÁC KỲ HỌP TRƯỚC ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

I - LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri huyện Sơn Động đề nghị UBND

tỉnh: Xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư
và khai thác du lịch đối với Công ty cổ phần Du
lịch Đường Việt, giao cho UBND xã An Lạc
quản lý Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, xã An Lạc,
huyện Sơn Động (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 4) 

Công ty cổ phần Du lịch Đường Việt
(cùng với các ông Nguyễn Trung Thành và
Đặng Quốc Việt) đã được UBND tỉnh cấp
Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000541
ngày 11/8/2014 để thực hiện dự án đầu tư
xây dựng Khu du lịch sinh thái Rừng Khe Rỗ
tại xã An Lạc, huyện Sơn Động (gắn với
thành lập Công ty cổ phần Khu du lịch sinh
thái Rừng Khe Rỗ để thực hiện dự án trên). 

Theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp
thì giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động
từ tháng 01/2015 và toàn bộ dự án sẽ đi vào
hoạt động từ tháng 4/2019. Đến hết thời
hạn đi vào hoạt động nêu trên, Sở Kế hoạch
và Đầu tư đã có các văn bản số 1815/SKHĐT-
KTĐN ngày 20/8/2019 và số 2009/SKHĐT-
KTĐN ngày 13/9/2019 đề nghị UBND huyện
Sơn Động thực hiện kiểm tra tình hình thực
hiện dự án. Ngày 20/9/2019, UBND huyện
Sơn Động có văn bản số 1366/UBND-KT nêu
rõ:  “Dự án Khu du lịch sinh thái Rừng Khe Rỗ
đã không tiến hành đầu tư từ năm 2016 và đã
giao lại cho HTX du lịch cộng đồng An Lạc từ
ngày 19/5/2016 đến nay để quản lý và bảo vệ.
Từ đó đến nay, nhà đầu tư không có liên hệ với
huyện để tiếp tục triển khai dự án”. 

Căn cứ tình hình thực hiện dự án của nhà
đầu tư và báo cáo của UBND huyện Sơn
Động, ngày 20/9/2019 Sở Kế hoạch và Đầu
tư đã có Quyết định số 352a/QĐ-SKHĐT
chấm dứt hoạt động của dự án nêu trên và
thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và khai thác
du lịch đối với Công ty cổ phần Du lịch
Đường Việt. Hiện, dự án đang do HTX du lịch
cộng đồng An Lạc quản lý và bảo vệ.

Cử tri các xã Đông Phú, Bình Sơn, Vô

Tranh, huyện Lục Nam và cử tri huyện Lục

Ngạn phản ánh: Một số nhà vườn sử dụng
loại chất lỏng không rõ nguồn gốc tưới cho
cây ăn quả; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn
lan gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường
quản lý, kiểm tra (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và PTNT phối hợp với huyện Lục Nam tổ
chức kiểm tra làm rõ, cụ thể như sau:

* Một số nhà vườn sử dụng loại hóa chất
lỏng không rõ nguồn gốc tưới cho cây ăn quả:
Chất lỏng mà cử tri phản ánh là phân bón
hữu cơ lỏng có tên MV-L do Công ty TNHH
MIWON Việt Nam, địa chỉ: phố Sông Thao,
phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ cung ứng. Đây là phân bón được sản
xuất từ các phụ phẩm của đường mía khi
sản xuất mỳ chính; sản phẩm phân bón trên
có trong danh mục phân bón hữu cơ được
phép lưu hành ở Việt Nam. Theo đánh giá
phân bón MV-L là phân bón tốt, giảm chi phí
sản xuất, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt
và đảm bảo về môi trường.

* Một số nhà vườn sử dụng thuốc BVTV tràn
lan gây ô nhiễm môi trường, đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường
quản lý, kiểm tra: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Nông nghiệp và PTNT và cơ quan chuyên
môn lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo tăng cường
công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn
cho nông dân tại vùng cây ăn quả thực hiện
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương

pháp 4 đúng và phun thuốc theo hướng dẫn
của cơ quan chuyên môn. Đã tổ chức tập
huấn, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức cho
các hộ nông dân sản xuất, hộ buôn bán kinh
doanh thuốc BVTV và cán bộ chuyên môn tại
các huyện, thành phố sử dụng thuốc BVTV
theo nguyên tắc 4 đúng, áp dụng kỹ thuật 3
giảm 3 tăng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,
hướng dẫn thu gom vỏ bao bì sau sử dụng
đúng quy định... với tổng số 101 lớp cho 5.700
lượt người. Tiến hành lấy 62 mẫu thuốc BVTV
gửi phân tích, đã xử lý vi phạm 12/62 mẫu
(bằng 19%); tổ chức thanh, kiểm tra 182 hộ,
01 công ty buôn bán, kinh doanh thuốc BVTV,
xử lý 02 trường hợp vi phạm. Thời gian tới,
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và PTNT tăng cường công tác tập huấn, tuyên
truyền nhằm nâng cao nhận thức của người
dân trong việc kinh doanh, sử dụng thuốc,
chú trọng công tác kiểm tra các hộ kinh
doanh, sử dụng thuốc BVTV tại các vùng cây
ăn quả trọng điểm của tỉnh. 

Cử tri các xã: Bảo Sơn, Bảo Đài, huyện

Lục Nam phản ánh: Tuyến đường 295 đoạn từ
ngã tư thôn Buộm, xã Bảo Sơn đi thôn Thanh
Giã, xã Tam Dị hiện nay đã quá tải. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét, mở rộng (Ý kiến cử tri kỳ
họp thứ 6). 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách bố trí
cho công tác bảo trì đường bộ còn hạn chế,
trong năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã
bố trí kinh phí 5 tỷ đồng kết hợp với địa
phương để sửa chữa, cải tạo đoạn Km0-Km1
(đoạn đầu tuyến thuộc địa phận thị trấn Lục
Nam). Năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục bố trí
5 tỷ đồng từ nguồn vốn bảo trì đường bộ
kết hợp với ngân sách huyện Lục Nam để
đầu tư mở rộng đoạn tiếp theo (Km1-Km3).
Các đoạn tiếp theo từ UBND xã Tam Dị đi
ngã tư Buộm sẽ được đầu tư sửa chữa nâng
cấp theo từng năm tiếp theo trên cơ sở
nguồn vốn được bố trí. Trong quá trình đó,
Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức sửa chữa
cục bộ, đảm bảo giao thông đi lại cho bà
con nhân dân.

Cử tri xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế phản

ánh: Dọc quốc lộ 17, khu vực ngã ba trung
tâm xã, hằng ngày nước sinh hoạt chảy ra
lòng đường, thường xuyên ngập nước khi có
mưa, hành lang khu vực này bị lấn chiếm
nhiều, gây khó khăn cho người tham gia giao
thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chức năng xem xét, giải quyết (Ý kiến cử tri kỳ
họp thứ 6). 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Thế
xem xét giải, quyết nội dung cử tri kiến nghị.
Sở Giao thông vận tải đã tổ chức làm việc với
UBND huyện Yên Thế về tình trạng vi phạm
hành lang dẫn đến ngập nước, hư hỏng mặt
đường tại vị trí nói trên và yêu cầu UBND
huyện Yên Thế tổ chức giải tỏa hành lang,
tháo dỡ các công trình nhà ở xây dựng sai
phép, khơi thông rãnh thoát nước, tuyên
truyền, vận động nhân dân xây dựng rãnh
thoát nước trước nhà, quản lý tốt các công
trình xây dựng đảm bảo tất cả các công trình
phải xây rãnh thoát nước trước khi kết nối
với đường giao thông.

Cử tri các xã Nham Sơn, Yên Lư và thị

trấn Neo, huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND
tỉnh phối hợp với tỉnh Bắc Ninh quan tâm xây
dựng, hoàn thiện đường nối huyện Yên Dũng
với huyện Quế Võ, Bắc Ninh (QL17) để thuận
lợi cho việc đi lại của nhân dân (Ý kiến cử tri kỳ
họp thứ 6).

Nội dung cử tri kiến nghị đã được xem
xét, giải quyết xong. Dự án hiện nay đã
thi công hoàn thành và đưa vào khai thác
sử dụng.

Cử tri xã Ngọc Thiện, Ngọc Lý, huyện

Tân Yên phản ánh: Đề nghị cho sửa chữa hệ
thống đèn báo hiệu (đèn vàng) đã hư hỏng,
đồng thời nghiên cứu lắp đặt thêm hệ thống
đèn báo xanh - đỏ tại nút giao ngã tư Làng
Đồng để đảm bảo an toàn cho người tham gia
giao thông (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải và UBND huyện Tân Yên xem xét, giải
quyết nội dung cử tri kiến nghị. Theo đó đã
tổ chức sửa chữa hệ thống đèn báo hiệu
(đèn vàng). Riêng đối với đề xuất lắp đặt
thêm hệ thống đèn báo xanh - đỏ tại nút
giao ngã tư Làng Đồng, các cơ quan thống
nhất giao Ban ATGT huyện Tân Yên căn cứ
theo tình hình thực tế địa phương nghiên
cứu, xem xét giải quyết.

Cử tri thị trấn Cao Thượng, huyện Tân

Yên phản ánh: Hiện nay hệ thống thoát nước
trước nhà các hộ dân (ngã tư phố Ngô Xá)
bám trục đường tỉnh 298, do thiết kế không
phù hợp, chảy ngược lại về ngã tư phố Ngô Xá,
gây ra hiện tượng khó thoát nước và ứ đọng
tại hệ thống thoát nước này. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xử lý để điều
chỉnh hệ thống thoát nước này theo quy định
(Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm
tra, trao đổi với chính quyền địa phương và
nhân dân trong khu vực Ngô Xá, chỉ đạo đơn
vị quản lý đường bộ nạo vét, xây mới rãnh
thoát nước để giải quyết kiến nghị của cử tri,
đã hoàn thành trong tháng 9/2019.

Cử tri xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang

phản ánh: Cống Cầu Đấp thuộc địa bàn thôn
Hạ, nằm trên đường tỉnh 292  đường kính quá
nhỏ, không đảm bảo thoát nước khi trời mưa,
gây ngập úng cục bộ, làm hư hỏng lúa và hoa
màu của nhân dân. Sở Giao thông vận tải trả
lời sẽ được nâng cấp trong quý IV năm 2017
nhưng đến nay vẫn chưa triển khai, đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện (Ý kiến cử tri kỳ
họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với
UBND huyện Lạng Giang kiểm tra thoát
nước tại vị trí cống Cầu Đấp thuộc địa bàn
thôn Hạ, nằm trên đường tỉnh 292, kết quả
kiểm tra thực tế, cống Cầu Đấp vẫn đảm bảo
thoát nước. Mặt khác, việc cải tạo cống thoát
nước tại vị trí này đã có trong dự án cải tạo,
nâng cấp ĐT292 theo hình thức BT do UBND
huyện Lạng Giang đang triển khai.

Cử tri xã Liên Sơn, huyện Tân Yên phản

ánh: Hiện nay rãnh thoát nước 2 bên đường
Quốc lộ 17 thuộc thôn Chung 1, xã Liên Sơn
bị hỏng (cụ thể: cửa nhà ông Nguyễn Văn
Trang 4 tấm, cổng cụm trường Mầm non 7
tấm, cửa nhà ông Hoàng Văn Khánh 02 tấm,
cửa nhà bà Trịnh Thị Dung 02 tấm) gây ách
tắc dòng chảy thoát nước, nguy hiểm cho
nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng kiểm tra và cho sửa chữa, thay
mới để đảm bảo an toàn giao thông (Ý kiến
cử tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn
vị quản lý đường bộ nạo vét rãnh dọc, bổ
sung tấm đan, đã hoàn thành xong trong
tháng 9/2019.

Cử tri xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động đề

nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng
kiểm tra, khảo sát bổ sung thêm các biển báo
và gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt giữa ngã
ba thôn Mậu vào chùa hạ Tây Yên Tử và cổng
Trường TH&PTCS xã Tuấn Mậu, cổng Trường
THPT Sơn Động số 3 để đảm bảo an toàn cho
nhân dân và các cháu học sinh khi tham gia
giao thông (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cắm
bổ sung biển báo, làm gờ giảm tốc để đảm
bảo an toàn cho nhân dân và các cháu học
sinh khi tham gia giao thông xong trong
tháng 7/2019.

Cử tri huyện Lục Ngạn tiếp tục đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường
Nam Dương - Tân Mộc (Ý kiến cử tri kỳ họp
thứ 4).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD
các CTGT tỉnh xem xét, giải quyết nội dung
cử tri kiến nghị, kết quả như sau: Tuyến
đường Nam Dương-Tân Mộc là hạng mục
công trình ĐT289 kéo dài thuộc dự án Xây
dựng ĐT289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi
Đồng Đỉnh, nối QL31 với ĐT293) theo hình
thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
(BT), được khởi công từ tháng 02/2019 và
hoàn thành theo hợp đồng là 31/11/2020.
Tuy nhiên, Ban QLDA các CTGT đã thống
nhất với Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi
công và sẽ hoàn thành công trình trong
tháng 06/2020.

Hiện nay công trình đang triển khai thi
công hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước
ngang, thi công nền đường được hơn 4km,
tập kết vật liệu móng phối đá dăm. Phấn
đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành
thi công nền đường, cống thoát nước
ngang, móng cấp phối đá dăm và thảm BTN
khoảng 2km để đảm bảo nhu cầu đi lại cấp
thiết cho người dân.

Cử tri xã Bình Sơn, huyện Lục Nam phản

ánh: Trục đường chính của xã Bình Sơn nơi
tiếp giáp tỉnh lộ 293 chưa xây dựng cống thoát
nước kết nối với đường 293, ảnh hưởng đến
việc đi lại của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh
kiểm tra, xem xét, chỉ đạo giải quyết (Ý kiến cử
tri kỳ họp thứ 4).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD
các CTGT tỉnh xem xét, giải quyết nội dung
cử tri kiến nghị. Theo đó, Ban QLDA ĐTXD
các CTGT đã phối hợp cùng địa phương giải
quyết kiến nghị của cử tri xong trong tháng
7/2019.

Cử tri xã Yên Sơn, huyện Lục Nam phản

ánh: Tuyến đường nhánh 293 đi chùa Vĩnh
Nghiêm, qua địa phận thôn 11 và Cổ Mân có
xây dựng cống tiêu úng qua đường. Tuy nhiên
khi nước dâng cao đã rò rỉ trên lưng cống vào
trong đồng và khu vực dân cư không đảm bảo
cho công tác phòng chống úng, lụt và sản xuất
của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành chức năng xem xét khắc phục (Ý kiến
cử tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD
các CTGT tỉnh xem xét, giải quyết nội dung
cử tri kiến nghị. Theo đó, Ban QLDA các CTGT
tỉnh đã phối hợp cùng địa phương giải
quyết kiến nghị của cử tri xong trong tháng
7/2019.

Cử tri huyện Sơn Động đề nghị: UBND
tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh
tiến độ thực hiện dự án xây cầu Bồ Hòn, thôn
Nhân Định, xã Yên Định để nhân dân đi lại
thuận tiện (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII)  
Ngày 2-12-2019, UBND tỉnh có báo cáo số 123/BC-UBND tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa
giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Nội dung chính của báo cáo như sau: 
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UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD
các CTGT tỉnh xem xét, giải quyết nội dung
cử tri kiến nghị, kết quả như sau: Cầu Bồ Hòn
(cầu thôn Nhân Định) thuộc Thành phần 4 –
Hợp phần cầu – Dự án xây dựng cầu dân
sinh và quản lý tài sản địa phương (LARMP)
do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ
đầu tư, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Bắc
Giang làm tư vấn QLDA. Đến nay, dự án đã
thi công cơ bản hoàn thành đảm bảo được
điều kiện đi lại của nhân dân qua cầu.

Cử tri xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động

phản ánh: Công ty TNHH Á Cường khai thác
quặng trên địa bàn xã, đến nay đã hết hạn hợp
đồng thuê đất hơn 02 năm nhưng Công ty
không hoàn trả hiện trạng đất ban đầu. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng
kiểm tra, xem xét và yêu cầu Công ty TNHH Á
Cường hoàn nguyên môi trường (Ý kiến cử tri
kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường tiến hành kiểm tra việc san gạt
mặt bằng, hoàn trả hiện trạng đất ban đầu
của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á
Cường, kết quả như sau: 

Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á
Cường đã hoàn thành việc san gạt mặt bằng,
cắt tầng đưa mỏ về trạng thái an toàn và đã
được UBND xã Giáo Liêm kiểm tra, nghiệm
thu (có Biên bản nghiệm thu hoàn thổ giữa
UBND xã Giáo Liêm với Công ty cổ phần Tập
đoàn khoáng sản Á Cường ngày 28/11/2018
gửi kèm theo).

Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á
Cường đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để
lập hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định. Hồ sơ
đóng cửa mỏ đã gửi về Sở Tài nguyên và Môi
trường để kiểm tra, thẩm định; sau khi xem
xét hồ sơ, Sở đã có văn bản số 2219/TNMT-
TNKS ngày 09/8/2019 trả lại hồ sơ cho doanh
nghiệp để chỉnh sửa, bổ sung (hiện doanh
nghiệp chưa nộp lại hồ sơ). Trong thời gian
tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục
yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ
đóng cửa mỏ theo quy định.

Cử tri xã Hoàng Ninh và một số xã

huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành chức năng kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi
công cải tạo đường gom Khu công nghiệp
(đoạn từ Hoàng Mai đi qua đường cao tốc tắt
sang Vân Trung - ngã 6) tháo dỡ các lán tạm
cho công nhân ở sau khi hoàn thành công
trình, tránh việc tận dụng để bày bán hàng
hóa và thu gom phế liệu, ảnh hưởng tới công
tác quản lý hành lang ATGT tuyến đường gom
và khảo sát lắp đặt hệ thống biển báo giảm tốc
độ tại khu vực này (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

Đối với việc cải tạo đường gom khu công
nghiệp, hiện nay đã được Sở Giao thông Vận
tải tỉnh Bắc Giang thẩm định thiết kế cơ sở
(bước lập dự án) và UBND huyện Việt Yên dự
kiến khởi công trong quý I/2020. Bên cạnh
đó, ngày 27/5/2019, UBND huyện Việt Yên đã
ban hành kế hoạch số 106/KH-UBND về
quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an
toàn đường bộ và giải tỏa “chợ cóc”, chợ tạm
tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn
huyện. Hiện nay, UBND huyện Việt Yên đã
thực hiện giải tỏa, tháo dỡ xong trong tháng
8/2019.

Cử tri xã Bình Sơn, huyện Lục Nam: Đề
nghị lắp đèn báo hiệu giao thông trên tuyến
đường 293 đoạn ngã tư Đồng Đỉnh (Ý kiến cử
tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lục
Nam xem xét, giải quyết nội dung kiến
nghị theo thẩm quyền, kết quả như sau: Tại
khu vực Đồng Đỉnh, xã Bình Sơn, đoạn giao
với đường tỉnh 289 có tuyến đường tỉnh
293 mới và tuyến 293 cũ chạy qua chợ
Đồng Đỉnh.

- Đối với tuyến đường tỉnh 293 cũ – chạy
qua chợ Đồng Đỉnh gắn liền với hoạt động
họp chợ phiên của đồng bào dân tộc; hơn
nữa, sau khi có tuyến đường tỉnh 293 mới
mở, tránh khu đông dân cư, hiện nay tuyến
đường 293 cũ mật độ giao thông không lớn;
nhu cầu lắp đèn tín hiệu giao thông là không
cấp thiết.

- Đối với tuyến đường tỉnh 293 mới: hiện
nay do tuyến đường tỉnh 289 hiện đang
được cải tạo, nâng cấp và mở rộng theo hình
thức BT. Do việc thi công chưa hoàn thành
nên lưu lượng giao thông chưa lớn, hạ tầng
kỹ thuật chưa đồng bộ. Sau khi tuyến đường
tỉnh 289 hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật đồng
bộ, lưu lượng giao thông lớn hơn, UBND
huyện Lục Nam sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên
môn, UBND xã Bình Sơn khảo sát thực tế,
xem xét tính cấp thiết, tham mưu đề xuất
phương án, giải pháp tổ chức giao thông
hợp lý; trường hợp cần thiết sẽ đề xuất Sở
Giao thông vận tải triển khai lắp đặt cụm đèn
tín hiệu điều khiển giao thông, đảm bảo an
toàn giao thông.

Cử tri xã Vũ Xá, huyện Lục Nam phản

ánh: Công ty Nhiệt điện An Khánh quá trình
thi công làm hư hỏng đường JBic đoạn từ
Huyền Sơn đi Vũ Xá. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (Ý
kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lục
Nam xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị
theo thẩm quyền, kết quả như sau: Đoạn
đường JIBIC từ Huyền Sơn đi Vũ Xá là tuyến
đường huyện do UBND huyện Lục Nam
quản lý có chiều dài khoảng 05km. Sau một
thời gian dài đưa vào sử dụng, đồng thời do
hoạt động vận tải sản xuất kinh doanh của
một số doanh nghiệp trên địa bàn (nhất là
quá trình vận chuyển đất san lấp mặt bằng
của Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh tại
Cụm công nghiệp Vũ Xá) đã làm một số đoạn
đường trên tuyến bị xuống cấp, (nhất là
đoạn từ quốc lộ 37 thuộc xã Vũ Xá đến Trạm
bơm xã Cẩm Lý – thuộc xã Bắc Lũng), ảnh
hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất
của nhân dân.

Để đảm bảo việc đi lại, sinh hoạt và sản
xuất của nhân dân địa phương, Chủ tịch
UBND huyện Lục Nam đã chỉ đạo cơ quan
chuyên môn, UBND các xã Huyền Sơn, Bắc
Lũng và Vũ Xá thường xuyên kiểm tra, duy
tu, bảo dưỡng, sửa chữa cục bộ các điểm
xuống cấp, hư hỏng nhẹ, đảm bảo đi lại bình
thường của nhân dân. Riêng đối với đoạn hư
hỏng nặng từ quốc lộ 37 thuộc xã Vũ Xá đến
Trạm bơm xã Cẩm Lý – thuộc xã Bắc Lũng,
Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đã chỉ đạo cơ
quan chuyên môn, UBND các xã Bắc Lũng,
Vũ Xá tiến hành khảo sát thực tế, lập dự toán
và phương án triển khai khắc phục, cải tạo
tuyến đường; tổ chức làm việc với các doanh
nghiệp, bến bãi có hoạt động sản xuất kinh
doanh tại địa bàn để xây dựng phương án và
triển khai khắc phục, cải tạo, nâng cấp theo
cơ chế đặc thù, sử dụng xi măng thưởng làm
đường giao thông nông thôn theo Nghị
quyết 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và
kinh phí xã hội hóa để triển khai (với quy mô
tổng chiều dài tuyến: 1.475m, chiều rộng mặt
đường 5,5m, thi công bằng biện pháp đổ bê
tông mác #250, dày 24cm, rải nilon chống mất
nước; trước khi đổ bê tông có xử lý nền, rải lớp
bây dày 10cm; sau khi đổ nền đường, cắt khe
co, khe giãn, đắp lề đường theo quy định). Thời
gian thực hiện: trong tháng 10/2019.

Đối với các đoạn còn lại của tuyến đường
JIBIC, trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2020-2022, UBND huyện Lục Nam đã xây
dựng kế hoạch, lập chủ trương đầu tư cải
tạo, nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đường
JIBIC từ khu vực chợ Quỷnh – xã Nghĩa
Phương, qua xã Huyền Sơn đến Trạm bơm
xã Cẩm Lý – xã Bắc Lũng, bằng nguồn ngân
sách huyện, đảm bảo đồng bộ toàn tuyến,
phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, sản xuất của
nhân dân.

Cử tri thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu,

huyện Sơn Động phản ánh: Hiện nay nhân
dân trong thôn đã nhận kinh phí đền bù giải
phóng mặt bằng nhưng nhà thầu thực hiện
san lấp mặt bằng chậm, người dân chưa có
mặt bằng để di chuyển đến khu tái định cư. Đề
nghị UBND tỉnh đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh
tiến độ san lấp mặt bằng và bàn giao cho
nhân dân để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống
(Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Sơn
Động xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị
theo thẩm quyền, kết quả như sau: Thực
hiện Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày
07/6/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, giao cho
Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử để thực
hiện dự án Khu tái định cư thuộc Khu du lịch
tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử; Công ty đã
thực hiện đúng tiến độ.

Ngày 21/6/2019, Công ty Cổ phần dịch
vụ Tây Yên Tử bàn giao cho UBND huyện Sơn
Động tiếp nhận 76 lô đất thuộc dự án Khu
tái định cư. Để triển khai phương án tái định
cư cho nhân dân Đồng Thông, xã Tuấn Mậu,
ngày 26/6/2019, UBND huyện Sơn Động đã
tổ chức họp dân thôn Đồng Thông xin ý kiến
nhân dân về phương án tái định cư và giá
đất tái định cư. UBND huyện Sơn Động đã tổ
chức họp dân thôn Đồng Thông, xã Tuấn
Mậu để thông qua Phương án tái định và
giao đất tái định cư cho nhân dân. Đến nay,
UBND huyện Sơn Động đang hoàn thiện
Phương án tái định cư và xác định giá đất tái
định cư theo chỉ đạo của tỉnh. 
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ CÁC KỲ
HỌP TRƯỚC TIẾP TỤC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT

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

nghị UBND tỉnh xem xét nâng cấp, nạo vét
kênh V5 để phục vụ sản xuất của nhân dân (Ý
kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT xem xét, tham mưu giải quyết nội
dung cử tri kiến nghị, kết quả như sau: Ngày
29/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết
định số 1227/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại
dự án ĐTXD công trình: Cải tạo, nâng cấp
kênh tưới V5, G42, G4, G9, G29 với tổng mức
đầu tư 17,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí  bảo
vệ, phát triển đất trồng lúa đợt 2 năm 2018;
theo đó tuyến kênh tưới V5 đã được đưa vào
danh mục dự án và giao cho Ban quản lý Dự
án ĐTXD các công trình nông nghiệp và
PTNT tỉnh thực hiện, dự kiến hoàn thành và
đưa vào sử dụng trong năm 2019. 

Cử tri xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa đề

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị, kết quả như sau: Công trình cấp nước
xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa đã được đưa
vào danh mục công trình đầu tư cải tạo,
nâng cấp mở rộng trong Chương trình Mở
rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông
thôn dựa trên kết quả vay vốn WB. Sở Xây
dựng đã phê duyệt Báo cáo KTKT tại Quyết
định số 47/QĐ-SXD ngày 03/4/2019. Tổng
mức đầu tư 10.468 triệu đồng, thời gian thực
hiện 2019-2020. Sau khi hoàn thành công
trình sẽ cấp nước cho toàn bộ xã Mai Đình
với khoảng 1.400 hộ dân.

Công trình đã khởi công xây dựng từ
tháng 8/2019, hiện nay nhà thầu đang tích
cực đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đến
tháng 12/2019 sẽ bắt đầu cấp nước cho
nhân dân trong xã.

Cử tri các xã Hùng Sơn, Thường Thắng

và một số xã huyện Hiệp Hòa phản ánh:

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Hiện, Sở Giao thông vận tải đang triển
khai dự án sửa chữa tuyến đường quân sự
huyện Hiệp Hòa theo Kế hoạch bảo trì năm
2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Cử tri  các xã: Bố Hạ, Tân Sỏi, Đồng Lạc,

huyện Yên Thế phản ánh: Việc tu sửa đường
tỉnh 292 chủ yếu là san lấp ổ gà, không có hệ

thống thoát nước nên không hiệu quả, sau
thời gian ngắn lại hỏng, gây lãng phí. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018,
trong đó bố trí vốn để sửa chữa tuyến ĐT 292
trong khi chờ dự án BT triển khai. Thời gian
thực hiện năm 2019-2020.

Cử tri xã Ngọc Thiện, Ngọc Lý, huyện

Tân Yên đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chức năng duy tu, sửa chữa mặt đường tỉnh
298, đoạn từ Cầu Đồng đến ngã tư Làng Đồng
- Ngọc Lý (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã
tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để sửa
chữa cục bộ các đoạn mặt đường trên ĐT298
đảm bảo các phương tiện tham gia giao
thông êm thuận, thời gian hoàn thành trong
tháng 11/2019.

Cử tri huyện Yên Thế phản ánh: Đường
tỉnh 242 (đoạn Km 4 đến Đèo Cà, khu vực đền
Nguyệt Hồ, thuộc xã Hương Vỹ) mới thi công
năm 2017 đã có hiện tượng bị vỡ, không có
rãnh thoát nước (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 5).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Hiện ĐT.242 đoạn Km0-Km3 đang được
đầu tư cải tạo, sửa chữa thảm BTN mặt
đường, hệ thống thoát nước qua các khu dân
cư đầy đủ. Đoạn Km3-Km6, UBND tỉnh sẽ
xem xét bố trí kinh phí để đầu tư với quy mô
đồng bộ với đoạn đầu tuyến trong năm 2020.

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến nghị,
kết quả như sau:

- Nội dung cử tri đề nghị mở rộng tuyến
đường gom dân sinh quốc lộ 01 (đoạn từ nút
giao quốc lộ 1 với quốc lộ 17 đi xã Tăng Tiến,
Việt Yên) đã được HĐND, UBND huyện Việt
Yên quyết định đầu tư. Hiện nay, các cơ quan
chuyên môn đang làm công tác chuẩn bị
đầu tư theo quy mô đường cấp 3 (nền
đường 12,0m, mặt đường rộng 11,0m) và dự
kiến thi công năm 2020.

- Nội dung cử tri đề nghị xây dựng cầu
dân sinh vượt qua đường cao tốc đoạn KCN
Đình Trám và KCN Vân Trung: Công trình đã
được khởi công xây dựng trong tháng 9/2019
và sẽ hoàn thành cuối tháng 12/2019.

- Nội dung cử tri đề nghị điều chỉnh biển
báo, khắc phục cống chui: Sở Giao thông vận
tải đã làm việc với Công ty cổ phần BOT Bắc
Giang – Hà Nội (đơn vị quản lý tuyến đường
ngoài khu công nghiệp) yêu cầu điều chỉnh
biển báo và khắc phục các tồn tại liên quan
đến đường gom, cống chui dân sinh.

Cử tri xã Ngọc Vân, Việt Ngọc, Song Vân,

huyện Tân Yên, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị, kết quả như sau:
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- ĐT.295 đoạn từ cầu treo Bỉ đi Hiệp Hòa
nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.295
đoạn Km42-Km53 (Ngọc Châu – Thắng)
được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA ĐTXD
các CTGT làm chủ đầu tư. Đến nay công trình
đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi
công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

- Tuyến đường Hương Mai-Song Vân
đoạn từ Hương Mai đi ĐT.295 đã được đầu
tư sửa chữa, nâng cấp với chiều rộng nền
đường 6,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng
5,5m hoàn thành trong tháng 6/2019. Đoạn
còn lại cuối tuyến từ ĐT.295 đi xã Song Vân
đang được UBND huyện Tân Yên đầu tư, dự
kiến hoàn thành trong năm 2019.

Cử tri các xã Đức Thắng, Đoan Bái,

Đông Lỗ, Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa tiếp

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến nghị,
kết quả như sau: ĐT.288 đoạn Thắng – Bến
Gầm  thuộc tuyến nhánh 3, dự án đường
vành đai IV đã được UBND tỉnh giao cho Ban
QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh làm Chủ đầu tư.
Đoạn tuyến Danh Thắng – Hoàng Vân, UBND
tỉnh giao cho UBND huyện Hiệp Hòa đầu tư
cải tạo nâng cấp với quy mô nền đường 9m,
mặt đường 8m, dự án được khởi công tháng
01/2019. Hiện nay đã thi công hoàn thành
đoạn từ xã Đức Thắng đi chợ Vân, xã Hoàng
An dài khoảng 5/7,5km; đoạn còn lại theo kế
hoạch sẽ khởi công và phấn đấu hoàn thành
trong năm 2020. 

Cử tri huyện Lục Ngạn và huyện Sơn

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị. Đối với nội dung cử tri phản ánh về hệ
thống rãnh dọc các tuyến quốc lộ, Sở Giao
thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý
đường bộ thực hiện nạo vét rãnh, giải quyết
thoát nước, đã hoàn thành trong tháng
9/2019.

Đối với nội dung về QL.279 đoạn từ
QL.31, thị trấn An Châu đi Hạ My thuộc địa
bàn xã Long Sơn bị xuống cấp nghiêm
trọng: Đoạn từ Km37-Km46 (Hạ My đi Long
Sơn) qua các năm 2017-2019 đã được đầu tư
sửa chữa thảm BTN mặt đường đảm bảo đi
lại êm thuận. Riêng đối với đoạn Km46-
Km62, Sở Giao thông vận tải đã trình Tổng
cục Đường bộ Việt Nam  đưa vào Kế hoạch
bảo trì đường bộ năm 2020.

Cử tri xã Trường Sơn và xã Tiên Hưng,

huyện Lục Nam phản ánh:

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

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

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

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

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến
nghị, kết quả như sau: Sở Giao thông vận tải
đã chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các
CTGT tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát,
tổng hợp các điểm hư hỏng, tồn tại trên
tuyến đường tỉnh 293. Trên cơ sở kết quả
kiểm tra thực tế,  Sở Giao thông vận tải đã có
Công văn số 212/STGVT-QLKC ngày
17/01/2019 yêu cầu chủ đầu tư khắc phục
một số tồn tại cử tri phản ánh. Ngoài ra,
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn rà soát, tổng hợp các điểm hư
hỏng trên toàn tuyến đường tỉnh 293 và xây
dựng kế hoạch khắc phục, đảm bảo hoàn
thành trong quý II/2020 để đáp ứng nhu cầu
giao thông của nhân dân.

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét, giải quyết nội dung cử
tri kiến nghị. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi
trường đang triển khai Dự án tăng cường
quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu do
Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của Dự
án là cung cấp trang thiết bị cần thiết hỗ trợ
công tác quản lý đất đai; ngành tài nguyên
và môi trường cũng bố trí lượng lớn kinh
phí để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh
thông qua việc số hóa các thông tin, hồ sơ
đất đai (từ thông tin địa chính đến thông
tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại
các địa phương). Với cơ sở dữ liệu đất đai
được số hóa, vận hành trực tuyến sẽ giúp
nâng cao đáng kể hiệu lực, hiệu quả công
tác quản lý đất đai của các cấp trong đó có
công tác thu hồi đất, bồi thường, giải
phóng mặt bằng. Hiện nay, Dự án đang
trong quá trình lập thiết kế và chuẩn bị tổ
chức thi công, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa
vào sử dụng năm 2021.

Cử tri xã Bố Hạ, và một số xã của huyện

Yên Thế phản ánh:

- Hiện nay trên địa bàn có một số diện tích
đất và tài sản trên đất được Nhà nước giao
cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản
lý nhưng đến nay đã giải thể, không hoạt
động hoặc không sử dụng hết bị các đơn vị
này cho thuê không đúng mục đích hoặc bị bỏ
hoang, bị lấn chiếm trái phép. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà
soát, thu hồi lại, giao địa phương quản lý để
tránh gây lãng phí. 

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét, giải quyết nội dung cử
tri kiến nghị, kết quả như sau: Ngày
26/02/2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường đã thành lập đoàn thanh tra tại
Quyết định số 127/QĐ-TNMT thanh tra việc
quản lý, sử dụng đất tại một số doanh

nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thế. Qua
thanh tra cho thấy trên địa bàn huyện Yên
Thế có một số doanh nghiệp được Nhà nước
giao đất để quản lý nhưng đến nay đã giải
thể, không hoạt động hoặc không sử dụng
hết, sử dụng đất không hiệu quả như Công
ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang và Công ty
TNHH một thành viên Xi măng lâm nghiệp
theo phản ánh của cử tri là đúng. Kết quả
thanh tra và biện pháp xử lý 02 doanh
nghiệp trên như sau:

* Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang tại
xã Bố Hạ, huyện Yên Thế: Công ty không thực
hiện kê khai, đăng ký đất đai đối với 01 thửa
đất với diện tích 869m2, vi phạm quy định
tại khoản 2 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013;
không sử dụng 02 thửa đất thời gian trên 08
năm (Trạm thu phí đường bộ, Nhà hạt quản lý
đường bộ), vi phạm quy định tại khoản 3
Điều 12 Luật Đất đai năm 2013. Hiện UBND
tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ
quan có liên quan tham mưu biện pháp xử
lý tài sản trên đất, xem xét thu hồi những
thửa đất công ty không đưa vào sử dụng.

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

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã
yêu cầu Công ty nếu có nhu cầu sử dụng đất
thì phải có văn bản gửi UBND tỉnh xin gia
hạn tiến độ sử dụng đất. Nếu không được
UBND tỉnh chấp thuận thì Sở Tài nguyên và
Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi
đất theo quy định. Công ty đã có văn bản và
đã được UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử
dụng đất 24 tháng (tại Quyết định số
672/QĐ-UBND ngày 13/9/2019). UBND tỉnh
sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
giám sát việc sử dụng đất của doanh nghiệp
này, hết thời hạn được gia hạn mà Công ty
không đưa đất vào sử dụng thì sẽ thu hồi
diện tích 52.915m2 theo quy định.

II - LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
Cử tri nhiều xã của huyện Lạng Giang:

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

UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham
mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ
đặc thù cho Khu dân cư văn hóa tiêu biểu
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020
– 2025. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên
quan và trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch
tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2019. Tuy
nhiên, sau khi nghiên cứu dự thảo kế hoạch
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND
tỉnh nhận thấy đối với nội dung nêu trên
phải nâng cấp thành Nghị quyết của HĐND
tỉnh thì mới đảm bảo đúng các quy định của
pháp luật; đồng thời như vậy tính hiệu lực,
hiệu quả sẽ cao hơn trong quá trình tổ chức
thực hiện. 

Được sự đồng ý của Thường trực HĐND
tỉnh tại phiên họp tháng 9/2019, UBND tỉnh
đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây
dựng dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ
cho Khu dân cư văn hóa tiêu biểu trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020 – 2025,
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 7/2020. 
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I- LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri các xã: Tân Dĩnh, Quang Thịnh,

Tân Thịnh, thị trấn Kép và thị trấn Vôi,

huyện Lạng Giang phản ánh: Việc đưa đón
công nhân, dừng đón trả khách của xe khách
vào các giờ cao điểm trên quốc lộ 1A thường
xuyên gây ùn tắc, mất an toàn cho người tham
gia giao thông (xã Tân Dĩnh,  đoạn Nhà máy
gạch Tân Xuyên, thị trấn Vôi, thị trấn Kép đoạn
đèn xanh, đèn đỏ...). Để giảm thiểu tình trạng
ùn tắc và tai nạn giao thông, đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm
tra, tuần tra, kiểm soát, nhất là các đoạn đường
tại các xã: Tân Dĩnh, Quang Thịnh, Tân Thịnh,
thị trấn Kép và thị trấn Vôi hoặc phân cấp, giao
cho Công an huyện Lạng Giang thực hiện tuần
tra, kiểm soát, xử lý tại các khu vực này.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh xem
xét, giải quyết theo thẩm quyền, kết quả như
sau: Quốc lộ 1A đoạn địa bàn huyện Lạng
Giang qua các ngã tư giao cắt phức tạp gồm:
Ngã tư đoạn Nhà máy gạch Tân Xuyên, thị
trấn Vôi, thị trấn Kép, ngã tư Cầu Lường...
trong đó có 11 điểm dừng xe buýt được lắp
đặt biển "Bến xe buýt" tại các vị trí như: Km
108 + 880 gần ngã tư Nhà máy gạch Tân
Xuyên, 02 điểm thuộc thị trấn Vôi, 01 điểm
tại thị trấn Kép, 02 điểm thuộc xã Quang
Thịnh... Theo đó, Công an tỉnh đã ban hành
và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả
Kế hoạch số 153/KH-CAT-PCSGT ngày
10/7/2019 về mở đợt cao điểm tổng kiểm
soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container
và xe mô tô (từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày
14/8/2019); Công văn số 1106/CAT-PCSGT
ngày 30/8/2019 chỉ đạo tăng cường xử lý xe
ô tô chở khách vi phạm  trật tự an toàn giao
thông cụ thể:

- Lực lượng cảnh sát giao thông Công an
tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa
bàn 24/24h. Trong những khung giờ cao
điểm, bố trí lực lượng chốt tại các ngã tư thị
trấn Kép, thị trấn Vôi để điều khiển giao
thông và xử lý các trường hợp dừng đỗ đón
trả khách 1.  

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan
thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác
tuyên truyền pháp luật về TTATGT với nhiều
hình thức. Nội dung phong phú, đa dạng,
như: Phối hợp với các cơ quan báo, đài xây
dựng và đăng tải các phóng sự, tin bài tuyên
truyền, nội dung chú trọng về công tác triển
khai đợt cao điểm, tình hình TNGT, nguyên
nhân và cách phòng tránh...; duy trì phát
thanh tuyên truyền tại 03 ngã tư đi qua các
thị trấn, khu vực đông dân cư trên Quốc lộ
1A qua địa bàn huyện Lạng Giang. Nội dung
mang tính thời sự, tác động đến ý thức của
người tham gia giao thông; tổ chức rà soát,
kiến nghị cơ quan chức năng lắp đặt biển
báo hiệu tại những điểm bất hợp lý về tổ
chức giao thông trên tuyến như: Trên tuyến
có nhiều xe khách tuyến cố định hoạt động
nhưng không có biển "Điểm đón trả khách
tuyến cố định"; Một số biển báo "Bến xe
buýt" bố trí chưa hợp lý tại ngay vị trí gần
nơi đường giao nhau hoặc gần cổng trụ sở
cơ quan, tổ chức như: tại Km 108 + 880 gần
ngã tư Nhà máy gạch Tân Xuyên...; Biển báo
"Bến xe buýt" không xác định các thông tin
về số hiệu tuyến, tên tuyến, điểm đầu, điểm
cuối và lộ trình tuyến xe buýt nên gây khó
khăn trong công tác xử lý; Biển báo "Cấm
dừng xe và đỗ xe" không được cắm lại sau
khi nâng cấp, cải tạo tuyến đường: tại Km
107 đến Km 108 Quốc lộ 1A, đoạn khu vực
ga Phố Tráng…

Hiện nay công tác tuần tra xử lý vi phạm
hành chính về trật tự an toàn giao thông trên
Quốc lộ 1A được thực hiện nghiêm túc, đồng
bộ, quyết liệt, có hiệu quả, đặc biệt là xử lý
những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây

1 Kết quả tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm hành chính từ 15/7/2019 đến 14/9/2019: Đã lập biên bản 2.141 trường hợp vi phạm TTATGT (trong đó: 204 ô tô khách, 406 ô tô tải, 328 ô tô con, 1203 xe mô tô); tạm giữ: 1.082 xe (188
xe ô tô, 894 xe mô tô); thu phạt trên 3,5 tỷ đồng. Tước quyền sử dụng GPLX: 555 trường hợp (50 ô tô khách, 58 ô tô tải, 72 ô tô con, 375 mô tô). Trong 204 trường hợp người điều khiển ô tô xe khách vi phạm, các lỗi chủ yếu là: 22 trường hợp dừng
đỗ, đón trả khách không đúng quy định, 31 trường hợp chở hàng trong khoang chở khách, 12 trường hợp không có giấy phép lái xe, 06 trường hợp không có đăng ký xe, 03 trường hợp vượt sai quy định, 09 trường hợp không biển hợp đồng...
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tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ
cồn, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai và đón
trả khách không đúng quy định... Qua đó, ý
thức chấp hành pháp luật giao thông của
người dân đã dần được nâng lên, tình hình
TTATGT tiếp tục được giữ vững, tai nạn giao
thông được kiềm chế, làm giảm, không xảy
ra ùn tắc giao thông. Hầu hết các phương
tiện chấp hành tốt việc đón, trả khách đúng
nơi quy định tại những điểm đón, trả khách. 

Cử tri huyện Việt Yên phản ánh: Hiện
nay, ở khu vực nông thôn có tình trạng các
hiệu cầm đồ, tín dụng đen cho vay nặng lãi,
dẫn đến đòi nợ thuê, băng nhóm dọa nạt bằng
nhiều hình thức các gia đình có con em mang
nợ có những diễn biến rất phức tạp gây ảnh
hưởng đến  tình hình an ninh trật tự ở nông
thôn  hiện nay. Đề nghị UBND tỉnh, các ngành
chức năng có giải pháp để ngăn chặn, hạn chế
tình trạng trên.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh xem
xét, giải quyết theo thẩm quyền, kết quả cụ
thể như sau: Giám đốc Công an tỉnh đã tham
mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực
hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội
phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến
hoạt động “tín dụng đen” (Kế hoạch số
2409/KH-UBND ngày 10/7/2019). Ban hành
và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 159/KH-
CAT-CSHS ngày 31/7/2019 của Giám đốc
Công an tỉnh Bắc Giang về tổ chức triển khai
thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày
25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phòng Cảnh sát hình sự và công an các
huyện, thành phố tăng cường công tác nắm
tình hình, mở hồ sơ nghiệp vụ theo các hệ
loại đối tượng; giao chỉ tiêu cho công an các
đơn vị, địa phương về công tác phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến “tín dụng đen”. Thường xuyên
rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở kinh
doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính, các cá nhân
hoạt động cho vay có biểu hiện liên quan
đến “tín dụng đen” để chủ động có biện
pháp đấu tranh, xử lý. Qua rà soát, trên địa
bàn tỉnh có khoảng 40 cơ sở kinh doanh cầm
đồ, cá nhân hoạt động cho vay có biểu hiện
liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
(trong đó, huyện Việt Yên có 09 cơ sở). Qua
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ,
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối
với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có
điều kiện về ANTT (karaoke, cầm đồ) tình
hình vi phạm pháp luật liên quan đến “tín
dụng đen”, cho vay nặng lãi đã được kiềm
chế. Các đối tượng có dấu hiệu hoạt động
“tín dụng đen”  đều được lập hồ sơ nghiệp
vụ để theo dõi, quản lý. 

Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với
các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường
tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ
đoạn mới, các biện pháp phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay
nặng lãi, “tín dụng đen”. Chỉ đạo Công an các
đơn vị, địa phương đẩy mạnh phát động
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là
trong phát hiện, tố giác hành vi liên quan
đến “tín dụng đen”. Từ đầu năm đến nay,
Công an huyện Việt Yên đã tiếp nhận, thụ lý
05 vụ việc liên quan đến “đòi nợ thuê”, trong
đó khởi tố 01 vụ về tội “hủy hoại tài sản” tại
cơ sở kinh doanh karaoke Chợt Nhớ ở xã
Hồng Thái, huyện Việt Yên, đang tiếp tục
điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan
trong vụ án và tổ chức xác minh, điều tra các
vụ việc theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ
đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện
Việt Yên tổ chức tổng rà soát, kiểm tra 100%
cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có
điều kiện liên quan đến “tín dụng đen”, cầm

đồ, hỗ trợ tài chính, qua đó thu giữ nhiều tài
liệu liên quan đến cho vay “tín dụng đen” (17
quyển sổ, 72 bộ hồ sơ vay tiền, 14 giấy vay
tiền, 04 xe mô tô, 01 điện thoại di động...). Đã
ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 03 cơ
sở. Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát hình sự đã
đấu tranh, làm rõ 01 vụ ném chất bẩn, đòi nợ
thuê ở khu 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên;
khởi tố vụ án, khởi tố, bắt 05 bị can về tội
“cưỡng đoạt tài sản”. Công an huyện Việt Yên
khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn
Thương, sinh năm 1984 ở thôn Phúc Lâm, xã
Hoàng Ninh, huyện Việt Yên về tội “lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh làm rõ,
Thương là đối tượng cầm đầu nhóm 06 đối
tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”,
bảo kê, chăn dắt gái gây phức tạp ANTT ở
khu vực xã Hoàng Ninh và thị trấn Bích
Động, huyện Việt Yên. Giám đốc Công an
tỉnh tiếp tục chỉ đạo đấu tranh, xử lý triệt để
các ổ, nhóm hoạt động tội phạm trên địa
bàn huyện. 

Về một số giải pháp triển khai trong

thời gian tới:

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số
12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường công tác phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp
luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương
tăng cường phối hợp tuyên truyền đến các
tầng lớp nhân dân về thủ đoạn, hậu quả tác
hại của hoạt động tín dụng đen, cho vay
nặng lãi, nhất là các địa bàn khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, địa bàn có dịch vụ
kinh doanh ngành nghề kinh có điều kiện về
ANTT (karaoke, cầm đồ) có dấu hiệu hoạt
động “tín dụng đen” phức tạp...; nâng cao
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân
dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, xử
lý các hành vi vi phạm liên quan tới cho vay
nặng lãi và đòi nợ thuê.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện
pháp nghiệp vụ, rà soát bổ sung thông tin,
tài liệu về các ổ, nhóm, cá nhân kinh doanh
liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn;
mở các hồ sơ nghiệp vụ để theo dõi, quản lý
chặt chẽ các đối tượng. Chủ động trong
công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát
hiện những ổ, nhóm tội phạm hoạt động
liên quan đến “tín dụng đen” mới nhen
nhóm, manh nha hình thành để triển khai
các kế hoạch đấu tranh triệt phá. Đẩy mạnh
phát động phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ trong phát hiện, tố giác hành vi liên
quan đến “tín dụng đen”. 

- Định kỳ hằng tháng, 03 tháng, 06 tháng,
01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến
“tín dụng đen”. Giám đốc Công an tỉnh trực
tiếp nghe án, chỉ đạo hằng ngày đối với các
vụ án, chuyên án lớn, phức tạp. Xem xét
đánh giá thi đua, trách nhiệm người đứng
đầu các phòng nghiệp vụ và Công an các
huyện, thành phố.

Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh:

Hiện nay tình trạng dán tờ quảng cáo cho vay
tiền không cần thế chấp, bản chất là cho vay
nặng lãi (có kèm theo số điện thoại liên hệ) vẫn
diễn ra ở nhiều địa phương. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các
nhà mạng dừng hoạt động của các thuê bao
được sử dụng để liên hệ cho vay khi cơ quan
chức năng có văn bản đề nghị.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và
Truyền thông xem xét, giải quyết kiến nghị
của cử tri, kết quả như sau: Thực hiện Chỉ thị
số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên
quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế
hoạch số 2409/KH-UBND ngày 10/7/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số

2355/BTTTT-VP ngày 19/7/2019 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về triển khai thực
hiện Chỉ thị số 12/CTTTg về công tác kiểm
tra, rà soát các số điện thoại quảng cáo, rao
vặt có liên quan đến hoạt động “tín dụng
đen”. Sở Thông tin và Truyền thông đã có
Công văn số 598/STTTT-TTBCXB gửi Báo Bắc
Giang, Đài PT&TH tỉnh, Trung tâm Văn hóa-
Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố
đề nghị tăng cường tuyên truyền cho nhân
dân biết những phương thức, thủ đoạn và
hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”, tuyên
truyền tăng cường các biện pháp nhằm
củng cố, đảm bảo an toàn hoạt động các
quỹ tín dụng nhân dân; Công văn số
455/STTTT-TTra ngày 18/6/2019 yêu cầu
phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,
thành phố rà soát, thống kê, tổng hợp các
thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt có
liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên
địa bàn. 

Trên cơ sở tổng hợp danh sách các thuê
bao điện thoại quảng cáo, rao vặt liên quan
đến hoạt động “tín dụng đen” từ các địa
phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã
yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tạm
dừng cung cấp dịch vụ hoặc thu hồi về Kho
số đối với các số thuê bao quảng cáo, rao vặt
có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” 2.  

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền
thông tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác
tuyên truyền cho nhân dân biết những
phương thức, thủ đoạn và hậu quả của hoạt
động “tín dụng đen”; phối hợp chặt chẽ với
các ngành, địa phương tiến hành kiểm tra,
xử lý các số điện thoại quảng cáo, rao vặt có
liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; yêu
cầu Phòng VH&TT các huyện, thành phố
thường xuyên rà soát, thống kê, tổng hợp
các thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt
để có biện pháp xử lý, đồng thời tháo dỡ các
tờ rơi, quảng cáo trái phép. Qua đó, góp
phần đảm bảo mỹ quan đô thị, ổn định trật
tự xã hội.

II - LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
Cử tri huyện Yên Thế phản ánh: Nhà máy

năng lượng mặt trời tại xã Đồng Tiến, huyện
Yên Thế với quy mô diện tích khoảng 80ha đã
thực hiện xong quy hoạch. Tuy nhiên, đã qua
02 năm, dự án vẫn chưa triển khai. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét.

Dự án Nhà máy phát điện năng lượng
mặt trời được UBND tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư tại Quyết định số 455/QĐ-
UBND ngày 4/8/2017, với một số nội dung
chính của dự án như sau:

- Mục tiêu, quy mô đầu tư: Sản xuất điện
với công suất 50MW, tương đương với
82.125 MW/năm

- Địa điểm thực hiện dự án: Bản Trại Nấm,
xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 80 ha
- Tổng vốn đầu tư: 1.104 tỷ đồng
- Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ

ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự kiến: 
+ Hoàn thành các thủ tục về đất đai: Từ

tháng 7/2017 đến tháng 3/2019;
+ Xây dựng các hạng mục công trình: Từ

tháng 4/2019 đến tháng 4/2020.
+ Hoàn thành và đi vào hoạt động:

Tháng 5/2020.
Về tình hình thực hiện dự án: 
Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu

tư, nhà đầu tư đã phối hợp với Sở Công
Thương báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Công
Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ
sung dự án trên vào Quy hoạch phát triển
điện lực quốc gia; ký hợp đồng với đơn vị tư
vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường, phương án trồng rừng thay thế trình

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500
trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt;
phối hợp với UBND huyện Yên Thế để triển
khai các công tác liên quan đến bồi thường,
giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Tuy
nhiên, trong quá trình thực hiện Dự án, nhà
đầu tư gặp khó khăn trong việc bổ sung dự
án trên vào quy hoạch phát triển điện lực
quốc gia. Cụ thể, ngày 21/5/2018, Bộ Công
Thương có văn bản số 3970/BCT-ĐL trong
đó có nêu: Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 174/TB-
VPCP ngày 10/5/2018, Bộ Công Thương tạm
thời dừng thẩm định các dự án điện mặt trời
riêng lẻ để xem xét đưa vào đồng bộ trong
Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia
và chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Thủ
tướng Chính phủ. Do đó, hiện nay việc xem
xét, bổ sung dự án trên vào quy hoạch chưa
được thực hiện; dự án đã chậm tiến độ so với
tiến độ đã được chấp thuận.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan
đôn đốc nhà đầu tư, yêu cầu nhà đầu tư báo
cáo tình hình thực hiện dự án; sớm hoàn thiện
các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án theo quy định 3. 

Cử tri xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang

phản ánh: Một số dự án đã giao cho doanh
nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố
Bắc Giang hiện đã thu hồi đất của người dân,
nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc,
tránh gây lãng phí đất đai.

Trên địa bàn xã Tân Tiến, thành phố Bắc
Giang đến nay đã có 11 dự án đầu tư của
doanh nghiệp được chấp thuận. Trong đó
đến nay đã có 02 dự án đi vào hoạt động ổn
định (Dự án Trung tâm thương mại BigC và
dự án “Đầu tư xây dựng bến tập kết hàng
hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng, chất đốt
và cho thuê kho bãi” của Công ty TNHH
Hưng Giang); còn lại 9 dự án đang triển khai
thực hiện (trong đó có 05 dự án đã được cho
thuê đất, còn lại 04 dự án chưa được cho
thuê đất), cụ thể như sau:

(1) Dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai
thác chợ xã Tân Tiến của Công ty TNHH
Thương Vụ: Dự án được UBND tỉnh cấp
Quyết định chủ trương đầu tư số 821/QĐ-
UBND ngày 20/11/2017 với diện tích: 6.021
m2; được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận
giãn tiến độ tại Quyết định số 153/QĐ-
SKHĐT ngày 21/5/2019. Tiến độ phải đưa dự
án đi vào hoạt động là tháng 02/2021. Đến
nay, nhà đầu tư đã bồi thường, giải phóng
mặt bằng được 4.188,6m2/6.021 m2 đất của
dự án và chưa được cho thuê đất.

(2) Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu
loại II của Công ty cổ phần Đại Đồng Xuân:
Dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ
trương đầu tư số 966/QĐ-UBND ngày
29/12/2017 với diện tích: 1.500 m2; Thời gian
phải đưa dự án đi vào hoạt động là tháng
03/2020. Đến nay, nhà đầu tư đã được UBND
tỉnh cho thuê đất với diện tích 1.499 m2 để
thực hiện dự án. Nhà đầu tư đã thực hiện thủ
tục xin cấp Giấy phép xây dựng và chuẩn bị
khởi công xây dựng công trình.

(3) Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng
hợp và khách sạn cao cấp đô thị phía Nam
thành phố Bắc Giang của Công ty cổ phần
Thương mại Rùa Vàng: Dự án được UBND
tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số
516/QĐ-UBND ngày 02/9/2016 với diện tích:
14.838 m2; tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 là
tháng 12/2019, giai đoạn 2 là tháng 3/2022. 

Đến nay, nhà đầu tư đã được UBND tỉnh
cho thuê đất (đợt 1), với diện tích 8.075,3 m2

(tổng diện tích đất thực hiện của dự án là
14.838 m2) để thực hiện dự án. Do trong khu
đất thực hiện dự án có nghĩa trang của nhân

2 Tính đến ngày 15/9/2019, các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện chặn hai chiều đối với 318 thuê bao, trong đó địa bàn thành phố Bắc Giang có 139 số thuê bao điện thoại bị chặn. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Giang thực hiện
xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp quảng cáo rao vặt với tổng số tiền 4.500.000đồng; tháo dỡ trên 10.000 tờ rơi, quảng cáo rao vặt trái phép.   

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư có các văn bản số 544/SKHĐT-KTĐN ngày 04/4/2018; văn bản số 1160/SKHĐT-KTĐN ngày 05/6/2019 đôn đốc nhà đầu tư; đồng thời, tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm bổ sung dự án trên vào
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
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dân địa phương (khoảng 400 ngôi mộ) nên
việc giải phóng mặt bằng, di chuyển các ngôi
mộ trong phạm vi dự án gặp nhiều khó khăn
dẫn đến dự án đã chậm tiến độ giai đoạn 1.

(4) Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng
hợp của Công ty Cổ phần Sản xuất và
Thương mại Tân Nông: Dự án được UBND
tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số
154/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 với diện tích:
2.084 m2. Tiến độ hoàn thành dự án đi vào
hoạt động là tháng 10/2020. Đến nay, Nhà
đầu tư vẫn đang thực hiện thỏa thuận bồi
thường, giải phóng mặt bằng; chưa được
cho thuê đất do việc thỏa thuận giải phóng
mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

(5) Dự án Khu dịch vụ Thương mại tổng
hợp và cho thuê văn phòng của Công ty
TNHH Tân Thịnh: Dự án đã được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư
số 397/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 và Quyết
định chủ trương đầu tư điều chỉnh số
586/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 với diện
tích: 8.291 m2. Tiến độ hoàn thành dự án đi
vào hoạt động là tháng 7/2020. Đến nay,
Nhà đầu tư đã được cho thuê đất với diện
tích 8.291 m2. Hiện nay, Nhà đầu tư đang
thực hiện việc xin cấp Giấy phép xây dựng
để tiến hành xây dựng các hạng mục công
trình của dự án.

(6) Dự án Khu dịch vụ thương mại, vui
chơi giải trí ăn uống và cho thuê văn phòng
của Công ty TNHH Tâm Thành BG: Dự án đã
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định
chủ trương đầu tư số 396/QĐ-UBND ngày
06/7/2016 và với diện tích: 7.906 m2; Thời
gian phải đưa dự án đi vào hoạt động là
tháng 7/2020. Đến nay, Nhà đầu tư đã được
cho thuê đất với diện tích 7.906 m2. Hiện
nhà đầu tư đang chuẩn bị tiến hành xây
dựng các hạng mục công trình của dự án.

(7) Dự án Tổ hợp khu thương mại dịch vụ
và khách sạn cao cấp của Công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ địa ốc Toàn Cầu: Dự
án được UBND cấp Quyết định chủ trương
đầu tư số 783/QĐ-UBND ngày 13/11/2017
với diện tích: 16.361 m2. Tiến độ hoàn thành
dự án đi vào hoạt động là tháng 5/2020. Đến
nay, Nhà đầu tư vẫn đang thực hiện việc
thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng (do
một số hộ dân trong khu vực dự án bị mất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn
đến phải cấp lại trước khi chuyển nhượng
cho nhà đầu tư nên thời gian giải phóng mặt
bằng đã kéo dài) dẫn đến tiến độ của dự án
đã bị chậm.

(8) Dự án Trường mầm non Quốc tế Đồ
Rê Mí của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát
triển ĐồRêMi Group: Dự án được UBND tỉnh
cấp Quyết định chủ trương đầu tư số
781/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 với diện
tích: 3.755 m2. Tiến độ hoàn thành dự án đi
vào hoạt động là tháng 11/2019. Đến nay,
Nhà đầu tư đã được cho thuê đất với diện
tích 3.738,4 m2. Hiện nhà đầu tư đang
chuẩn bị tiến hành xây dựng các hạng mục
công trình của dự án.

(9) Dự án Trường mầm non chất lượng
cao Marie Curie của Công ty TNHH Giáo dục
Quốc tế Marie Curie: Dự án được UBND tỉnh
cấp Quyết định chủ trương đầu tư số
315/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 với diện tích:
3.704 m2. Tiến độ hoàn thành dự án đi vào
hoạt động là tháng 5/2021. Đến nay, Nhà
đầu tư vẫn đang thực hiện việc thỏa thuận
đền bù giải phóng mặt bằng và chưa được
cho thuê đất.

Như vậy, trong số các dự án đang triển
khai nêu trên, đến nay có 05 dự án đã được
Nhà nước cho thuê đất (trong đó có 04 dự
án được cho thuê đất đối với toàn bộ dự án;
01 dự án được cho thuê phần); còn lại 04 dự
án đang trong quá trình bồi thường, giải
phóng mặt bằng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đôn đốc Nhà
đầu tư sớm triển khai thực hiện để đưa dự án
vào hoạt động theo đúng tiến độ. Tuy nhiên,
do các dự án đều không thuộc diện Nhà
nước thu hồi đất nên việc bồi thường, giải
phóng mặt bằng các dự án gặp nhiều khó

khăn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp
tục theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư sớm
hoàn thiện các thủ tục bồi thường, GPMB và
thuê đất (đối với các dự án chưa được thuê
đất), khởi công xây dựng (đối với các dự án
đã được cho thuê đất) để hoàn thành dự án.

Cử tri thị trấn Vôi, xã Yên Mỹ và một số

xã của huyện Lạng Giang phản ánh: Theo
Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND, ngày
31/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành
đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang, tại Điều 4 với mức thu 1% (520 đ/m2)
tại các địa bàn trên là cao, do vậy người dân
không nhận khoán, nhiều diện tích đất công
ích bỏ hoang, gây lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh
xem xét, giảm mức thu thuê khoán thầu đối với
đất công ích, tạo điều kiện cho nhân dân nhận
khoán, tận dụng nguồn thu cho ngân sách xã.

Thực hiện chương trình ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2019 của
UBND tỉnh, Sở Tài chính đã soạn thảo Quyết
định của UBND tỉnh "Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định đơn giá thuê đất áp
dụng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo
Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND ngày
31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang” trình
UBND tỉnh ban hành theo đúng trình tự, quy
trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật tại kỳ họp tháng 5/2019. 

Quan điểm xây dựng văn bản: Tỷ lệ %
tính đơn giá quy định tại Quyết định số
871/2014/QĐ-UBND được xây dựng trên
quan điểm ưu đãi đầu tư theo địa bàn (địa
bàn không ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều
kiện kinh tế xã hội khó khăn và điều kiện
kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn). Tuy nhiên,
giá đất cho thuê được UBND tỉnh quy định
tại Bảng giá đất hàng năm hoặc quyết định
giá đất cụ thể cho thuê của UBND tỉnh theo
từng địa bàn đầu tư, giá đất này đã phản
ánh cơ bản phù hợp với thị trường và điều
kiện phát triển kinh tế tại địa phương (giá
đất cao tập trung ở các khu vực đô thị, địa
bàn thành phố Bắc Giang; giá đất thấp tập
trung ở nông thôn và vùng núi...). Ngoài ra,
việc quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất
áp dụng chung cho tất cả các dự án không
thể hiện được cơ chế ưu đãi đầu tư của tỉnh
đối với lĩnh vực khuyến khích, thu hút đầu
tư theo quy định. Theo đó, quan điểm khi
xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định đơn giá thuê đất áp
dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành
kèm theo Quyết định số 871/2014/QĐ-
UBND chuyển từ ưu tiên theo địa bàn ưu đãi
đầu tư (địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc
biệt khó khăn, khu vực nông thôn...) sang ưu
đãi theo ngành, lĩnh vực đầu tư, loại hình dự
án đầu tư, có kết hợp với nhóm khu vực có
lợi thế cao (khu vực thuộc đô thị, thị trấn,
khu vực quy hoạch đô thị, quy hoạch thị
trấn và các khu vực ven trục giao thông
huyết mạch).

Tại thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã và
đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các
huyện, thành phố xây dựng Bảng giá đất giai
đoạn 2020-2024 thay thế Bảng giá đất giai
đoạn 2015-2019. Do vậy, để chính sách về
thuê đất và giá đất cho thuê đồng bộ, theo
chu kỳ quản lý giá đất mới, UBND tỉnh tạm
thời chưa ban hành Quyết định "Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định đơn giá thuê
đất áp dụng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm
theo Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang”.
Thời điểm ban hành sẽ đồng thời với quyết
định của UBND tỉnh về ban hành Quyết định
Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, cùng có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Cử tri xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm
quyền kiểm tra, xem xét hoạt động của Nhà
máy nước sạch xã Đồng Phúc, hiện nay cấp
nước không ổn định, không đảm bảo sinh
hoạt của nhân dân.

Công trình cấp nước xã Đồng Phúc được
giao cho Công ty Cổ phần DHC Hà Nội (nay
đổi tên là Công ty cổ phần TID Hà Nội) quản

lý ngày 30/12/2014. UBND huyện Yên Dũng
đã ký kết hợp đồng quản lý, khai thác công
trình với Công ty cổ phần TID Hà Nội tại Hợp
đồng số 1812/2017/HĐDA ngày 18/12/2017;
UBND huyện đã phê duyệt giá bán nước sạch
của công trình. Hiện nay, tại xã Đồng Phúc
đang làm đường giao thông qua các thôn
Việt Thắng Làng và Việt Thắng Núi, phải tháo
dỡ đường ống để làm đường giao thông nên
một số hộ dân không có nước sạch để sử
dụng. Sau khi có mặt bằng, Công ty sẽ phối
hợp với địa phương lắp đặt lại đường ống và
cấp nước trở lại cho các hộ dân.

Cử tri xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng: Đề
nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo bàn giao hệ
thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã
Cảnh Thụy cho doanh nghiệp quản lý (đề
nghị chuyển cho Công ty Lam Sơn là doanh
nghiệp đang cấp nước sinh hoạt trên địa bàn
quản lý).

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc phê
duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư nhận
quản lý, khai thác công trình và  đang tiến
hành lựa chọn doanh nghiệp nhận quản lý,
khai thác công trình; trên cơ sở đó, sẽ xem
xét giao Công ty cổ phần Thương mại và Xây
dựng Lam Sơn quản lý, khai thác công trình
nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện, năng lực.

Cử tri xã Yên Mỹ, thị trấn Vôi, huyện

Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ
đạo để nhân dân được dùng nước sạch của
Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP Bắc
Giang, hiện nay đường nước của Công ty đi
qua nhưng nhân dân không được dùng vì trên
địa bàn xã Yên Mỹ hiện đang có Công ty TNHH
xây dựng 767 là công ty đang cung cấp nước
cho xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, song chất lượng
nước của Công ty này không đảm bảo như
nước của DNP.

Trên địa bàn xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi,
huyện Lạng Giang đang có công trình cấp
nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ - thị
trấn Vôi do Công ty TNHH xây dựng 767 đầu
tư và khai thác, công trình đang cung cấp
nước cho các hộ dân trên địa bàn xã Yên Mỹ
và thị trấn Vôi.

Ngày 15/8/2019 Công ty TNHH xây
dựng 767 đã ký kết Hợp đồng số
07/2019/HĐMB/DNP-BACGIANG về việc
mua bán buôn nước sạch với Công ty Cổ
phần đầu tư hạ tầng nước DNP-Bắc Giang.
Theo nội dung Hợp đồng, Công ty TNHH xây
dựng 767 sẽ mua nước sạch từ Nhà máy
nước sạch DNP - Bắc Giang để cấp nước cho
nhân dân tại xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi. 

Cử tri thị trấn Nếnh, xã Trung Sơn và

một số xã của huyện Việt Yên: Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường
kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của
các HTX dùng nước trên địa bàn và có biện
pháp xử lý đối với những HTX hoạt động kém
hiệu quả và không đúng quy định. 

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 204 tổ
chức hợp tác dùng nước (tổ hợp tác, hợp
tác xã); riêng huyện Việt Yên có 18 hợp tác
xã dùng nước. Các tổ chức hợp tác dùng
nước do UBND các huyện, thành phố thành
lập theo Luật Hợp tác xã. Tiếp thu ý kiến của
cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các
huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý
về cơ cấu tổ chức, hoạt động của các hợp
tác xã và giao nhiệm vụ quản lý, khai thác
hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn
theo phân cấp.

Cử tri xã Trung Sơn, Hương Mai và một

số xã của huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh
có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các địa
phương để chi cho công tác phòng, chống dịch
tả lợn châu Phi như: mua hóa chất, thuê công
đào hố, chôn lấp vôi bột, quần áo bảo hộ… vì
dịch bệnh kéo dài, đến nay hầu hết các xã đã
sử dụng hết kinh phí dự phòng để chi cho công
tác phòng chống dịch.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện,
thành phố bố trí cấp bổ sung kinh phí cho
cấp xã để thực hiện các hoạt động chống
dịch. Đến nay, các huyện, thành phố đã cấp
hơn 16 tỷ đồng cho các hoạt động chống

dịch tại các xã, phường, thị trấn; riêng Việt
Yên, huyện đã bố trí 5.902.299.000 đồng cho
công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn
châu Phi, trong đó kinh phí cấp cho các xã
ngoài nguồn dự phòng là 4.994.138.000
đồng. Số kinh phí trên chủ yếu hỗ trợ mua
quần áo bảo hộ, vôi bột, hóa chất... 

Để phục vụ cho công tác phòng, chống
bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh cấp 8,3
tỷ đồng dùng để mua 82.700 lít hóa chất tiêu
độc khử trùng, trang thiết bị, lấy mẫu giám
sát, bảo hộ lao động, hỗ trợ cho cán bộ tham
gia phòng chống dịch... 

Cử tri xã Đông Hưng, huyện Lục Nam:

Đề nghị xem xét mức độ ảnh hưởng môi
trường của một số hộ gia đình sử dụng chất
lỏng (gọi là phân bón) của Công ty Miwon để
tưới bón cho cây trồng.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của
cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp
với các cơ quan chuyên môn của huyện Lục
Nam, UBND xã Đông Hưng kiểm tra , làm rõ.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu
phân bón gửi Trung tâm Khảo kiểm nghiệm
phân bón Quốc gia phân tích kết quả cho
thấy: Các chỉ tiêu phân tích đều đạt yêu cầu
(chỉ tiêu N,P,K, độ PH đều đảm bảo theo quy
định, các hoạt chất kim loại nặng như Asen,
Canidi, chì, thủy ngân; các vi khuẩn có hại
như E.coli đều không phát hiện thấy). Do vậy
việc sử dụng phân bón hữu cơ dạng lỏng
MV-L là một loại phân bón có trong danh
mục phân bón được phép lưu hành tại Việt
Nam, có chất lượng tốt và không ảnh hưởng
tới môi trường.

Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh:

Chất liệu gờ giảm tốc và vạch kẻ đường ở một
số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc
Giang do Ban ATGT tỉnh làm chủ đầu tư không
đảm bảo, gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm
tra, khắc phục.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải tổ chức kiểm tra thực tế và xem xét giải
quyết, khắc phục xong trong tháng 7/2019.

Cử tri các xã: Hương Sơn, Hương Lạc,

Yên Mỹ, Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang: Đề
nghị UBND tỉnh kiến nghị với Công ty Cổ phần
thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang thường
xuyên kiểm tra việc hoạt động của các baire tự
động tại các xã nêu trên, do thời gian gần đây
barie đóng, mở tự động không trùng với thời
gian tàu đến, (khi tàu sắp đến thì không tự
động đóng và ngược lại) gây nguy hiểm cho
người tham gia giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải có Công văn 2729/SGTVT-QLKC đề nghị
Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường
sắt Bắc Giang khắc phục, giải quyết kiến nghị
của cử tri. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần
thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang, hiện
nay, hoạt động của barie đóng, mở tự động
tại 4 điểm giao cắt đều hoạt động ổn định,
an toàn.

Cử tri xã Hợp Đức, huyện Tân Yên: Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng làm
biển cảnh báo trẻ em, biển cảnh báo đường
cua tại 03 địa điểm (ngã ba rẽ vào các trường
Tiểu học, THCS xã Hợp Đức; đường rẽ vào Trụ
sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Đức
và tại Bưu điện xã) vì mật độ các phương tiện
tham gia giao thông nhiều, nguy cơ gây tai
nạn cao.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải làm việc với chính quyền địa phương và
tổ chức cắm biển báo theo kiến nghị của cử
tri. Đã hoàn thành trong tháng 9/2019.

Cử tri thị trấn Cao Thượng, huyện Tân

Yên phản ánh: Việc đặt biển báo khu đông
dân cư, tại điểm gần cây xăng, ngã tư xã Ngọc
Lý (TL298), bất cập, không đúng vị trí, đặt sâu
vào phía trong khuất tầm nhìn và đặt trong
đoạn đường khu đông dân cư, dẫn đến người
điều khiển phương tiện xe cơ giới khi tham gia
giao thông vào trong đoạn đường khu đông
dân cư phải giảm tốc độ mới nhìn thấy biển
báo và thường xuyên bị lực lượng Công an
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giao thông xử phạt vi phạm. Đề nghị cho di
chuyển biển báo này theo đúng quy định.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải tổ chức cắm biển báo khu đông dân cư
mới tại ngoài vị trí ngã tư xã Ngọc Lý, thay
thế biển báo cũ, đảm bảo đủ tầm nhìn, dễ
quan sát. Đã hoàn thành xong trong tháng
9/2019.

Cử tri xã Yên Sơn, Lan Mẫu, huyện Lục

Nam: Đề nghị làm gờ giảm tốc trên mặt
đường 293 tại các điểm giao nhau với đường
dân sinh (thôn Lan Hoa, thôn Muối, xã Lan
Mẫu; thôn Trại Hai, thôn Vừng, xã Yên Sơn) để
giảm thiểu tai nạn giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải tổ chức kiểm tra thực tế và làm gờ giảm
tốc trên mặt đường 293 tại các điểm giao
nhau với đường dân sinh (thôn Lan Hoa,
thôn Muối, xã Lan Mẫu; thôn Trại Hai, thôn
Vừng, xã Yên Sơn). Công trình đã thực hiện
xong trong tháng 9/2019.

Cử tri thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục

Nam phản ánh: Đường 293 đoạn qua địa bàn
thôn có 3 cống do thi công không đảm bảo
nên không đáp ứng tiêu thoát nước gồm:

+ Cống Cầu Đá chảy qua đường 293, do
tầm cống đặt cao;

+ Cống chảy qua đường 293 vào Đồng
Lăng bị bê tông xô lấp; 

+ Cống rộc Khuôm đặt sâu, bị bùn lấp.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nhà thầu xem

xét, khắc phục.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận

tải tổ chức kiểm tra thực tế và xem xét giải
quyết. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã làm
việc với chính quyền địa phương, thống nhất
giải pháp mở rộng sân cống Cầu Đá, thời
gian thực hiện vào mùa khô, hoàn thành
tháng 11/2019; kiểm tra, bổ sung 10 cống
ngang tại vị trí lề ĐT.293 khu vực Đồng Lăng,
đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ nông
nghiệp, thực hiện xong trong tháng 9/2019;
chỉ đạo Đơn vị quản lý đường bộ nạo vét,
thông cống rộc Khuôm đảm bảo thoát nước,
đã thực hiện xong trong tháng 9/2019.

Cử tri xã Tam Tiến, Đồng Vương, huyện

Yên Thế: Đề nghị sửa chữa, mở rộng đường
268 (đoạn từ  ngã ba Mỏ Trạng qua cầu Đồng
Vương đi ngã ba Đồng Tiến) hiện nay bị xuống
cấp có những ổ gà lớn, gây nguy hiểm cho
người tham gia giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải chủ trì phối hợp với UBND huyện Yên Thế
tổ chức kiểm tra thực tế và xem xét, giải
quyết theo quy định. Những vị trí hư hỏng
(đoạn từ cầu Đồng Vương đến ngã ba
đường huyện 268) đã được sửa chữa xong
trong tháng 9/2019, đảm bảo giao thông
trên tuyến.

Cử tri thị trấn Tân Dân và xã Tân An,

huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
cơ quan chức năng sửa chữa, thay mới các nắp
cống thoát nước bị hư hỏng; nạo vét rãnh
thoát nước dọc đường tỉnh 293 và 299; thay
nắp đậy bảng điện tại các cột đèn chiếu sáng
trên đường tỉnh 299.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải và đơn vị quản lý đường bộ thực hiện nạo
vét rãnh dọc, thay mới tấm đan rãnh thoát
nước bị hư hỏng, công trình đã hoàn thành
trong tháng 9/2019.

Về cột đèn chiếu sáng trên đường tỉnh
299 do UBND huyện Yên Dũng đầu tư, việc
thay nắp do UBND huyện Yên Dũng thực
hiện. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của
cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải có Văn bản số 2979/SGTVT-QLKC
ngày 26/9/2019 đề nghị UBND huyện Yên
Dũng xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri
theo thẩm quyền.

Cử tri xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa: Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án sửa
chữa, nâng cấp ĐT295 (đoạn ngã ba Trại Cờ đi
Ngọc Châu, Tân Yên): 

- Bổ sung hệ thống rãnh thoát nước khu
dân cư Ngọc Thành.

- Điều chỉnh hệ thống rãnh thoát nước khu
ngã ba Trại Cờ về vị trí cũ (vị trí mới dịch chuyển
nhiều ra lòng đường tỉnh 295 làm hẹp lòng
đường, gây khó khăn cho phương tiện tham
gia giao thông, các hộ dễ tái lấn chiếm hành
lang ATGT).

Về nội dung cử tri đề nghị bổ sung hệ
thống rãnh thoát nước khu dân cư Ngọc
Thành: Ngày 06/8/2019, đại diện các đơn vị:
Sở GTVT Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Bắc Giang,
tư vấn thiết kế, đơn vị thi công cùng với đại
diện UBND huyện Hiệp Hòa, huyện Tân Yên
đã tổ chức buổi làm việc rà soát hiện trường
theo ý kiến, kiến nghị của địa phương. Các
bên thống nhất bổ sung phát sinh một số vị
trí rãnh dọc cũng như cống đường ngang
qua các nhà dân theo kiến nghị của địa
phương. Hiện đang thực hiện trình phê
duyệt bổ sung phát sinh những vị trí như
kiến nghị của cử tri và triển khai thi công
trong tháng 10/2019.

Về nội dung cử tri đề nghị điều chỉnh hệ
thống rãnh thoát nước khu ngã ba Trại Cờ: Tại
vị trí ngã ba Trại Cờ khi thiết kế nút giao giữa
ĐT.295 và QL37 đã lựa chọn bán kính mở
rộng nút giao tối ưu nhất đảm bảo yếu tố mỹ
thuật, kỹ thuật cũng như hạn chế tối đa ảnh
hưởng đến đất ở của các hộ dân xung quanh
nút giao, có thiết kế hệ thống rãnh dọc xây
B60 hai bên kết nối với QL37 đảm bảo thoát
nước mặt đường và thoát nước cho các hộ
dân. Nếu dịch chuyển rãnh về vị trí rãnh cũ
sẽ không đảm bảo yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật
của nút giao, nhánh rẽ từ ĐT.295 vào QL37
sẽ bị gãy khúc không đảm bảo yếu tố đường
cong mở rộng nút giao, nếu điều chỉnh tăng
bán kính đường cong nhánh rẽ để tận dụng
rãnh cũ thì phần rãnh xây cuối tuyến phía
bên phải nút giao sẽ ảnh hưởng đến đất ở và
nhà cửa của một số hộ dân ở mặt đường
QL37. Mặt khác, theo hiện trạng bên phải
nhánh nút giao ĐT.295 với QL37 có hệ thống
rãnh cũ có chiều dài khoảng hơn 20m, chiều
rộng rãnh B40, chiều sâu rãnh nông không
đảm bảo thoát nước về lâu dài nên cũng
không thể tận dụng được.

Về lòng đường ĐT.295 sau khi thi công
hoàn thành mở rộng nút giao theo thiết kế
có chiều rộng mặt đường được mở rộng lớn
hơn lòng đường hiện trạng đảm bảo cho
việc tổ chức giao thông tại nút giao, tuyến
đường theo đúng tiêu chuẩn cấp đường,
đảm bảo thuận tiện, an toàn cho các
phương tiện khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính
quyền địa phương quản lý chặt chẽ không
để các hộ dân lấn chiếm hành lang ATGT,
buôn bán gây mất an toàn giao thông tại vị
trí nút giao. 

Cử tri các thôn: Mậu, Thanh Chung, Bài,

xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động phản ánh:

Đường tỉnh 293 qua địa bàn xã Tuấn Mậu đã
hoàn thành nhưng một số khu vực do không
có rãnh thoát nước nên nước thải tích tụ, mùa
mưa nước tràn ra đường ảnh hưởng đến đời
sống và sinh hoạt của nhân dân 03 thôn: thôn
Mậu, thôn Thanh Chung, thôn Bài. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

Theo thiết kế đoạn này là rãnh đất hình
thang, không đầu tư xây rãnh gạch. Hiện nay
do một số hộ dân đã lấp rãnh tạo lối đi lại
vào nhà nhưng không đặt cống dọc theo
rãnh tại các vị trí trên nên nước thải sinh hoạt
không thoát được ở một số vị trí tích tụ cục
bộ, mùa mưa nước tràn ra đường. Để khắc
phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Ban QLDA các CTGT tỉnh tổ chức làm việc với
UBND xã Tuấn Mậu xử lý các vấn đề mà cử tri
nêu để đảm bảo thoát nước và không làm
ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Cử tri xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên: Hiện
nay việc thi công đường TL295 thuộc địa phận
xã Ngọc Vân có một số nội dung vướng mắc

cần bổ sung và điều chỉnh, UBND xã đã có ý
kiến với các cơ quan và đơn vị thi công nhưng
chưa được giải quyết, cụ thể:

- Đề nghị bổ sung thêm 3 cống qua đường
gồm: Cống tại thôn Hợp Tiến (khu nghĩa trang
Cầu Thông Thốc); cống tại cổng làng Đồng
Bông; cống thủy lợi tại thôn Làng Sai.

- Đề nghị bổ sung rãnh dọc thoát nước tại
các vị trí sau: khoảng 70 m rãnh thoát nước
của các hộ bám đường thôn Đồng Bông; 30 m
thuộc 03 hộ dân thôn Hợp Tiến.

- Việc thi công đường tại khu cửa nhà ông
Thuyết, thôn Làng Thị và khu cửa nhà ông
Cầm, ông Thắng, ông Trình, thôn Nghè Nội,
đều là đất thổ cư, các hộ đã đồng ý hiến đất để
làm đường, nhưng do làm đường nắn vào sát
nhà phải hiến nhiều đất, khi xây rãnh dọc
hành lang bị hẹp vào sát nhà dân, do vậy các
hộ không đồng ý cho thi công. Trong khi đó
phía đối diện bên đường là đất công do UBND
xã quản lý, đã giải phóng mặt bằng thuận lợi
cho thi công.

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng kiểm tra, xem xét sớm giải quyết.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD
các CTGT tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế và
xem xét, giải quyết; kết quả như sau:

- Về nội dung cử tri đề nghị bổ sung thêm 3
cống qua đường gồm: Cống tại thôn Hợp Tiến
(khu nghĩa trang Cầu Thông Thốc); cống tại
cổng làng Đồng Bông; cống thủy lợi tại thôn
Làng Sai: Ban QLDA ĐTXD các CTGT đã tổ
chức xem xét, giải quyết. Theo đó, bổ sung
phát sinh 03 cống ngang qua đường theo
đơn kiến nghị cũng như ý kiến của địa
phương: 02 cống tại thôn Hợp Tiến và tại
cổng làng Đồng Bông đã được thi công
xong; 01 cống thủy lợi tại thôn Làng Sai
đang thực hiện trình phê duyệt bổ sung
phát sinh và sẽ triển khai thi công trong
tháng 10/2019.

- Về nội dung cử tri đề nghị bổ sung rãnh
dọc thoát nước tại các vị trí bám đường thôn
Đồng Bông; thôn Hợp Tiến: Ban QLDA ĐTXD
các CTGT đã phối hợp, làm việc với các cơ
quan liên quan theo kiến nghị của địa
phương, thống nhất bổ sung phát sinh rãnh
thoát nước tại những vị trí nêu trên
(Km44+1026 -:- Km45+030 trái tuyến;
Km46+800 -:- Km46+900 phải tuyến). Công
trình đã được triển khai thi công xong.

- Về nội dung cử tri đề nghị liên quan đến
việc thi công đường tại khu cửa nhà một số hộ
dân thôn Làng Thị và thôn Nghè Nội: Tại vị trí
mà cử tri kiến nghị nằm trong đường cong
khi thiết kế đã lựa chọn bán kính đường
cong tối ưu nhất để hạn chế tối đa công tác
GPMB, nếu nắn chỉnh cục bộ sẽ không đảm
bảo yếu tố kỹ thuật đường trong đường
cong, nếu điều chỉnh bán kính đường cong
sẽ phải giải phóng một số ngôi nhà bên trái
tuyến (phía bụng đường cong). Đến nay các
hộ gia đình nhà ông Cầm, ông Thắng, ông
Trình đã nhất trí đồng ý để thi công và đã thi
công xong, tại hộ nhà ông Thuyết thống
nhất thi công theo đúng hiện trạng thực tế
theo yêu cầu của hộ gia đình.

Cử tri xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng

phản ánh: Nước xả thải từ cửa xả CX4, CX3
Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng không
đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường, đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm
tra, xử lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các
KCN tỉnh kiểm tra thực tế và xem xét, giải
quyết; kết quả như sau: Hiện tại trong KCN
Song Khê - Nội Hoàng có 27 dự án được cấp
phép đầu tư. Trong đó có 24 dự án đang
hoạt động sản xuất, 02 dự án đang xây
dựng, 01 dự án đang mở rộng sản xuất.
Theo quy hoạch KCN Song Khê - Nội Hoàng
(phía Bắc) có 07 cửa xả nước mưa (tuy nhiên
hiện nay mới có 05 cửa xả được giải phóng,
thi công gồm CX1, CX2, CX3, CX4, CX5; 02
cửa xả chưa được thi công CX6, CX7) và 01

cửa xả nước thải (gần cửa xả CX4). Trạm xử
lý nước thải tập trung KCN Song Khê - Nội
Hoàng (phía Bắc) công suất 2.000 m3/ngày
đêm theo công nghệ vi sinh Bio Intek được
khởi công xây dựng từ tháng 9/2016. Đến
tháng 11/2018 đã tiến hành vận hành thử
nghiệm. Hiện tại nước thải của các doanh
nghiệp trong KCN (trừ Công ty CP XNK Bắc
Giang và Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
NLMT BoViet) được đấu nối vào hệ thống
thu gom nước thải của KCN sau đó được
dẫn về xử lý tại trạm xử lý nước thải tập
trung. Công suất hiện tại xử lý cho các
doanh nghiệp khoảng 900 m3/ngày đêm.
Kết quả phân tích nước thải đầu ra của trạm
xử lý qua các thời điểm quan trắc cho thấy
chất lượng nước thải đều đạt quy chuẩn cho
phép, cột A, QCVN 40:2011/BTNMT. Hiện tại,
Công ty Cổ phần PTHT KCN Bắc Giang đã
trình hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận
hành của dự án để đưa hệ thống xử lý nước
thải tập trung đi vào vận hành chính thức.
Trạm xử lý nước thải tập trung đã có hệ
thống quan trắc tự động nhưng chưa kết
nối về Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan
chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát
việc vận hành thường xuyên, liên tục hệ
thống xử lý nước thải tập trung của KCN đảm
bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi
thải ra ngoài môi trường; đôn đốc, hướng
dẫn Công ty Cổ phần PTHT KCN Bắc Giang
hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường
và tiến hành kết nối kết quả quan trắc tự
động nước thải về Sở Tài nguyên và Môi
trường theo quy định; tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra , giám sát việc thực hiện
Luật Bảo vệ Môi trường của các doanh
nghiệp trong KCN.

Cử tri xã Vân Trung, huyện Việt Yên: Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng
quản lý, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ hệ
thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp
Quang Châu, có biện pháp xử lý đối với nước
thải sinh hoạt của các nhà trọ và các hộ dân
thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu để không xả
trực tiếp nước thải ra các hệ thống thoát nước
mặt trong khu vực khi chưa qua hệ  thống tiêu
nước thải để không gây ô nhiễm môi trường, ô
nhiễm nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến sức
khỏe và sản xuất của nhân dân.

Đối với nội dung cử tri “Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra
thường xuyên, chặt chẽ hệ thống xử lý nước thải
của KCN Quang Châu”; UBND tỉnh đã chỉ đạo
Ban Quản lý các KCN tỉnh kiểm tra thực tế và
xem xét, giải quyết; kết quả cụ thể như sau:

KCN Quang Châu hiện có khoảng 37 dự
án được cấp phép đầu tư, trong đó có
khoảng 25 doanh nghiệp đang hoạt động và
đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung
của KCN với lượng phát thải khoảng 3500
m3/ngày đêm. Hiện tại có 01 doanh nghiệp
không đấu nối nước thải phát sinh vào hệ
thống thu gom nước thải chung của KCN đó
là Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (Công ty
đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung
riêng của công ty) 4. Nước thải sau xử lý của
KCN được đấu nối vào kênh Quang Biểu rồi
chảy ra sông Cầu.

Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
Quang Châu công suất 9.000 m3/ngày đêm,
được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận
hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường giai đoạn vận hành giai đoạn II dự án
tại Giấy xác nhận số 113/GXN-BTNMT ngày
16/8/2019 và đã kết nối kết quả quan trắc tự
động về Sở Tài nguyên và Môi trường theo
quy định. Kết quả phân tích nước thải đầu
ra của trạm xử lý qua các thời điểm quan
trắc cho thấy chất lượng nước thải đều đạt
quy chuẩn cho phép, cột A, QCVN
40:2011/BTNMT. 

Từ năm 2015 đến nay hàng năm KCN
Quang Châu đều nằm trong đối tượng

4 Công ty đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung công suất 5400 m3/ngày đêm để xử lý nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải vào kênh Quang Biểu và được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác
nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành dự án tại Giấy xác nhận số 50/GXN-BTNMT ngày 21/5/2019 và đã kết nối kết quả quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định).
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thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi
trường và Sở Tài nguyên và Môi trường. Các
Đoàn Thanh tra, kiểm tra đều tiến hành lấy
mẫu phân tích nước thải và các chỉ tiêu đều
nằm trong giới hạn cho phép.

Thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm
tra, giám sát việc vận hành thường xuyên,
liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung
của KCN đảm bảo xử lý nước thải đạt quy
chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường;
tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có
chức năng trong công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi
trường của các doanh nghiệp trong KCN,
đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh,
đúng quy định.

Đối với nội dung cử tri kiến nghị “có biện
pháp xử lý đối với nước thải sinh hoạt của các
nhà trọ và các hộ dân thôn Núi Hiểu, xã
Quang Châu để không xả trực tiếp nước thải
ra các hệ thống thoát nước mặt trong khu vực
khi chưa qua hệ thống tiêu nước thải”: Ngày
23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
số 15/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số
36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND
tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-
2018, trong đó giao Sở Xây dựng “Xây dựng
Đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu
dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh. Hiện, Sở
Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan xây dựng Đề án và dự
kiến sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua
trong năm 2019. Theo đó, sẽ csó biện pháp
cụ thể để xử lý nước thải sinh hoạt của các
khu dân cư, các hộ dân.

Cử tri xã Quế Sơn, Phúc Thắng, huyện

Sơn Động phản ánh: Hiện nay Trường bắn
Quốc gia TB1 cho một số hộ dân thuê đất quốc
phòng để trồng rừng kinh tế, các hộ dân đã
phun thuốc trừ cỏ làm ảnh hưởng đến diện
tích cây trồng của các hộ lân cận. Đề nghị
UBND tỉnh phối hợp ngành chức năng của Bộ
Quốc phòng xem xét, làm rõ việc cho một số
hộ dân thuê đất để trồng rừng tại Trường bắn
Quốc gia TB1 để có biện pháp giải quyết. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế
và xem xét, giải quyết; kết quả cụ thể như
sau:  Ngày 24/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi
trường đã có buổi làm việc với đại diện lãnh
đạo: Trường bắn Quốc gia TB1, UBND huyện
Sơn Động, UBND xã Quế Sơn và UBND xã
Phúc Thắng để xem xét, xác minh, giải quyết
kiến nghị của cử tri.

Qua buổi làm việc cho thấy: Trường bắn
Quốc gia TB1 có thực hiện việc trồng rừng
kinh tế theo chủ trương của Bộ Quốc
phòng, đã được Sở Nông nghiệp và PTNT
phê duyệt thiết kế. Trường bắn không liên
kết hoặc ký hợp đồng cho thuê đất quốc
phòng đối với bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Xung quanh Trường bắn có đào hào và
đường biên ngăn cách đất của Trường bắn
với bên ngoài do vậy việc phun thuốc trừ cỏ
không thể làm ảnh hưởng đến cây trồng
của các hộ lân cận.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Quế Sơn và
xã Phúc Thắng cũng xác nhận không nhận
được ý kiến cử tri phản ánh Trường bắn cho
thuê đất quốc phòng, phun thuốc trừ cỏ làm
ảnh hưởng đến diện tích cây trồng của các
hộ lân cận.

Cử tri xã Quang Châu, huyện Việt Yên:

Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế, chính sách, hỗ
trợ nhân dân có diện tích trồng lúa gần các
khu công nghiệp. Hiện nay nước thải các khu
công nghiệp gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến độ
phì của đất và năng xuất cây trồng gây thiệt
hại cho người sản xuất.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế.
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, toàn bộ nước
thải phát sinh từ Khu công nghiệp Quang
Châu được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý

nước thải tập trung (đạt QCVN
40:2011/BTNMT cột A) sau đó thải vào kênh
Quang Biểu và xả thải ra sông Cầu, khu công
nghiệp đã được lắp đặt hệ thống quan trắc
nước thải tự động liên tục và kết nối truyền
số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để
theo dõi, giám sát thường xuyên. Hàng năm,
Sở Tài nguyên và Môi trường đều tiến hành
quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường
không khí và môi trường đất tại khu vực
xung quanh khu công nghiệp. Kết quả quan
trắc chưa cho thấy dấu hiệu ô nhiễm bởi các
thông số đo, phân tích so với quy chuẩn môi
trường cho phép.

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính
xem xét, đề xuất cơ chế, chính sách, hỗ trợ
nhân dân có diện tích đất trồng lúa gần các
khu công nghiệp. 

Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa tiếp

tục phản ánh: Hiện nay, trên địa bàn huyện
Hiệp Hòa còn nhiều thửa đất nông nghiệp
nằm xen kẹp, liền kề trong khu dân cư; tuy
nhiên do không có quy định về chuyển mục
đích (đất xen kẹp, nhỏ lẻ) sang đất ở nên
UBND huyện gặp rất nhiều khó khăn trong
công tác quản lý nhà nước về đất đai (nhiều
hộ gia đình đã tự ý chuyển mục đích sử dụng
đất trái phép).

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, ngày
26/12/2014, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành
Quyết định số 858/QĐ-UBND quy định về trình
tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho thuê đất,
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang nhưng không có hướng dẫn về điều
kiện, trình tự, thủ tục khi chuyển mục đích sử
dụng đất từ đất nông nghiệp (đất xen kẹp, nhỏ
lẻ) sang đất ở. 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét,
giải quyết. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường ban hành Hướng dẫn số
2504/HD-TNMT ngày 09/9/2019, về xử lý đất
xen kẹp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang.  Trên cơ sở Hướng dẫn nêu trên,
UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức thực hiện và
giải quyết các nội dung cử tri đề nghị theo
thẩm quyền.

Cử tri xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam

phản ánh: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại
cụm công nghiệp Già Khê, đề nghị các ngành
chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế để
xem xét, giải quyết, kết quả như sau: Ngày
04/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã
tổ chức làm việc với 04 doanh nghiệp hoạt
động tại cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên
Hưng, gồm: Công ty TNHH Khải Thần Việt
Nam và Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam
(sản xuất bao bì nhựa); Công ty cổ phần giấy
Mạnh Đạt (sản xuất giấy Kraft và băm dăm
gỗ); Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống
Vân Nga Dương (sản xuất ván ép và tấm
nhựa). Cả 04 doanh nghiệp trên đều đã lập
và được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh
giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ
môi trường chi tiết. Tuy nhiên, tại thời điểm
kiểm tra các doanh nghiệp có một số tồn tại
về lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau:

- Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam và
Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam chưa thu
gom, xử lý triệt để khí thải phát sinh trong
quá trình sản xuất, còn phát sinh mùi khó
chịu tại khu vực xưởng sản xuất.

- Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống
Vân Nga Dương chưa xây lắp công trình bảo
vệ môi trường theo nội dung Báo cáo đánh
giá tác động môi trường được phê duyệt
(chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập
trung; chưa lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý
khí thải).

- Công ty cổ phần giấy Mạnh Đạt thực
hiện không đúng nội dung trong đề án bảo
vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt
(Công ty nâng công suất sản xuất dăm gỗ từ
300 tấn/năm lên 1.200 tấn/năm, cho thuê nhà

xưởng để hoạt động dự án mua bán, sản xuất
tái chế các sản phẩm về nhựa và chưa thu gom
triệt để nước thải). Từ thực tế trên, cho thấy
phản ánh của cử tri là có cơ sở.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 04 doanh
nghiệp trên khắc phục ngay các tồn tại về
bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện đầu tư
các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
theo quy định, trong quá trình hoạt động
đảm bảo không xả chất thải gây ô nhiễm
môi trường ảnh hưởng xấu đến khu vực
xung quanh và báo cáo kết quả thực hiện
khắc phục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
và chính quyền địa phương để kiểm tra,
giám sát xong trước ngày 30/10/2019. Đề
nghị UBND huyện Lục Nam, UBND xã Tiên
Hưng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát
việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường
đối với 04 doanh nghiệp trên.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tăng
cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc khắc
phục các tồn tại nêu trên và việc chấp hành
pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 04
doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi gây
ô nhiễm môi trường theo quy định.

III- LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Cử tri xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang và

cử tri một số xã huyện Hiệp Hòa phản ánh:

Mặc dù đã có tên trong danh sách từ năm
2018 và đầu năm 2019 để được hưởng trợ cấp
một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg
ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ đối
với người có thành tích tham gia kháng chiến
nhưng đến nay các đối tượng này vẫn chưa
được nhận tiền. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số
47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009
của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - TB&XH
hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng
kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người
có công với cách mạng và người trực tiếp
tham gia kháng chiến do ngành Lao động -
Thương binh và Xã hội quản lý (áp dụng từ
năm 2009 đến 31/12/2018); Thông tư số
101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ
Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh
phí thực hiện chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng và người trực tiếp tham
gia kháng chiến do ngành Lao động -
Thương binh và Xã hội quản lý (áp dụng từ
ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư liên
tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH) thì đối
tượng hưởng chế độ một lần theo Quyết
định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016
của Thủ tướng Chính phủ không thuộc
phạm vi điều chỉnh của 02 Thông tư trên. 

Mặt khác, theo Khoản 3, Điều 4 Quyết
định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016
của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Căn cứ
báo cáo của các địa phương, Bộ Tài chính
trình cấp có thẩm quyền bổ sung có mục
tiêu cho các địa phương để thực hiện chế độ
trợ cấp một lần và chi phí chi trả theo quy
định.” Do tỉnh Bắc Giang chưa cân đối được
nguồn kinh phí nên Sở Lao động - TB&XH đã
trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
4082/KH-UBND ngày 23/11/2017 về việc
thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg
ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ;
trong đó nguồn kinh phí do Bộ Tài chính bổ
sung cho địa phương.

Ngày 10/4/2019, Sở Lao động - TB&XH,
Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh, Bộ Tài chính
cấp kinh phí giải quyết chế độ một lần cho
đối tượng theo Quyết định số 24/2016/QĐ-
TTg (tại Công văn số 774/LĐTB&XH-KH),
trong đó bổ sung kinh phí cho các đối tượng
hưởng chế độ một lần đối với các quyết định
ban hành trong năm 2018 với tổng kinh phí:
1.022.450.000 đồng; đến nay, UBND tỉnh đã
giao kinh phí cho Sở Lao động - TB&XH (tại
Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày
16/7/2019); Sở Lao động - TB&XH sau khi
thỏa thuận với Sở Tài chính đã giao bổ sung
kinh phí cho các huyện, thành phố (tại Quyết
định số 773/QĐ-LĐTB&XH ngày 26/8/2019);
hiện nay các huyện đang tiến hành chi trả
cho các đối tượng.

Đối với các đối tượng ban hành quyết
định hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định
số 24/2016/QĐ-TTg trong năm 2019; Sở Lao
động - TB&XH đã tổng hợp đến 15/8/2019
trình Sở Tài chính, UBND tỉnh,  Bộ Tài chính
bổ sung kinh phí (tại Công văn số
1878/LĐTB&XH-KH ngày 16/8/2019) với
tổng kinh phí: 150.645.000 đồng (đến nay
chưa được cấp bổ sung).

Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh:

Hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã
được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại,
tuy nhiên tinh thần phục vụ và trình độ chuyên
môn của đội ngũ y, bác sỹ còn hạn chế; giá
thuốc của nhà thuốc bệnh viện cao hơn nhiều
so với các hiệu thuốc bên ngoài; công tác giải
quyết hồ sơ cho bệnh nhân khi có thay đổi
thông tin hoặc có sai sót còn chậm. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm
tra, chấn chỉnh.

- Về nội dung cử tri phản ánh “Hiện nay,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được trang bị nhiều
máy móc, thiết bị hiện đại, tuy nhiên tinh thần
phục vụ và trình độ chuyên môn của đội ngũ y,
bác sĩ còn hạn chế”.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, các
cuộc thi và các biện pháp giáo dục, tuyên
truyền tới cán bộ y tế; nâng cao tinh thần
trách nhiệm ý thức phục vụ người bệnh,
thực hiện đúng các quy định về quy tắc ứng
xử của công chức, viên chức, người lao
động nhằm ngăn ngừa các vi phạm của cán
bộ y tế về y đức. Đồng thời, đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính, cải tiến quy trình
khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của
người bệnh.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức
nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp, ứng xử và các
quy định về y đức cho đội ngũ cán bộ y tế và
nhân viên làm việc tại các dịch vụ thuê
khoán ngoài.

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ
y tế. Tiếp tục đầu tư, phát triển và nâng cao
chất lượng các dịch vụ kỹ thuật, chú trọng
phát triển những kỹ thuật mới, kỹ thuật cao;
chủ động kết nối giữa các tuyến, các đơn vị
để tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ phát triển kỹ
thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và
điều trị, nâng cao khả năng đáp ứng tại chỗ,
giảm chuyển tuyến và giảm chi phí.

- Về nội dung cử tri phản ánh “Công tác giải
quyết hồ sơ cho bệnh nhân khi có thay đổi
thông tin hoặc có sai sót còn chậm”.

Trong quá trình khám, chữa bệnh thẻ
BHYT thực tế của người bệnh so với thông
tin trên cổng thông tin không trùng nhau
(sai tên, sai ngày sinh, sai nơi đăng ký KCB
ban đầu, sai giới tính …). Đây là do lỗi phần
mềm của BHXH số lượng không nhiều do
một trường hợp thẻ BHYT thẻ cũ đã điều
chỉnh thông tin nhưng thẻ cấp đổi lại theo
mã số phần mềm vẫn nhận thông tin cũ;
mặt khác có một số người lao động khi thay
đổi đơn vị, báo tăng mã số BHXH đã cấp
nhưng khác thông tin cá nhân với hồ sơ tại
đơn vị cũ. BHXH đã cấp lại thẻ theo thông
tin của đơn vị mới nhưng vẫn cầm thẻ BHYT
cũ đi KCB.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh tạo điều kiện đối với các bệnh
nhân có vướng mắc về hồ sơ nhập viện và
điều trị (không để gián đoạn quá trình điều
trị), sau đó phối hợp với BHXH tỉnh hoàn
thiện các thủ tục hành chính trong thời gian
quy định của BHXH.

- Về nội dung cử tri phản ánh: Giá thuốc
của nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cao hơn
nhiều so với các hiệu thuốc bên ngoài. 

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoạt
động bán lẻ thuốc thành phẩm theo quy
định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày
08/5/2017 của Chính phủ ban hành quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
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bổ sung một số quy định liên quan đến điều
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản
lý nhà nước của Bộ Y tế và được Giám đốc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang phê duyệt
Phương án hoạt động số 02/PA-NT ngày
30/6/2017. Giá bán lẻ thuốc được căn cứ
theo kết quả trúng thầu của Sở Y tế và các
đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ đấu
thầu và được niêm yết công khai giá thuốc
và thặng số bán lẻ theo quy định tại Điều
135, 136 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
ngày 08/5/2017 của Chính phủ để khách
hàng được biết trước khi mua thuốc. 

Việc cử tri phản ánh giá thuốc bán tại
Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh "cao hơn
nhiều nhà thuốc bên ngoài" có thể do các cơ
sở bán lẻ thuốc ngoài khuôn viên Bệnh viện
tự quyết định giá bán lẻ thuốc dẫn đến
chênh lệch giá thuốc.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định
của Bộ Y tế, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Y
tế kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá
thuốc tại các cơ sở bán lẻ, trong đó chú trọng
kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ
trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh.
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC
VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA
XVIII ĐANG ĐƯỢC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT

I - LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
Cử tri các xã: Tiến Dũng (khu vực Núi Ô),

Đức Giang (khu Khê Cầu), Đồng Phúc (các
thôn: Đồng Nhân, Cao Đồng, Hạ Làng), huyện
Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty
TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Nam
Sông Thương quan tâm đến việc điều tiết nước
phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong vụ Chiêm
Xuân năm 2019, việc điều tiết nước không kịp
thời ảnh hưởng đến năng suất lúa; 

- Về kiến nghị của cử tri xã Tiến Dũng:
Kênh tưới N2, dài 4,9km (mới kiên cố hóa
được 2,0km) do UBND huyện Yên Dũng
quản lý, lấy nước tưới từ trạm bơm Cổ Dũng
do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL
Nam Sông Thương quản lý, phục vụ tưới cho
3 thôn Núi Ô, Trại Núi và thôn Buồng, xã Tiến
Dũng với diện tích 135ha lúa và hoa màu. Do
tuyến kênh có chiều dài lớn (4,9km), đoạn
cuối kênh là kênh đất đã xuống cấp, lòng
kênh bị bồi lắng làm ảnh hưởng đến khả
năng dẫn nước tưới của kênh, đồng thời do
nắng nóng kéo dài nên nhu cầu về nước tưới
càng tăng. Tuy nhiên, Công ty TNHH một
thành viên KTCTTL Nam Sông Thương vẫn
đảm bảo nước tưới theo lịch phục vụ sản
xuất nông nghiệp của nhân dân địa phương,
kết quả tưới vẫn đảm bảo, không có diện
tích bị ảnh hưởng đến năng suất lúa (có biên
bản làm việc giữa đại diện Công ty TNHH một
thành viên KTCTTL Nam Sông Thương và
UBND xã Tiến Dũng). Để khắc phục tình trạng
xuống cấp của tuyến kênh tưới N2, UBND
tỉnh đã ban hành Quyết định số 1965/QĐ-
UBND ngày 19/12/2018 về việc bố trí nguồn
vốn từ nguồn kinh phí bảo vệ đất trồng lúa
để cải tạo nâng cấp, với tổng mức đầu tư
1,53 tỷ đồng và giao Ban QLDA đầu tư xây
dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT
tỉnh thực hiện, hiện nay tiến độ thi công đạt
95% giá trị công trình, dự kiến công trình
hoàn thành trong Quý IV/2019.

- Về kiến nghị của cử tri khu Khê Cầu, xã
Đức Giang: Trạm bơm Tư Mại do Công ty
TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông
Thương quản lý, phục vụ tưới, tiêu cho 6 xã,
thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng. Kênh
tưới chính dài 9 km đã được kiên cố hóa;
tổng diện tích phục vụ gần 2.000ha lúa và
hoa màu; trong đó xã Đức Giang hơn 500ha.
Do cuối vụ Chiêm Xuân năm 2019 xảy ra
nắng nóng kéo dài, nhu cầu về nước tưới cho
một số diện tích ở các khu vàn cao của các
thôn Khê Cầu gặp khó khăn (hệ thống kênh
cấp 2 do UBND xã Đức Giang quản lý là kênh
đất). Tuy nhiên, Công ty TNHH một thành
viên KTCTTL Nam Sông Thương vẫn đảm
bảo nước tưới theo lịch phục vụ sản xuất
nông nghiệp của nhân dân địa phương; kết
quả tưới đảm bảo, không có diện tích bị ảnh
hưởng đến năng suất lúa (có biên bản làm

việc giữa đại diện Công ty TNHH một thành
viên KTCTTL Nam Sông Thương và UBND xã
Đức Giang ngày 08/7/2019).

- Về kiến nghị của cử tri các thôn Cao
Đồng, Hạ Làng, Đồng Nhân, xã Đồng Phúc:
Ngày 08/7/2019, Công ty TNHH một thành
viên KTCTTL Nam Sông Thương đã làm việc
với UBND xã Đồng Phúc và đã được UBND
xã Đồng Phúc xác nhận; 02 trạm bơm Cổ
Pháp và Tư Mại do Công ty TNHH một thành
viên KTCTTL Nam Sông Thương quản lý,
phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019
không để xảy ra hạn hán làm ảnh hưởng đến
năng suất lúa (Có biên bản làm việc giữa đại
diện Công ty TNHH một thành viên KTCTTL
Nam Sông Thương và UBND xã Đồng Phúc
ngày 08/7/2019). 

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 13/6/2019,
cử tri đề nghị xây thêm trạm bơm tưới ngoài
sông nhằm giảm phụ thuộc vào con nước,
đồng thời do thi công làm đường giao thông
nông thôn (UBND xã làm chủ đầu tư) đã làm
sạt một đoạn kênh; do vậy ảnh hưởng đến
việc cấp nước tưới vụ Chiêm Xuân 2019.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH một
thành viên KTCTTL Nam Sông Thương phối
hợp với địa phương (xã, thôn) kiểm tra, nạo
vét và khơi thông dòng chảy các đoạn kênh
bị sạt, trượt đảm bảo kịp thời phục vụ sản
xuất vụ Chiêm Xuân và vụ Mùa năm 2019.
Việc đề nghị xây thêm trạm bơm tưới ngoài
sông để giảm phụ thuộc vào con nước là
chưa cần thiết vì mực nước sông Cầu đáp
ứng cho 02 trạm bơm Cổ Pháp và Tư Mại
hoạt động đảm bảo yêu cầu bơm nước phục
vụ sản xuất của nhân dân địa phương trên
địa bàn xã Đồng Phúc. 

Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng

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

Đoạn đê cử tri xã Lãng Sơn phản ánh có
chiều dài 3,25 km thuộc địa bàn hai xã Lãng
Sơn và Xuân Phú, mặt đê được đổ bê tông
đã lâu. Hiện nay, mặt đê bê tông 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. Tiếp thu ý kiến của
cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và PTNT có văn bản đề nghị và được Tổng
cục Phòng chống thiên tai phê duyệt dự án
tại Quyết định số 344/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày
18/7/2019. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT
đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục theo
quy định để triển khai thi công, dự kiến hoàn
thành trong năm 2019.

Cử tri các huyện: Yên Dũng, Hiệp Hòa,

Việt Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động,

Lục Nam: 

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

- Đề nghị Nhà nước chỉ đạo hệ thống các
ngân hàng xem xét có cơ chế hỗ trợ các hộ vay
vốn ngân hàng có lợn bị tiêu huỷ trong đợt
dịch tả lợn châu Phi;

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ –TTg
ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ
trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch
tả lợn châu Phi; Sở Nông nghiệp và PTNT đã
phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1173/QĐ
–UBND ngày 19/7/2019 về mức hỗ trợ kinh
phí trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
cho các hộ chăn nuôi buộc phải tiêu hủy do
bệnh dịch tả lợn châu Phi từ ngày có phát
sinh dịch bệnh đến hết ngày 31/12/2019
như sau: lợn thịt các loại 25.000 đ/kg; lợn nái,
đực giống đang khai thác 30.000 đ/kg. 

Ngày 06/8/2019 UBND tỉnh đã có văn
bản số 2821/UBND-KT gửi Bộ Tài chính đề
nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh
dịch tả lợn châu Phi (ngân sách Trung ương
hỗ trợ 80% kinh phí tiêu hủy lợn). Ngày
23/9/2019, Bộ Tài chính đã có văn bản số
11147/BTC-NSNN về hỗ trợ kinh phí tiêu hủy

lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó,
Bộ Tài chính hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đợt 1 là
214 tỷ đồng. Hiện, UBND tỉnh đang hoàn
thiện thủ tục phân bổ cho các huyện, thành
phố để hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn
mắc bệnh phải tiêu hủy theo quy định. 

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

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số
3154/UBND-NN ngày 30/8/2019 về việc xây
dựng quy chế phối hợp trong công tác quản
lý, bảo vệ và phát triển rừng; trong đó giao
UBND huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam,
Yên Thế và các Công ty TNHH hai thành viên
Lâm nghiệp chủ động xây dựng ký quy chế
phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng giáp ranh giữa các huyện và
giữa các huyện với các Công ty TNHH hai
thành viên Lâm nghiệp; kết quả báo cáo Chủ
tịch UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019. Ngày
04/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban
hành văn bản số 1281/SNN-KL để hướng
dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng
sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong khi chờ xây dựng, ban hành Quy
chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng giáp ranh giữa các huyện;
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện: Sơn
Động, Lục Ngạn và Lục Nam tiếp tục chỉ đạo,
thực hiện nghiêm Kế hoạch số 12/KH-UBND
ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về thực
hiện Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày
01/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng. 

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

Ngày 19/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã
ban hành Kế hoạch số 2155/KH-UBND về
việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường sử dụng vật liệu xây không nung và
hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó quy
định các dự án sản xuất gạch theo công
nghệ lò vòng trên địa bàn huyện Lục Nam
phải chấm dứt hoạt động trước ngày
31/12/2018. Tuy nhiên, do còn nhiều tồn tại
trong quá trình hoạt động sản xuất như:
chưa thanh lý hợp đồng thuê đất; nguyên
liệu đất, phơ mộc, than đã tích trữ để sản
xuất còn tồn đọng nhiều nên trong khoảng
thời gian ngắn không thể tiêu thụ hết những
nguyên liệu còn tồn tại như trên và chuyển
đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao
động. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay trên địa
bàn xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam  hiện có 02
cơ sở sản xuất (CSSX) gạch theo công nghệ
lò vòng của hộ cá thể Vũ Trí Dư (Công ty
TNHH Thương mại và VLXD Trung An) và
Nguyễn Đình Khanh (Công ty TNHH gạch
Công Thành) còn đang hoạt động sản xuất.
Qua theo dõi và giám sát quá trình hoạt
động sản xuất của các CSSX gạch nêu trên
và các CSSX gạch lò vòng trên địa bàn huyện
Yên Dũng (tại các xã Lão Hộ, Lãng Sơn), các
CSSX đã thực hiện đầy đủ các quy định của
pháp luật về đất đai, môi trường và các nghĩa
vụ đối với địa phương, không ảnh hưởng
đến an ninh nông thôn và môi trường sống
của dân cư trong khu vực. Song, theo chủ
trương của Chính phủ và Kế hoạch số
2155/KH-UBND của UBND tỉnh, các CSSX

gạch theo công nghệ lò vòng công nghệ lạc
hậu phải chấm dứt hoạt động sản xuất theo
quy định.

Nhằm đảm bảo thực hiện việc chấm dứt
hoàn toàn hoạt động sản xuất của các lò
vòng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2470/KH-
UBND ngày 12/7/2019. Theo nội dung Kế
hoạch này, đến hết tháng 9/2019 sẽ thực
hiện chấm dứt hoạt động sản xuất và hoàn
thành việc phá dỡ vỏ lò của các lò vòng tại
các địa phương, bao gồm các lò vòng trên
địa bàn các huyện Lục Nam, Yên Dũng. Đến
nay, UBND các huyện, thành phố đã xây
dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai
đúng theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế
hoạch số 2470/KH-UBND. Với sự chỉ đạo
quyết liệt của UBND tỉnh và sự vào cuộc của
các ngành, UBND các huyện, thành phố, đã
chấm dứt hoàn toàn hoạt động sản xuất
gạch của các lò vòng trên địa bàn tỉnh theo
đúng lộ trình đã đề ra.

Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa: Đề
nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ xây
dựng điểm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt,
trước hết tại các nơi có nguy cơ ô nhiễm cao.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 15/KH-UBND thực hiện Nghị
quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực
hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai
đoạn 2015-2018, trong đó giao Sở Xây dựng
điều tra, đánh giá hiện trạng và xây dựng Đề
án thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm
2030. Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với
các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp
hiện trạng nước thải và hoàn thiện Đề án,
dự kiến sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh thông
qua trong năm 2019. Theo đó, sẽ có biện
pháp cụ thể để hỗ trợ xây dựng điểm thu
gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn
tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Hiệp
Hòa nói riêng.

Cử tri các xã: An Hà, Nghĩa Hòa, Tân

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải triển khai dự án sửa chữa định kỳ tuyến
ĐT.292 theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt
điều chỉnh kế hoạch bảo trì năm 2018. Hiện
công trình đang được triển khai, thực hiện.

Cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh: Vạch
sơn kẻ đường tại các tuyến quốc lộ 37, các
đường tỉnh 295, 296, 288... trên địa bàn huyện
bị mờ, đề nghị Sở Giao thông Vận tải sớm triển
khai thực hiện việc kẻ vạch sơn đường để đảm
bảo an toàn cho người và các phương tiện
tham gia giao thông. 

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

- Đối với tuyến quốc lộ 37: Đoạn tuyến
Km89-Km91 đang được Sở Giao thông vận
tải sửa chữa mặt đường, thảm BTN, nội dung
về vạch sơn kẻ đường được thực hiện trong
dự án, hoàn thành trong năm 2019.

- Đối với các tuyến ĐT.295, ĐT.296 đã
được Sở Giao thông vận tải tổ chức sơn kẻ
đường hoàn thiện trong quý III, năm 2019.

- Về tuyến ĐT.288 được UBND tỉnh giao
cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các CTGT
tỉnh và UBND huyện Hiệp Hòa triển khai cải
tạo, nâng cấp, nội dung về sơn kẻ đường sẽ
được hoàn thiện trong dự án.



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.

Hiện nay tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng
Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn
thành, trong đó có việc hoàn chỉnh hệ
thống tưới tiêu hiện trạng. UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với nhà
đầu tư và yêu cầu thực hiện xong trong
tháng 11/2019.

Cử tri xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa phản

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải, đơn vị quản lý đường bộ tiến hành kiểm
tra thực tế và thực hiện sửa chữa cục bộ
những vị trí hư hỏng, đảm bảo giao thông
xong trong tháng 11/2019; đồng thời,
nghiên cứu, xem xét bố trí kinh phí và xây
dựng phương án cải tạo, nâng cấp đoạn
đường này trong năm 2020, đáp ứng
nguyện vọng của cử tri.

Cử tri xã Xương Lâm, huyện Lạng

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải kiểm tra thực tế và xem xét, giải quyết nội
dung kiến nghị của cử tri theo quy định. Kết
quả kiểm tra cho thấy: Cống thoát nước tại
khu vực trên kênh Y2 sau UBND xã Xương
Lâm đã được UBND xã Xương Lâm phối hợp
với đơn vị quản lý thủy nông thay thế, đảm
bảo thoát nước. Cống thoát nước ở khu vực
Đồng Lác thuộc thôn Liên Hòa vẫn đảm bảo
thoát nước. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải
đã có văn bản đề nghị UBND huyện Lạng
Giang có phương án đầu tư, cải tạo, nâng
cấp đoạn Vôi – Xương Lâm phục vụ nhu cầu
của nhân dân.

Cử tri huyện Tân Yên phản ánh: Hiện nay,
trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường bị xuống
cấp nghiêm trọng như: QL 31, Quốc lộ 279, TL
294...; tổ chức giao thông và kết cấu hạ tầng còn
nhiều bất cập: Hệ thống biển báo chưa đầy đủ
theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; quy
hoạch, xây dựng “điểm đón trả khách” trên
tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tuyến Quốc lộ
1A; biển báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, đèn
chớp trên các điểm có nguy cơ gây mất an toàn
giao thông; hệ thống đèn chiếu sáng tại các khu
đông dân cư chưa đảm bảo. Tuy nhiên, các biện
pháp giải quyết khắc phục của Sở Giao thông
vận tải thời gian qua còn hạn chế, hiệu quả
chưa cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an
toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành chức năng xem xét, khắc phục.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải tổ chức kiểm tra thực tế, xem xét giải
quyết và trả lời nội dung kiến nghị của cử tri,
kết quả cụ thể như sau:

a) Về nội dung cử tri phản ánh trên địa bàn
tỉnh có nhiều tuyến đường bị xuống cấp
nghiêm trọng như: QL 31, Quốc lộ 279, TL 294...

- Hiện nay, tuyến Quốc lộ 31 đang xuống
cấp do Bộ Giao thông vận tải dừng thực hiện
cải tạo, nâng cấp theo hình thức BOT, Sở
Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh
và Bộ GTVT bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng
cấp theo ý kiến cử tri, theo đó:

+ Đoạn Km2+330 -:- Km17+800 (TP. Bắc
Giang – Đồi Ngô) được bố trí kinh phí để sửa
chữa mặt đường, thời gian hoàn thành trong
năm 2019.

+ Đoạn Km17+800 -:- Km38+600 (đoạn
từ ngã tư Đồi Ngô đi Chũ Lục Ngạn) Sở

GTVT đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự án
đầu tư cải tạo nâng cấp với quy mô đường
cấp III (nền đường rộng 12m, mặt đường
rộng 11m).

+ Các đoạn còn lại Sở Giao thông vận tải
đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải đầu tư
nâng cấp, mở rộng.

- Về tuyến Quốc lộ 279 được đầu tư xây
dựng từ năm 2002, hiện nay qua quá trình
sử dụng đã bị xuống cấp. Sở Giao thông vận
tải đã đề nghị Bộ GTVT bố trí kinh phí để sửa
chữa kịp thời, theo đó:

+ Đoạn tuyến qua huyện Lục Ngạn
(Km64-Km94) qua các năm gần đây đã được
thảm BTN trên mặt đường hiện trạng và bổ
sung hệ thống thoát nước dọc tuyến, vì vậy,
việc tham gia giao thông tại đoạn đường này
tương đối êm thuận, dễ dàng cho người
tham gia giao thông;

+ Đoạn qua huyện Sơn Động: Đoạn từ
Km37-Km46 qua các năm từ 2017-2019 đã
được sửa chữa mặt đường thảm BTN, đảm
bảo đi lại êm thuận. Đoạn từ Km46-Km64 đã
được Tổng cục ĐBVN đưa vào Kế hoạch bảo
trì năm 2020.

- Về tuyến ĐT.294 đã được HĐND, UBND
tỉnh  có chủ trương cải tạo, nâng cấp theo
hình thức BT theo Nghị quyết số 10/NQ-
HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh. Hiện
nay, UBND huyện Tân Yên đang triển khai dự
án. Sở Giao thông vận tải thường xuyên duy
tu, sửa chữa đảm bảo giao thông trên tuyến.

b) Về nội dung cử tri phản ánh “Tổ chức
giao thông và kết cấu hạ tầng còn nhiều bất
cập”: Sở Giao thông vận tải đang tổ chức rà
soát, hoàn thiện hệ thống biển báo, dự
kiến hoàn thành trong  tháng 12/2019 và
có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt
Nam khắc phục những bất cập trong Quy
hoạch, xây dựng “điểm đón trả khách” trên
tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tuyến
Quốc lộ 1A.

Cử tri huyện Lục Ngạn: Đề nghị nâng
cấp, cải tạo Quốc lộ 31, đoạn Bắc Giang - Sơn
Động (cấp thiết là đoạn từ ngã tư Đồi Ngô đi
Chũ, Lục Ngạn).

Quốc lộ 31 đoạn từ ngã tư Thân, thị trấn
Đồi Ngô, huyện Lục Nam đi thị trấn Chũ,
huyện Lục Ngạn đã được HĐND tỉnh quyết
định chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp đạt
tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (nền
đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m),
bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đến nay,
Sở Giao thông vận tải đã tổ chức lập xong
Báo cáo nghiên cứu khả thi và đang hoàn
thiện thủ tục thoả thuận với Bộ Giao thông
vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về
phương án kỹ thuật làm cơ sở để trình phê
duyệt. Dự kiến công trình sẽ được khởi công
vào quý I/2020. 

Đối với các đoạn từ thành phố Bắc Giang
đến thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam và từ
thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn đến thị trấn An
Châu, huyện Sơn Động, Bộ Giao thông vận
tải đã có Quyết định giao Tổng cục Đường
bộ Việt Nam lập đề xuất chủ trương đầu tư
dự án để dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Như vậy, nội dung đề nghị của cử tri đã
được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan
chuyên môn xem xét giải quyết. Tuy nhiên,
quá trình thực hiện, thi công công trình phải
căn cứ theo Kế hoạch và phương án phê
duyệt của Bộ Giao thông vận tải. 

Cử tri xã Đông Lỗ, Danh Thắng, Xuân

Cẩm và nhiều xã của huyện Hiệp Hòa phản

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

Đoạn từ Ba Hàng đi Bến Gầm thuộc
nhánh 3 dự án đường vành đai IV (Hà Nội),
địa phận tỉnh Bắc Giang đang được triển
khai thi công, phần rãnh nước đến nay đã thi
công hoàn thiện, đậy nắp tấm đan được
4.700m/4.900m rãnh dọc B=0,6m còn lại
200m chưa thi công xong do vướng mắc về
mặt bằng; hiện đang được bổ sung thêm
khoảng 2000m rãnh dọc, hệ thống mương
thủy lợi để đảm bảo thoát nước mặt đường,
các khu dân cư mới và phục vụ canh tác của
nhân dân. Trong thời gian qua do một số
vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng của thời
tiết, khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp nên
tiến độ thi công còn chậm. 

UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Ban
QLDA các CTGT tỉnh quyết liệt trong công
tác chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết đẩy
nhanh tiến độ thi công và hoàn thành thi
công toàn bộ tuyến đường trong tháng
12/2019 để đảm bảo điều kiện đi lại cũng
như đời sống sinh hoạt của người dân.

Cử tri xã Song Vân, huyện Tân Yên phản

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD
các CTGT tỉnh và đơn vị thi công thực hiện
thi công xong cống ngang tại vị trí
Km42+844; đảm bảo thoát nước cũng như
phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Cử tri xã Cương Sơn và các xã ven sông

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan
đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra thực
địa để xem xét, giải quyết, kết quả như sau:

Sông Lục Nam đoạn qua địa phận xã
Cương Sơn có 02 doanh nghiệp được cấp
Giấy phép khai thác cát, sỏi, gồm: Công ty
TNHH một thành viên Tín Trung được phép
khai thác tại Khu vực xã Tiên Hưng, Tiên Nha
và Cương Sơn, huyện Lục Nam, với diện tích
cấp phép 30,5 ha, thời hạn đến tháng
9/2021 và Công ty TNHH một thành viên
Thành Thảo được phép khai thác tại các xã:
Tiên Nha, Cương Sơn, Nghĩa Phương, huyện
Lục Nam và xã Phượng Sơn, huyện Lục
Ngạn, với diện tích 22,7 ha, thời hạn đến
tháng 12/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp
với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Lục Nam, Công an huyện Lục Nam, HĐND,
UBND các xã Cương Sơn, Tiên Nha, Nghĩa
Phương, các thôn liên quan (Bí thư, trưởng
thôn và đại diện các đoàn thể của thôn)
cùng với 02 doanh nghiệp trên tổ chức bàn
giao lại các mốc giới để các ngành, các cấp
địa phương và nhân dân theo dõi, giám sát
việc hoạt động khai thác của các doanh
nghiệp. Các doanh nghiệp đã cam kết trong
quá trình hoạt động khai thác không để xảy
ra sạt lở bờ bãi khu vực được cấp phép cho
doanh nghiệp, nếu để sạt lở sẽ bị xử lý theo
quy định của pháp luật. 

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.

Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh đã tổ chức
làm việc với Tổng cục Môi trường và Ủy ban
Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu và đề

nghị UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết tình
trạng xả nước thải sông Ngũ Huyện Khê gây
ô nhiễm nguồn nước sông Cầu tại địa phận
tỉnh Bắc Giang, báo cáo và đề xuất Ủy ban
Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu (tại Báo
cáo số 228/BC-TNMT ngày 29/7/2019).

Ngày 03/6/2019 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường đã có Quyết định số 1380/QĐ-
BTNMT thành lập Tổ giám sát công tác bảo
vệ môi trường đối với các cơ sở đang hoạt
động tại làng nghề Phong Khê và cụm công
nghiệp giấy Phong Khê, tỉnh Bắc Ninh; thành
phần của Tổ giám sát có đại diện của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Hiện,
Tổ giám sát đang rà soát, lựa chọn đối tượng
để tiến hành kiểm tra.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt
chẽ với Tổ giám sát và Tổng cục Môi trường
để có biện pháp khắc phục tình trạng ô
nhiễm nguồn nước sông Cầu như phản ánh
của cử tri.                                               

Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa

phản ánh: Việc chậm ban hành nghĩa vụ tài
chính liên quan đến những thửa đất giao trái
thẩm quyền đã được UBND huyện Hiệp Hòa
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo
quy định của Luật Đất đai năm 2013, có 02
nguyên nhân: 

Thứ nhất: Vướng mắc liên quan đến chính
sách thực hiện nghĩa vụ tài chính do chưa có
văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thứ hai: Vướng mắc về xác định giá đất tại
thời điểm giao đất trái thẩm quyền trước ngày
01/7/2004 để làm căn cứ xác định diện tích đã
hoàn thành nghĩa vụ tài chính (quy đổi diện
tích đã hoàn thành), do thời điểm này Quyết
định số 320/QĐ-UBND ngày 19/12/1994 của
UBND tỉnh Hà Bắc không quy định chi tiết vị trí,
khu vực đất ở. 

Ngày 20/12/2018, Tỉnh ủy đã có văn bản số
480-TB/TU chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với một
số vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý
đất đai trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền ban hành
quyết định công bố giá đất làm cơ sở triển khai
thực hiện.

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản số
2957/UBND-TN ngày 16/8/2019 và số
4509/UBND-TN ngày 21/12/2018 giao các
ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức
triển khai, thực hiện. UBND tỉnh đã giao Sở
Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham
mưu, hướng dẫn UBND huyện Hiệp Hòa xử
lý các vướng mắc nêu trên. 

* Đối với nội dung cử tri huyện Hiệp Hòa
phản ánh về vướng mắc xác định giá đất tại
thời điểm giao đất trái thẩm quyền trước ngày
01/7/2004 để làm căn cứ xác định diện tích đã
hoàn thành nghĩa vụ tài chính (quy đổi diện
tích đã hoàn thành), do thời điểm này Quyết
định số 320/QĐ-UBND ngày 19/12/1994 của
UBND tỉnh Hà Bắc không quy định chi tiết vị trí,
khu vực đất ở.

Theo quy định nguyên tắc xác định giá
đất để tính tiền sử dụng đất ở là giá đất theo
giá cả thị trường tại thời điểm giao đất. Việc
UBND huyện Hiệp Hòa căn cứ giá đất theo
Quyết định số 320/QĐ-UB ngày 19/12/1994
của UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) để xác định giá
đất ở tại thời điểm giao đất trái thẩm quyền
là không đúng với quy định. Lý do: Quyết
định số 320/QĐ-UB ngày 19/12/1994 của
UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) không quy định giá
đất cụ thể của vị trí, khu vực đất ở trên địa
bàn tỉnh. Nội dung này trước đây UBND tỉnh
đã ban hành Quyết định số 191/2012/QĐ-
UBND ngày 27/6/2012 để xử lý, giải quyết
công tác công nhận quyền sử dụng đất đối
với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền
(nay không còn hiệu lực thực hiện); Theo đó,
Sở Tài chính đã có Văn bản số 929/STC-PG
ngày 21/7/2015 hướng dẫn UBND thành
phố Bắc Giang giải quyết vướng mắc về đối
trừ tiền sử dụng đất ở và đối với huyện Hiệp
Hòa tại văn bản số 310/STC-QLGCS ngày
08/3/2018 hướng dẫn xác định giá đất để
tính thu tiền sử dụng đất khi công nhận QSD
đất cho hộ gia đình, cá nhân.
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Theo đó, UBND cấp huyện thành lập Hội
đồng thẩm định để xem xét thẩm định theo
các nội dung đề nghị của Hội đồng xác định
giá đất cấp xã theo trình tự, thủ tục chi tiết,
đảm bảo khách quan, dân chủ và minh bạch
cho từng đối tượng được công nhận quyền
sử dụng đất.

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.

Tình trạng tranh chấp đất đai tại khu vực
giáp ranh giữa xã Yên Định, huyện Sơn Động
và xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn đã diễn ra từ
lâu và chưa được giải quyết dứt điểm. UBND
tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, tổ chức hội nghị với thành phần là đại
diện UBND huyện Sơn Động, huyện Lục
Ngạn, UBND 02 xã nêu trên cùng một số hộ
dân có liên quan.

Sau hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi
trường đã có Báo cáo số 104/BC-TNMT ngày
15/5/2019 và UBND tỉnh đã có Công văn số
2127/UBND-TN ngày 20/6/2019 chỉ đạo việc
giải quyết tranh chấp đất lâm nghiệp tại
thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn
Động, trong đó đã giao Sở Nội vụ chủ trì việc
xác định điểm địa giới hành chính, giao
UBND huyện Sơn Động thu hồi các GCN đã
cấp không đúng quy định, đồng thời phối
hợp với UBND huyện Lục Ngạn giải quyết
dứt điểm việc tranh chấp đất đai.

Ngày 15/7/2019, UBND huyện Sơn Động
đã ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND
về việc kiện toàn Tổ công tác xem xét giải
quyết tranh chấp đất lâm nghiệp theo đề
nghị của nhân dân thôn Đồng Hả, xã Yên
Định. Hiện việc tranh chấp đất đai và xác
định điểm địa giới hành chính (2H110) đang
được UBND huyện Sơn Động và Sở Nội vụ
tiếp tục xem xét, giải quyết. 

Cử tri xã Khám Lạng, huyện Lục Nam:

Đề nghị xem xét nâng cấp đường dây và trạm
biến áp thôn Giếng và thôn Vàng để khắc phục
tình trạng điện yếu không đáp ứng sinh hoạt
và sản xuất của nhân dân.

Hiện trạng cấp điện thôn Giếng và thôn
Vàng thuộc xã Khám Lạng, huyện Lục Nam
được cấp điện từ cùng 01 trạm biến áp phân
phối đặt tại thôn Giếng.  Vì vậy đường dây hạ
áp cấp điện cho thôn Vàng kéo dài do phải
đi từ trạm biến áp đặt tại thôn Giếng. Ngoài
ra đường dây hạ áp tại một số khoảng dây
có tiết diện nhỏ, có đoạn đã đầy tải, quá tải
vào giờ cao điểm dẫn đến điện áp tại một số
điểm cuối đường dây hạ áp tại thôn Giếng
và nhất là tại một số điểm cuối đường dây
hạ áp tại thôn Vàng thấp vào giờ cao điểm.

Về phương án xử lý: Đầu năm 2019, Công
ty Điện lực Bắc Giang đã triển khai dự án đầu
tư đường dây và trạm biến áp thôn Vàng để
giảm tải, giảm bán kính cấp điện, nâng cao
chất lượng điện áp. Trong đó, đường dây
trung áp được kéo qua cánh đồng thuộc
thôn Giếng. Tuy nhiên, khi triển khai dự án
thì một số hộ dân thôn Giếng có ruộng bị

ảnh hưởng phản ứng quyết liệt, không cho
kéo dây qua. Công ty Điện lực Bắc Giang đã
làm việc với đại diện các thôn Giếng, thôn
Vàng, đại diện UBND xã Khám Lạng 03 lần
nhưng vẫn không giải quyết được và đã báo
cáo UBND huyện Lục Nam. Để giảm nâng
cao chất lượng điện áp, Công ty Điện lực Bắc
Giang đã xây dựng phương án xử lý như sau:

- Hiện Công ty Điện lực Bắc Giang đang
thực hiện thi công đường dây 35kV và trạm
biến áp phân phối đặt tại thôn Làng, xã
Khám Lạng (dự kiến đưa vào vận hành trong
tháng 9 năm 2019) để cấp điện ổn định hơn
cho khu vực thôn Làng, đồng thời là nguồn
cấp 35kV cho công trình đường dây 35kV và
trạm biến áp thôn Vàng (thôn Vàng ở bên
cạnh thôn Làng). 

- Kéo mới dây dẫn, nâng tiết diện cho
khoảng 1,2 km đường dây hạ áp chỗ có tiết
diện bé, quá tải... để chống quá tải, nâng cao
chất lượng điện áp (dự kiến xong trong quý
IV năm 2019).   

- Để đảm bảo ổn định lâu dài, Công ty
Điện lực Bắc Giang sẽ đề xuất sớm đầu tư,
đường dây và trạm biến áp thôn Vàng vào
năm 2020 theo hướng đấu nối vào nhánh
thôn Làng (dự kiến đưa vào vận hành
năm 2020).  

II - LĨNH VỰC VĂN HÓA –XÃ HỘI
Cử tri xã Bích Sơn và một số xã huyện

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

Thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang đã có 03 Công ty, trong đó có
Công ty TNHH Fourwell Vina để xảy ra tình
trạng nợ lương, nợ BHXH làm thiệt hại
nghiêm trọng tới quyền lợi của người lao
động. Ngoài ra trong KCN Đình Trám, huyện
Việt Yên có Công ty TNHH Fine Land Apparel
VN để xảy ra nợ BHXH kéo dài (tại thời điểm
tháng 7/2019 nợ trên 5,5 tỷ đồng).

Để xử lý tình trạng trên, UBND tỉnh đã tổ
chức nhiều hội nghị kiểm điểm trách nhiệm
thực hiện của các sở, ngành, địa phương và
chỉ đạo nhiều giải pháp ngăn chặn, giải
quyết hậu quả 5.

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn,
đối thoại chính sách pháp luật lao động,
BHXH với doanh nghiệp và người lao động,
thiết lập các kênh đối thoại, tuyên truyền
qua mạng xã hội và trên hệ thống truyền
thanh cơ sở; thường xuyên đôn đốc, giám
sát, yêu cầu chủ doanh nghiệp công khai,
minh bạch về tình hình đóng BHXH và tổ
chức đối thoại định kỳ với người lao động.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra các doanh
nghiệp có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực lao
động, BHXH đã được Sở Lao động - TB&XH,
BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập
trung thực hiện 6. Ngoài ra Sở Lao động -
TB&XH, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, BHXH

tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề để trao
đổi, thống nhất biện pháp xử lý các doanh
nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH theo
Điều 216 Bộ Luật hình sự nhưng do 8 tháng
đầu năm 2019 chưa có văn bản hướng dẫn
của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao về tội trốn đóng BHXH nên chưa áp
dụng giải pháp đề nghị xử lý hình sự đối với
hành vi nợ BHXH. Với việc triển khai quyết
liệt các giải pháp trên, kết quả 8 tháng đầu
năm 2019, số nợ BHXH trên 03 tháng của các
doanh nghiệp đã giảm 21,93 tỷ đồng và số
đơn vị nợ BHXH trên 03 tháng đã giảm 158
đơn vị so với cùng kỳ năm 2018 7.

Cùng với việc triển khai áp dụng các biện
pháp xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp
nợ BHXH nói chung thì các cơ quan chức
năng của tỉnh đã tập trung xử lý hành vi vi
phạm của Công ty TNHH Fourwell Vina và
Công ty TNHH Fine Land Apparel VN, cụ thể: 

* Đối với Công ty TNHH Fourwell Vina:
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt
hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN
của Công ty với số tiền phạt là 150 triệu
đồng; đồng thời buộc Công ty phải khắc
phục hậu quả bằng hình thức truy nộp số
tiền chậm đóng với cơ quan BHXH. Để buộc
Công ty thực hiện việc nộp BHXH theo
quyết định xử phạt vi phạm hành chính,
UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - TB&XH chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác
minh tài sản của Công ty và tổ chức thi hành
Quyết định cưỡng chế đối với Công ty này.
Hiện nay, Sở Lao động - TB&XH đang phối
hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng
phương án, triển khai hoạt động xác minh
tài sản của Công ty, sau đó tổ chức thi hành
Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản. Cùng
với việc triển khai kiểm tra, đôn đốc và thực
hiện các biện pháp buộc Công ty thực hiện
quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu
trên thì các cơ quan liên quan đã tích cực
triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo
quyền lợi của người lao động8.

* Đối với Công ty TNHH Fine Land Apparel
VN: Thời điểm tháng 8/2016, UBND tỉnh đã
chỉ đạo Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối
hợp với BHXH tỉnh, Ban quản lý các KCN, Liên
đoàn Lao động tỉnh kiểm tra và trình Chủ
tịch UBND tỉnh xử phạt Công ty 238,8 triệu
đồng về hành vi nợ BHXH cùng một số hành
vi khác, sau đó đã buộc Công ty khắc phục. 

Năm 2018 do Công ty tiếp tục có hành
vi nợ BHXH nên Sở Lao động - TB&XH đã đề
nghị Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH thanh
tra việc thực hiện pháp luật lao động đối với
Công ty. Kết quả, Chánh Thanh tra Bộ Lao
động - TB&XH đã xử phạt Công ty 150 triệu
đồng và buộc truy nộp số tiền BHXH, BHTN
chậm đóng và số tiền lãi của số tiền BHXH,
BHTN chậm đóng (Quyết định số 86/QĐ-
XPVPHC ngày 11/10/2018). Tháng 7/2019,
thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lê Ánh Dương về việc rà soát, xử lý
nghiêm các doanh nghiệp chậm đóng
BHXH, Sở Lao động - TB&XH đã có văn bản
đề nghị Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH đẩy
mạnh hơn nữa việc đôn đốc buộc Công ty
chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời
áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo
thẩm quyền và các biện pháp ngăn chặn
theo quy định. 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của
UBND tỉnh, BHXH tỉnh đã chủ trì, phối hợp
với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý các
KCN tỉnh thường xuyên tới Công ty làm việc
và yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc
việc đóng BHXH; ngoài ra Thanh tra Bộ Lao

động - TB&XH đã và đang triển khai các biện
pháp buộc Công ty thực hiện quyết định xử
phạt vi phạm hành chính. Kết quả đến nay,
Công ty đã khắc phục được một phần số nợ
BHXH, cụ thể: Đến ngày 31/8/2019, Công ty
còn nợ 4,452 tỷ đồng (giảm 1,644 tỷ đồng so
với tháng 6/2019).  

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai
thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã và
đang thực hiện, trong đó tập trung kiểm tra,
thanh tra, xử phạt nghiêm khắc các doanh
nghiệp nợ BHXH; sau xử phạt nếu doanh
nghiệp không thực hiện biện pháp khắc
phục hậu quả thì sẽ kiên quyết áp dụng biện
pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử
phạt, trường hợp có đủ các yếu tố cấu thành
tội trốn đóng BHXH thì sẽ chuyển hồ sơ sang
cơ quan Công an điều tra đề nghị khởi tố
trách nhiệm hình sự.

Cử tri xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang: Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch thẩm định, đề xuất đầu tư kinh phí
trùng tu, nâng cấp chùa Phù Lão, xã Đào Mỹ là
di tích lịch sử cấp tỉnh, hiện nay đã xuống cấp
trầm trọng.

Đình, chùa Phù Lão, xã Đào Mỹ, huyện
Lạng Giang là quần thể di tích kiến trúc
nghệ thuật có giá trị tiêu biểu (đình Phù Lão
được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật
quốc gia năm 1982, theo Quyết định số
147-VH/QĐ ngày 24/12/1982; chùa Phù Lão
được xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật
cấp tỉnh năm 2012, theo Quyết định số
2002/QĐ-UBND ngày 17/12/2012). Giai
đoạn 2009-2011, di tích kiến trúc nghệ
thuật đình Phù Lão được đầu tư 14 tỷ đồng
từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc
gia về văn hóa để tu bổ, tôn tạo các hạng
mục: Nghi môn, Tòa tiền tế, Tòa đại đình,
Nhà bia và một số công trình phụ trợ khác.
Công trình sau khi tu bổ đã khắc phục được
tình trạng xuống cấp, đáp ứng tốt nhu cầu
sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng
đồng địa phương. 

Qua kiểm tra thực tế chùa Phù Lão cho
thấy, một số hạng mục của công trình hiện
đang bị xuống cấp, cụ thể: Hệ thống tường
bao bị nứt, ẩm, mốc; hệ mái bị võng, một số
hoành, dui, mè bị mục, mọt. Do vậy, việc tu
bổ di tích chùa Phù Lão là rất cần thiết. Tuy
nhiên, nguồn kinh phí 02 tỷ đồng UBND tỉnh
bố trí năm 2019 để hỗ trợ tu bổ chống
xuống cấp di tích trong toàn tỉnh đã được
phân bổ hết từ đầu năm. Thời gian tới, UBND
tỉnh sẽ xem xét đưa chùa Phù Lão vào Kế
hoạch hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-
2025 (dự kiến phân kỳ hỗ trợ tu bổ năm
2020).  Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND
huyện Lạng Giang, UBND xã Đào Mỹ cân đối
ngân sách địa phương, bố trí kinh phí hỗ trợ
tu bổ chùa Phù Lão, đồng thời có biện pháp
huy động có hiệu quả các nguồn vốn hợp
pháp khác để tu bổ di tích chùa Phù Lão. 
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC
VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA
XVIII CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT 

I- LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
Cử tri huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND

tỉnh nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh 248, đoạn
từ Phong Vân đi Sa Lý.

Việc nâng cấp tuyến ĐT.248 như cử tri đề
nghị không nằm trong kế hoạch đầu tư
trung hạn giai đoạn 2016-2020.  Tuy nhiên,
hằng năm UBND tỉnh đều bố trí kinh phí duy
tu, sửa chữa thường xuyên, đảm bảo đi lại
cho nhân dân trong khu vực.

Ngày 6-12-2019Thứ Sáu PHỤ TRƯƠNG L

5 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, BHXH đối với các doanh nghiệp; kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND
tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, BHXH giai đoạn 2018 - 2020, Thông báo kết luận số 283/TB-UBND ngày 01/10/2018 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện
pháp luật lao động trong doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2018, Thông báo kết luận số 187/TB-UBND ngày 05/7/2019 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại cuộc họp bàn giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người
lao động tại các doanh nghiệp thuê nhà xưởng sản xuất, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh,...

6 Trong 8 tháng đầu năm 2019 đã thanh tra 63 doanh nghiệp, kiểm tra 148 doanh nghiệp, xử phạt 1.215.423.377 đồng đối với 47 doanh nghiệp, buộc 20 doanh nghiệp nộp hết nợ BHXH ngay khi đoàn thanh tra tới làm việc. 
7 Thời điểm 31/8/2018, số đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên là 286 đơn vị với tổng số tiền là 57,43 tỷ đồng, đến 31/8/2019 số đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên là 128 đơn vị với số tiền 35,5 tỷ đồng.
8 Ngày 08/8/2019, theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên đã nộp đơn của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fourwell Vina cho Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu mở thủ tục

phá sản Công ty TNHH Fourwell Vina với 476 giấy ủy quyền, danh sách lao động bị nợ lương, thông báo nợ BHXH của BHXH huyện Việt Yên và một số hồ sơ có liên quan. Công an tỉnh đã đề nghị Bộ Công an xác minh về nơi
ở của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Fourwell Vina ở Hàn Quốc để yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết chế độ cho người lao động và hiện nay đang chờ kết quả. Ngoài ra, ngày 29/8/2019,
Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại Công ty TNHH Fourwell Vina và một số Công ty khác. Căn cứ vào ý kiến của các đại biểu dự Hội
nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị BHXH tỉnh căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 05/2019/HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để
nghiên cứu, đề nghị cơ quan Công an khởi tố hình sự đối với Công ty TNHH Fourwell Vina… 



Cử tri xã Đông Hưng, huyện Lục Nam:

Đề nghị các cấp xem xét nạo vét, sửa chữa
tuyến Kênh KC3 địa phận thôn Tây Kỳ, hiện nay
không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp.

Tuyến kênh KC3 có tổng chiều dài 2,95
km do Công ty TNHH một thành viên
KTCTTL Bắc Sông Thương quản lý, đã được
cứng hóa đưa vào quản lý vận hành từ năm
2004. Hiện nay tường kênh thường xuyên bị
đổ, đáy bị bục, rò rỉ gây thất thoát nước
không đảm bảo đưa nước về khu vực các
thôn ở cuối kênh. Hiện nay, do tình hình
ngân sách tỉnh còn khó khăn, UBND tỉnh
chưa thể bố trí nguồn kinh phí để đầu tư sửa
chữa cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc
hệ thống thủy lợi hồ Suối Nứa.

Để đảm bảo an toàn công trình và phục
vụ tốt công tác tưới, tiêu cho các thôn thuộc
tuyến kênh KC3 nói riêng và hệ thống kênh
hồ Suối Nứa nói chung được thuận lợi. Hằng
năm, UBND tỉnh đều chỉ đạo Công ty TNHH
một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương
dành một khoản kinh phí khoảng 70 triệu
đồng từ nguồn kinh phí miễn thu thủy lợi
phí của đơn vị để sửa chữa, nạo vét những
đoạn hư hỏng và ách tắc cục bộ, đảm bảo
cho việc đưa nước tưới kịp thời phục vụ sản
xuất nông nghiệp của người dân.

Cử tri xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam: Tiếp
tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan
chức năng sớm phối hợp thực hiện thủ tục đề
nghị Bộ Tư lệnh Quân đoàn II, Bộ Quốc phòng
bàn giao 1,9 ha đất không sử dụng tại khu vực
Dốc Bốt, thôn Chính Thượng, xã Lan Mẫu cho
UBND xã Lan Mẫu để xây dựng công trình
phúc lợi (Quân đoàn II đã có văn bản đồng ý từ
năm 2013 nhưng đến nay chưa xong thủ tục).

UBND tỉnh có Công văn số 198/UBND-TN
ngày 29/9/2017 gửi Bộ Quốc phòng đề nghị
bàn giao đất quốc phòng tại xã Lan Mẫu,
huyện Lục Nam. Ngày 13/02/2018, Bộ Quốc
phòng có Công văn số 1761/BQP-TM gửi
UBND tỉnh Bắc Giang với nội dung chính là
đồng ý chủ trương bàn giao 1,9 ha đất quốc
phòng của Quân đoàn 2 tại xã Lan Mẫu,
huyện Lục Nam. Tuy nhiên, theo ý kiến của
Bộ Quốc phòng, khu đất nêu trên chưa được
đưa vào diện tích bàn giao cho địa phương
quản lý theo Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày
05/12/2014 của Chính phủ về việc xét duyệt
Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc
phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng
đất vào mục đích quốc phòng 5 năm kỳ đầu
(2011-2015).

Như vậy, mặc dù Bộ Quốc phòng đã
đồng ý chủ trương bàn giao 1,9 ha đất quốc
phòng của Quân đoàn 2 tại xã Lan Mẫu về
cho địa phương quản lý, tuy nhiên để có cơ
sở thu hồi đất cần có phê duyệt của Chính
phủ điều chỉnh quy hoạch 1,9 ha đất nói trên
ra khỏi đất quốc phòng (điều chỉnh quy
hoạch từ đất quốc phòng sang đất công
trình công cộng).

Hiện nay Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày
09/5/2018 của Chính phủ phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang
đến năm 2020 và Nghị quyết số 91/NQ-CP
ngày 05/12/2014 của Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc
phòng đến năm 2020 đang có hiệu lực pháp
luật; 1,9 ha đất tại khu vực Dốc Bốt, thôn
Chính Thượng, xã Lan Mẫu vẫn là đất quốc
phòng nên chưa thể thu hồi, chuyển cho địa
phương để xây dựng công trình phúc lợi.

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ GIẢI
TRÌNH ĐẾN CỬ TRI

I- LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh: Hiện

nay UBND tỉnh chưa ban hành văn bản hướng
dẫn cụ thể việc bố trí đội ngũ cán bộ khuyến
nông, thú y xã làm cán bộ, công chức, gây lo
lắng, không yên tâm làm việc. Đề nghị UBND
tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn. 

Đề nghị giữ lại 01 cán bộ phụ trách nông
nghiệp và bố trí vào chức danh của xã. Nếu
chưa sắp xếp ngay được thì cho kéo dài lộ trình
đến năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
(khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”,
Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 47-
KH/TU ngày 30/5/2018, trong đó chủ trương
không bố trí 02 chức danh cán bộ khuyến
nông, cán bộ thú y cấp xã (nhiệm vụ của 02
chức danh này chuyển về Trung tâm kỹ thuật
dịch vụ và Vật tư nông nghiệp huyện thực
hiện). Để không lãng phí nguồn nhân lực đã
được đào tạo cơ bản trong đội ngũ này, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 105-
KL/TU ngày 31/5/2018 về phương án sắp xếp
cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã từ nay đến
năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
112/KH-UBND ngày 27/6/2018, trong đó có
nhiệm vụ sắp xếp đội ngũ cán bộ khuyến
nông, cán bộ thú y cấp xã theo lộ trình hợp
lý, đúng chính sách và hoàn thành đến hết
năm 2020. Thực hiện các văn bản trên, ngày
23/7/2018, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn
số 170/SNV-HD về thực hiện bố trí, sắp xếp
cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở. Theo đó
các huyện, thành phố tiến hành xây dựng kế
hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông,
thú y cấp xã theo lộ trình. 

Tuy nhiên, cùng thời gian này, thực hiện
Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018
của Bộ Chính trị và Nghị quyết số
653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh
Bắc Giang tiến hành thực hiện sắp xếp 40
đơn vị hành chính cấp xã, giảm 21 đơn vị
hành chính cấp xã; đồng thời thực hiện bố
trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh
công an xã theo Thông tư số 09/2019/TT-
BCA ngày 11/4/2019 của Bộ Công an. Cùng
với đó ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ
sung một số quy định về cán bộ, công chức
cấp xã và người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó
quy định mỗi đơn vị hành chính cấp xã giảm
02 biên chế. Do có sự thay đổi chính sách
như vậy, tính đến nay, dự kiến số cán bộ,
công chức cấp xã và cán bộ thú y, khuyến
nông cơ sơ phải bố trí, sắp xếp khoảng trên
1.000 người. 

Vì vậy, để lựa chọn, bố trí, sắp xếp, sử
dụng được những người đảm bảo năng lực,
trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và giải
quyết chế độ, chính sách cho những đối
tượng trên, ngày 09/9/2019, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 226- KL/TU về
chủ trương tiếp tục sắp xếp cán bộ, công
chức, người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; cán bộ khuyến
nông, thú y cơ sở; việc bố trí công an cấp xã
chính quy, trong đó nhất trí chủ trương kéo
dài thời gian sắp xếp cán bộ khuyến nông,
thú y cơ sở đến hết năm 2024. Trường hợp
hết năm 2024, cán bộ khuyến nông, thú y cơ
sở không thể bố trí đảm nhiệm các chức
danh công tác thì giải quyết chế độ thôi việc
theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị
định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ;
ngoài ra ngân sách nhà nước bố trí hỗ trợ
đóng BHXH, BHYT (phần cơ quan nhà nước
trả) của số năm còn lại đến khi đủ số năm
đóng BHXH, BHYT tối thiểu theo quy định
của pháp luật hiện hành.

Cử tri xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa

kiến nghị: Việc tinh giản cán bộ không chuyên
trách ở thôn theo văn bản của Trung ương, của
tỉnh gặp khó khăn khi thực hiện, đặc biệt về độ
tuổi của một số chức danh. Đề nghị cơ quan có
thẩm quyền nghiên cứu, xem xét. 

Việc tinh giản cán bộ không chuyên
trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là nhiệm
vụ trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 6
(khóa XII). Quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là
sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ những người hoạt
động không chuyên trách tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả. Do đó, người hoạt
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân
phố đang từ 06 đến 09 người/thôn, tổ dân
phố (theo Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND
ngày 10/12/2010, Nghị quyết số 31/2013/NQ-

HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh) giảm
xuống còn 03 người/thôn, tổ dân phố và 06
chức danh (theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-
HĐND ngày 11/7/2018). 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bố
trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo
Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng,
một số chế độ, chính sách đối với người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã và ở
thôn, tổ dân phố gặp một số vướng mắc như
cử tri nêu. Để khắc phục vướng mắc này,
ngày 09/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban
hành Kết luận 226-KL/TU trong đó quyết
định chủ trương bố trí, sắp xếp 03 chức danh
người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố là: Bí thư chi bộ; Trưởng
thôn, tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt
trận thôn, tổ dân phố, số lượng bố trí không
quá 03 người và quyết định bố trí 10 nhiệm
vụ, công việc khác nữa ở thôn, tổ dân phố,
giao cho địa phương bố trí, lựa chọn người
đảm nhiệm đảm bảo tinh gọn và hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giao UBND tỉnh
trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy
định chức danh, số lượng, một số chế độ,
chính sách đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố
thay thế Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh.

Cử tri xã Hoàng Vân phản ánh: Nghị
quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010
của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định: Thường
trực Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm
nhiệm cả 04 chức danh: Trưởng Ban Tổ chức,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên
giáo, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy, được
hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% của
mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức
vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và
hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Nghị quyết
số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 (thay
thế), không quy định chế độ kiêm nhiệm của
Thường trực Đảng hoặc Phó Bí thư kiêm nhiệm
04 chức danh trên. Nhưng thực tế, Phó Bí thư
Đảng ủy xã vẫn kiêm nhiệm cả 04 chức danh
trên mà không được hưởng phụ cấp kiêm
nhiệm từ tháng 01/2019. Đề nghị UBND tỉnh
nghiên cứu, xem xét. 

Thực hiện khoản 3, Điều 14, Nghị định số
92/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng
cấp quy định chức danh những người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã và ở
thôn, tổ dân phố theo đó Kế hoạch số 47-
KH/TU ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy và Nghị
quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày
11/7/2018 của HĐND tỉnh không bố trí chức
danh Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng
khối Dân vận Đảng ủy cấp xã là chức danh
người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã, nhiệm vụ của những chức danh này được
giao cho Thường trực đảng ủy (Bí thư, Phó Bí
thư, Thường trực đảng ủy) đảm nhiệm nên
không có phụ cấp kiêm nhiệm.

Cử tri xã Trung Sơn, Hương Mai và một

số xã của huyện Việt Yên: Đề nghị tỉnh xem
xét lại chế độ phụ cấp của Phó Chủ tịch Hội
người cao tuổi xã. Vì Hội Người cao tuổi là
đoàn thể xã hội có số hội viên đông, hoạt động
phong trào cần được đãi ngộ phù hợp với tính
chất công việc.

Nhằm tinh giản, sắp xếp, cơ cấu lại đội
ngũ những người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp
với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch
số 47- KH/TU về thực hiện Nghị quyết Trung
ương 6 (khóa XII) và HĐND tỉnh ban hành
Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND trong đó
quy định chức danh Chủ tịch Hội Người cao
tuổi cấp xã là chức danh người hoạt động
không chuyên trách cấp xã, được hưởng phụ
cấp hằng tháng. Còn tổ chức, hoạt động,
phụ cấp, thù lao của chức danh Phó Chủ tịch
Hội Người cao tuổi cấp xã thực hiện theo quy
định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày

21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ
chức, hoạt động và quản lý hội.

Cử tri huyện Lục Ngạn: Đề nghị xem xét
cho hưởng trợ cấp 01 lần, đối tượng là Thôn
đội trưởng tham gia công tác từ trên 10 năm.

Thôn đội trưởng là chức danh người hoạt
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân
phố. Hiện nay, chưa có căn cứ pháp lý để
xem xét cho hưởng trợ cấp 01 lần đối với
Thôn đội trưởng đã tham gia công tác từ
trên 10 năm.

Cử tri huyện Sơn Động: Đề nghị tỉnh cung
cấp thông tin về phương án sắp xếp đội ngũ
cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành
chính xã, thôn, bản.

Về phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ
dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính
xã, thôn, bản đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ban hành chủ trương tại Kết luận số 226-
KL/TU ngày 09/9/2019 về chủ trương tiếp
tục sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ
dân phố; cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở;
việc bố trí công an cấp xã chính quy, cụ thể: 

Việc sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã
khi triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành
chính cấp xã của tỉnh Bắc Giang giai đoạn
2019-2021 thực hiện theo tinh thần Nghị
quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những
trường hợp dôi dư tự nguyện xin nghỉ việc
trong lộ trình sắp xếp sẽ được giải quyết chế
độ thôi việc theo Nghị định số
108/2014/NĐ-CP và Nghị định số
113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cử tri xã Nghĩa Phương, Lục Sơn, Chu

Điện và thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đề
nghị cho hưởng lương đối với chức danh Phó
Chủ tịch Hội Người Cao tuổi công tác tại xã, thị
trấn; tăng mức phụ cấp cho những người hoạt
động không chuyên trách cấp thôn; những
trường hợp làm trưởng thôn từ 15 năm trở lên
khi nghỉ cần có chính sách được hưởng trợ cấp
một lần như công an viên hiện nay, hoặc hỗ trợ
đóng Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không
chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.

Người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp
hằng tháng theo phân loại thôn, tổ dân phố
do đó không thể cao hơn mức khoán quy
định của Chính phủ. Theo đó, Trưởng thôn,
Tổ trưởng tổ dân phố là chức danh người
hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ
dân phố. Hiện nay chưa có căn cứ pháp lý để
xem xét cho hưởng trợ cấp 01 lần đối với
Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đã tham
gia công tác từ 15 năm trở lên.

Cử tri huyện Sơn Động phản ánh: Sơn
Động là huyện vùng cao, chủ yếu diện tích là
đồi, rừng. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các xã
đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ
Phó ban lâm nghiệp nên hiện nay công tác
quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, phức
tạp. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục duy trì cán bộ
Phó ban lâm nghiệp ở các xã, thị trấn của
huyện Sơn Động để thực hiện tốt công tác
quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn (Ý kiến cử tri
kỳ họp thứ 6).

Hiện nay các văn bản, chính sách của
Nhà nước không có quy định về chức danh
và việc chi trả lương, phụ cấp hoặc hỗ trợ
kinh phí cho hoạt động của cán bộ Phó ban
lâm nghiệp xã. Do vậy, không có cơ sở pháp
lý để UBND tỉnh tiếp tục duy trì cán bộ Phó
ban lâm nghiệp ở các xã, thị trấn của huyện
Sơn Động nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh
nói chung.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng trên địa bàn; đề nghị
UBND cấp huyện, cấp xã và chủ rừng thực
hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định
của Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị
quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số
12/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND
tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên
địa bàn tỉnh. 

PHỤ TRƯƠNG Ngày 6-12-2019Thứ Sáu M



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

Đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho xã
Quỳnh Sơn để thực hiện nâng cấp tiêu chí giao
thông nông thôn trong Chương trình MTQG
xây dựng NTM (xã thực hiện trong năm 2018,
nhưng đến nay chưa được hỗ trợ).

Theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày
15/6/2018 của UBND tỉnh về giao Kế hoạch
đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng
được phân bổ 6.770 triệu đồng từ nguồn vốn
ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
Đến hết năm 2019, nguồn vốn cấp tỉnh quản
lý đã phân bổ 3.955 tỷ đồng, số vốn còn lại
chưa phân bổ là 2.815 tỷ đồng được dự kiến
phân bổ trong kế hoạch vốn năm 2020. 

Việc phân bổ vốn cho xã, cho dự án phải
căn cứ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn hàng
năm. Trong năm 2020, UBND tỉnh sẽ xem xét,
phân bổ số vốn còn lại theo quy định 

Cử tri thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên: Đề
nghị điều chỉnh tỷ lệ, quy định phân bổ kinh
phí thu từ nguồn điều tiết đấu giá quyền sử
dụng đất cho phù hợp, vì hiện nay cấp xã
hưởng rất ít; đề nghị điều tiết đều cho các đơn
vị trong cùng một đơn vị ngân sách cấp xã để
đảm bảo hài hòa lợi ích và cùng phát triển.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nhiều xã đã
hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới, không còn nợ đọng xây dựng cơ bản
(hoặc còn thấp, đủ khả năng thanh toán nợ).
Tuy nhiên, tại các đơn vị này tiếp tục có số
thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách
xã theo quy định với số tiền khá lớn, dẫn đến
sử dụng nguồn kinh phí không hiệu quả,
lãng phí. Trong khi đó, nhiều xã khác trên
cùng huyện thiếu nguồn kinh phí để hoàn
thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Do vậy việc quy định tỷ lệ điều tiết như hiện
nay là phù hợp với thực tế các địa phương
với lý do: nhằm khuyến khích các cấp chính
quyền tăng cường khai thác nguồn lực từ
đất đai cũng như sử dụng nguồn lực một
cách hiệu quả, đồng thời phân bổ hợp lý hơn
nguồn lực từ đất đai để thực hiện Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn
mới và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã
hội của các xã trên địa bàn tỉnh.

Cử tri xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng: Đề
nghị UBND tỉnh sớm cấp bổ sung kinh phí hỗ
trợ, cải tạo nâng cấp đường giao thông nông
thôn theo Nghị quyết số 06, 07/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1914/QĐ-UBND
ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng
năm 2019 và giai đoạn 2017-2019. Đến
tháng 6/2019, Sở Tài chính đã tham mưu
UBND tỉnh phân bổ và cấp đủ kinh phí hỗ trợ
theo kế hoạch đã phê duyệt tại Quyết định
số 1914/QĐ-UBND cho UBND huyện Yên
Dũng để thực hiện hỗ trợ các xã cứng hóa
đường giao thông nông thôn. Năm 2019,
phong trào cứng hóa đường giao thông
nông thôn lên cao, các huyện đăng ký bổ
sung nhu cầu, khối lượng xi măng cần hỗ trợ
tăng nhiều so với kế hoạch đầu năm (đối với
huyện Yên Dũng đầu năm 2019 đăng ký
81,14km, sau bổ sung thêm 239,35 km, tổng
chiều dài sau điều chỉnh là 320,49 km) nên
việc cân đối nguồn vốn các cấp ngân sách và
huy động để đảm bảo kinh phí thực hiện
gặp khó khăn.

Sau khi UBND tỉnh có Quyết định số
1456/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hỗ trợ cứng
hóa đường giao thông nông thôn, khối lượng
xi măng hỗ trợ sau điều chỉnh đảm bảo theo kế
hoạch đăng ký điều chỉnh của các huyện. Ngày
06/9/2019, Sở Tài chính đã có văn bản số
1735/STC-QLNS tham mưu bổ sung dự toán và
phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng cho các
huyện. Hiện nay, UBND tỉnh đang trình HĐND
tỉnh thẩm định kinh phí hỗ trợ, sau khi có ý
kiến thẩm định của Thường trực HĐND tỉnh,
Sở Tài chính sẽ trình UBND tỉnh phân bổ và

cấp ngay kinh phí cho các huyện để thực hiện.

Cử tri thôn 284, xã Quế Nham, huyện

Tân Yên phản ánh: Việc hỗ trợ kinh phí cho
người trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-
CP ngày 11/8/2012 của Chính phủ về quản lý,
sử dụng đất trồng lúa chưa được thực hiện. Đề
nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Việc hỗ trợ kinh phí cho người trồng lúa
theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày
11/8/2012 của Chính phủ về quản lý, sử
dụng đất trồng lúa hiện nay đã thay đổi hình
thức, cách thức hỗ trợ, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Nghị định số
42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính
phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong
đó quy định hỗ trợ cho địa phương sản xuất
lúa 500.000 đồng/ha/năm đối với đất
chuyên trồng lúa nước và hỗ trợ người sản
xuất lúa 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất
chuyên trồng lúa nước. Từ năm 2012-2014,
UBND tỉnh phân bổ 50% kinh phí cho các
huyện, thành phố để hỗ trợ cho người sản
xuất lúa, 50% kinh phí UBND tỉnh phân bổ
hỗ trợ cho các công trình hạ tầng nông
nghiệp nông thôn, công tác khuyến nông,
xây dựng mô hình sản xuất mới trên địa bàn
tỉnh (qua thực tế triển khai và qua công tác
thanh tra, kiểm tra cho thấy việc hỗ trợ bằng
tiền cho người sản xuất lúa đạt hiệu quả
không cao do mức hỗ trợ tính trên diện tích
đất trồng lúa thấp, thủ tục chi trả tiền hỗ trợ
cần hồ sơ, giấy tờ ký nhận nên nhiều hộ gia
đình không đến nhận tiền hỗ trợ).

Thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử
dụng đất trồng lúa thay thế Nghị định số
42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính
phủ; Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày
21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số
35/2015/NĐ-CP không quy định cụ thể số
kinh phí hỗ trợ cho địa phương và cho người
sản xuất lúa mà quy định UBND các cấp sử
dụng kinh phí để thực hiện bảo vệ, phát triển
đất trồng lúa phù hợp điều kiện của địa
phương. Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND quy
định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát
triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang, hằng năm UBND tỉnh phân bổ kinh
phí để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định
trên. Cụ thể, năm 2019 đã phân bổ như sau:

- Hỗ trợ các huyện, thành phố cứng hóa
đường giao thông nội đồng gắn với giao
thông nông thôn theo Nghị quyết
07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của
HĐND tỉnh: 50 tỷ đồng.

- Hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện
công tác dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh
đồng mẫu theo Kế hoạch số 273/KH-UBND
ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh: 20 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 
6 tỷ đồng.

- Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp
(theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND
ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh): 6,5 tỷ đồng
(hỗ trợ hạ tầng nông nghiệp).

- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các
công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn:
68,405 tỷ đồng. (Trong đó các công trình cấp
tỉnh quản lý: 39,211 tỷ đồng; các công trình
cấp huyện quản lý: 29,194 tỷ đồng).

Cử tri khu vực 6, xã Cẩm Đàn, huyện

Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu
tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch để phục
vụ sinh hoạt của nhân dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT giao cho Trung tâm nước sạch và
VSMTNT liên hệ, trao đổi với đại diện UBND
xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động (ngày
05/9/2019). Chủ tịch UBND xã Cẩm Đàn
huyện Sơn Động cho biết: Trên địa bàn xã
Cẩm Đàn không có địa danh khu vực 6 và xã
cũng không có đề nghị đầu tư xây dựng hệ
thống cấp nước sạch.

Cử tri xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng: Đề
nghị UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ cho người
trực tiếp tham gia chữa cháy rừng.

Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 298/2014/QĐ-UBND quy định
nội dung chi, mức chi cho các tổ chức cá
nhân được huy động hoặc tự nguyện thực
hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng
chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy
rừng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có quy định
cụ thể mức chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ
cho các lực lượng trực tiếp được huy động
hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất
ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái
pháp luật và chữa cháy rừng 25.000
đồng/người/01 giờ trực tiếp tham gia nhưng
tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày. 

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2019,  Luật Lâm
nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng
dẫn thi hành luật có hiệu lực thi hành; ngày
14/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham
mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số
20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số
298/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của
UBND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi
cho các tổ chức, cá nhân được huy động
hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất
ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp
luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang. Hiện tại, chưa có quy định hướng dẫn
cụ thể về chế độ chính sách trong hoạt động
phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau khi Bộ
Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư
hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy rừng; chế
độ chính sách trong hoạt động phòng cháy,
chữa cháy rừng (hiện đang lấy ý kiến tham
gia của các ngành, địa phương), Sở Nông
nghiệp và PTNT sẽ  tham mưu cho UBND tỉnh
ban hành quy định cụ thể nội dung chi, mức
chi cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham
gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian chờ Bộ Nông nghiệp và
PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn phòng
cháy, chữa cháy rừng; chế độ chính sách
trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy
rừng, các địa phương thực hiện việc chi trả
cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia
chữa cháy rừng theo khoản 1, Điều 35, Nghị
định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng cháy và chữa cháy.

Cử tri xã Đông Sơn và một số xã huyện

Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem
xét chỉ đạo Lâm trường Đồng Sơn và Công ty
Lâm nghiệp giảm mức thu sản phẩm của các
hộ đang liên doanh với Lâm trường Đồng Sơn
và Công ty Lâm nghiệp vì mức thu hiện nay là
quá cao.

Căn cứ điểm a, khoản 3 Điều 6 Nghị định
168/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính
phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và
diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng
đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm
nghiệp Nhà nước thì đơn giá khoán và chia sẻ
lợi ích khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt
nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng,
phòng hộ và Công ty TNHH MTV nông, lâm
nghiệp Nhà nước được quy định như sau:

- Đơn giá khoán làm cơ sở để thỏa thuận
giá trị hợp đồng khoán được xác định theo
suất đầu tư hoặc mức hỗ trợ theo quy định
hiện hành của Nhà nước. Việc chia sẻ lợi ích
trên diện tích khoán áp dụng theo quy định
hiện hành của Nhà nước và thỏa thuận giữa
hai bên trong hợp đồng khoán.

- Trường hợp không thuộc quy định tại
điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định
168/2016/NĐ-CP thì bên khoán và nhận
khoán căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa
phương để thỏa thuận đơn giá khoán và
chia sẻ lợi ích phù hợp.

Ngoài ra, theo Điều 398 Bộ Luật Dân sự
năm 2015, các bên trong hợp đồng có quyền
thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng bao
gồm: Đối tượng của hợp đồng; số lượng,
chất lượng; giá, phương thức thanh toán;

thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện
hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của các bên;
trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; phương
thức giải quyết tranh chấp.

Như vậy các hộ liên doanh với Công ty
TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế hay
Lâm trường Đồng Sơn căn cứ vào từng Hợp
đồng cụ thể (dựa vào tỷ lệ góp vốn trong
hợp đồng liên doanh) thỏa thuận thay đổi tỷ
lệ chia sẻ lợi ích trong hợp đồng theo quy
định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. 

Cử tri xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động

phản ánh: Công trình hồ Khe Đặng, xã Vĩnh
Khương được giao cho Công ty TNHH MTV
Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Sông Thương
quản lý và điều tiết nước, nhưng việc điều tiết
nước có thời điểm không hợp lý do không có
người trực. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty
TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bắc
Sông Thương xem xét hợp đồng, sử dụng
người địa phương trông coi, quản lý để đảm
bảo việc điều tiết nước phục vụ sinh hoạt và
sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Công trình hồ chứa nước Khe Đặng, xã
Vĩnh Khương, huyện Sơn Động do Công ty
TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông
Thương quản lý có nhiệm vụ cấp nước tưới
cho 9 thôn của 3 xã  huyện Sơn Động (xã
Vĩnh Khương, Lệ Viễn và xã An Lập) với diện
tích 127,1 ha lúa và cung cấp nước thô cho
03 trạm nước sinh hoạt (Công ty TNHH MTV
XD và cấp nước Hà Bắc, Công ty TNHH xây
dựng và thương mại Tân Hưng và trạm nước
sạch của xã Vĩnh Khương) với khối lượng
1.700 m3/ngày đêm. Việc phục vụ cấp nước
tưới và cấp nước thô cho sinh hoạt hằng
năm luôn đảm bảo kịp thời, điều tiết nước
hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm. Công tác
thường trực làm việc tại hồ được duy trì
thường xuyên, liên tục nhất là trong mùa
mưa, bão mặc dù lao động biên chế tại hồ
chỉ có 01 biên chế. Hằng năm, từ ngày 05/5
đến ngày 30/11 để đảm bảo an toàn công
trình trong mùa mưa, bão, Công ty TNHH
một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương
đều tăng cường thêm một lao động trực,
làm việc tại hồ chứa. Đồng thời, lịch điều tiết
nước tưới (đóng, mở cửa van) đều có sự
thống nhất về thời gian và thời điểm mở
nước giữa cụm thủy nông với các thôn, bản
sử dụng nước và đã phát huy tốt hiệu quả
phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận bàn giao 06 hồ chứa
nước trên địa bàn huyện Sơn Động từ ngày
29/11/2012, Công ty TNHH một thành viên
KTCTTL Lục Ngạn (nay là công ty TNHH một
thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương) đã
tham mưu cho UBND huyện Sơn Động
tuyển chọn được 06 người tại các địa
phương có hồ chứa trên địa bàn huyện Sơn
Động, cử đi đào tạo chuyên môn để tuyển
dụng vào làm việc, đến nay số lao động trên
đã được đào tạo xong. Năm 2016 và năm
2017, UBND tỉnh chỉ đồng ý cho Công ty
TNHH một thành viên KTCTTL Lục Ngạn ký
hợp đồng có thời hạn trong mùa mưa, bão
từ tháng 5 đến tháng 12 (8 tháng) với 06
người nêu trên, đồng thời do tổ chức lại 05
Công ty TNHH một thành viên KTCTTL trên
địa bàn tỉnh thành 02 Công ty và xây dựng,
hoàn thiện mới bộ định mức KT-KT phù hợp
với hiện trạng hiện nay, sau khi được UBND
tỉnh phê duyệt mới có căn cứ báo cáo UBND
tỉnh xin chủ trương tuyển dụng.

Cử tri xã Tam Tiến và một số xã, huyện

Yên Thế: Đề nghị kéo dài thời gian làm đường
giao thông theo Nghị quyết số 07 của HĐND
tỉnh và cho đăng ký bổ sung thêm một số
tuyến đường trước đó chưa đăng ký.

Hiện nay, HĐND tỉnh không có chủ
trương kéo dài thời gian thực hiện làm
đường giao thông theo Nghị quyết
07/2017/NĐ-HĐND ngày 13/7/2017 và Nghị
quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018
về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị
quyết 07/2017/NĐ-HĐND ngày 13/7/2017
của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ
cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn
và đường nội đồng gắn với giao thông liên
thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
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Cử tri huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh
tiếp nhận quản lý 03 tuyến đường huyện bao
gồm: Tuyến đường 268; tuyến từ ngã ba
Phương Đông (huyện Yên Thế) đi Bến Lường
(Lạng Sơn); tuyến từ QL17(cạnh suối Ốc) đi xã
Tiến Thắng (huyện Yên Thế), đi xã Nhã Nam
(huyện Tân Yên). Có hướng dẫn cụ thể về bảo
vệ hành lang giao thông các tuyến đường do
tỉnh quản lý quy hoạch lên đường cấp III.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của
cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên
môn tổ chức kiểm tra thực tế và xem xét giải
quyết. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã tổ
chức kiểm tra, 03 tuyến đường huyện theo
đề xuất của cử tri huyện Yên Thế không đủ
điều kiện để nâng cấp thành đường tỉnh.

Về hành lang giao thông các tuyến
đường do tỉnh quản lý: Tại Quyết định số
05/2018/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của
UBND tỉnh Bắc Giang đã có quy định rất cụ
thể về hành lang an toàn đường bộ đối với
các tuyến đường do tỉnh quản lý. 

Cử tri xã Tân Hiệp và một số xã, huyện

Yên Thế: Đề nghị việc sửa chữa, nâng cấp, cải
tạo đường giao thông nên tập trung kinh phí
làm từng tuyến cho hoàn thiện, tránh dàn trải.

Hiện nay, nguồn lực ngân sách nhà nước
cho công tác sửa chữa, nâng cấp, cải tạo còn
hạn chế, nhu cầu sửa chữa lớn, tình trạng hư
hỏng mỗi tuyến đường phức tạp, phạm vi hư
hỏng phân tán cục bộ, phân tán trên các
tuyến nên việc sửa chữa triệt để, đồng bộ
trên toàn bộ các tuyến đường là không khả
thi. Trên cơ sở nguồn vốn bảo trì hằng năm
được bố trí, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải tổ chức duy tu, sửa chữa các
tuyến đường theo hướng tập trung cho từng
đoạn tuyến trên cơ sở hiện trạng hư hỏng để
đánh giá và xếp thứ tự ưu tiên.  Đối với
những hư hỏng khác chưa có kinh phí sửa
chữa định kỳ, Sở Giao thông vận tải tổ chức
đảm bảo giao thông để đảm bảo lưu thông
trong khi chờ kinh phí sửa chữa lớn.

Cử tri xã Hợp Đức, huyện Tân Yên phản

ánh: Đoạn đường từ gốc cây gạo, Bến Tuần,
thôn Lục Liễu Dưới, xã Hợp Đức đến trước cửa
UBND xã Hợp Đức, huyện Tân Yên trước đây
chưa có cầu Bến Tuần thì đoạn đường này
thuộc đường tỉnh 295. Tuy nhiên, từ khi có cầu
Bến Tuần (từ xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang đi
xã Hợp Đức, huyện Tân Yên) thì đoạn đường
trên là đoạn đường cộc, không kết nối liền
mạch với TL 295. Hiện nay, đất thổ cư của đoạn
đường này vẫn được UBND tỉnh áp giá theo
khung giá quy định thuộc Tỉnh lộ 295 (theo
Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 30/12/2014
của UBND tỉnh Bắc Giang). Đề nghị UBND tỉnh
điều chỉnh mốc địa giới đường tỉnh lộ 295
(đoạn gốc gạo, Bến Tuần, thôn Lục Liễu Dưới,
xã Hợp Đức) để xác định lại mức thuế, giá đất
thổ cư của khu vực này. 

Đoạn đường từ gốc cây gạo, Bến Tuần,
thôn Lục Liễu Dưới, xã Hợp Đức đến trước cửa
UBND xã Hợp Đức, huyện Tân Yên (đoạn
xuống bến đò Tuần) hiện nay không còn là
ĐT295, đoạn tuyến này đã được UBND tỉnh
giao cho UBND huyện Tân Yên quản lý năm
2017 theo Văn bản số 1283/UBND-GT của
UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày
27/12/2017 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND
tỉnh ban hành bảng giá đất giai đoạn 2015-
2019 tỉnh Bắc Giang, trong đó đã điều chỉnh
đoạn từ cây gạo Bến Tuần đến đường rẽ UBND
xã thành đoạn từ cầu Bến Tuần đến UBND xã
Hợp Đức. Do vậy, giá đất đoạn từ cây gạo Bến
Tuần đến đường rẽ UBND xã Hợp Đức hiện
nay đã không áp theo giá đất dọc ĐT295.

Cử tri xã Hợp Đức, huyện Tân Yên phản

ánh: Theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND
ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc ban hành 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
Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành bảng giá
đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Giang thì giá
đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp khoảng
216.000 đồng/m2 là thấp. Đề nghị UBND tỉnh
xem xét, điều chỉnh. 

Ngoài mức bồi thường hỗ trợ mà người
có đất nông nghiệp được hưởng theo quy
định hiện nay (đối với địa bàn các huyện
khoảng 216.000 đ/m2), thì tại Quyết định số
10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của
UBND tỉnh ban hành quy định về thu hồi đất,
bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất, UBND tỉnh đã áp dụng cơ chế hỗ
trợ thêm cho các hộ đồng thuận nhận tiền,
bàn giao mặt bằng sớm với mức 40.000
đồng/m2 không phân biệt địa bàn để
khuyến khích các hộ chấp hành tốt chủ
trương thu hồi đất của Nhà nước. Như vậy,
nếu hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp
thu hồi chấp hành, nhận tiền bồi thường
sớm thì tổng mức bồi thường , hỗ trợ đối với
đất nông nghiệp trồng cây hằng năm hiện
nay trên địa bàn xã Hợp Đức, huyện Tân Yên
(cũng như địa bàn các xã khác thuộc các
huyện trên địa bàn tỉnh) khoảng 256.000
đ/m2, tức khoảng 92 triệu đồng/sào. 

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ nêu trên
được xem là đã ở mức khá cao so với mặt
bằng chung về đơn giá bồi thường nếu so
sánh với địa bàn các tỉnh có điều kiện kinh
tế - xã hội tương tự. Như: tỉnh Hải Dương
(220.000 đ/m2), tỉnh Lạng Sơn (240.000
đ/m2), tỉnh Thái Nguyên (260.000 đ/m2).  

Cử tri xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động phản

ánh: Hợp tác xã kinh doanh vật liệu xây dựng
thôn Lạnh khai thác cát, sỏi trên sông Thia,
thuộc thôn Lạnh, xã Lệ Viễn đã làm ảnh hưởng
trực tiếp đến đường giao thông, trạm bơm, đất
sản xuất, gây búc xúc cho nhân dân. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét, thu hồi Giấy phép khai
thác của Hợp tác xã.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa và
làm việc với Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh
vật liệu xây dựng thôn Lạnh; kết quả như sau:

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh vật liệu
xây dựng thôn Lạnh được UBND tỉnh cấp
phép khai thác cát, sỏi lòng sông Lục Nam
thuộc địa bàn thôn Lạnh và thôn Thia, xã Lệ
Viễn, huyện Sơn Động 9. Trong đó: tổng diện
tích khai thác 4,475 ha, trữ lượng khai thác
40.220m3, thời hạn khai thác 9,5 năm. 

Thực hiện Giấy phép khai thác khoáng
sản được UBND tỉnh cấp, Hợp tác xã đã cắm
mốc giới tại 02 bên bờ sông; tuy nhiên từ khi
cấp phép khai thác đến nay Hợp tác xã chưa
tiến hành khai thác được do còn một số
vướng mắc với nhân dân địa phương chưa
giải quyết xong. Do đó việc cử tri xã Lệ Viễn
phản ánh Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh
vật liệu xây dựng thôn Lạnh khai thác cát, sỏi
trên sông Thia đã làm ảnh hưởng đến đường
giao thông, trạm bơm, đất sản xuất là không
đúng thực tế.

Cử tri xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa: Đề
nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh vị trí diện
tích đất thực hiện dự án khai thác khoáng sản
tại khu vực bãi soi Xạ, xã Hòa Sơn đối với Công
ty TNHH Phát triển xây dựng Long Dương; cụ
thể điều chỉnh vị trí, tọa độ thực hiện dự án về
phía đông tại bãi soi thuộc thôn Dậy và thôn
Yêm để thay thế 1,4 ha đất đang vướng mắc.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan
có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế và xem
xét, giải quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bãi soi Xạ thuộc Quy hoạch thăm dò, khai
thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi tỉnh Bắc
Giang đến năm 2020 được UBND tỉnh bổ
sung theo Quyết định số 555/QĐ-UBND
ngày 22/9/2016, với diện tích 5ha, mặt bằng
sau khai thác sử dụng để nuôi trồng thủy
sản. Theo đó, Công ty TNHH phát triển xây
dựng Long Dương được UBND tỉnh cấp Giấy
phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi, đất) tại

khu vực bãi soi Xạ (Ông Xạ), xã Hòa Sơn,
huyện Hiệp Hòa10, với diện tích khai thác
5ha, trữ lượng khai thác 242.478m3 cát, sỏi
và 170.100m3 đất, công suất khai thác
44.000m3/năm, thời hạn khai thác 06 năm
(đến tháng 11/2023). 

Việc quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai
thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực bãi soi
Xạ của UBND tỉnh là phù hợp với nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và
tình hình thực tế. Trình tự thủ tục cấp phép
thăm dò, khai thác khoáng sản cho Công ty
TNHH Long Dương tại khu vực bãi soi Xạ
đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ
và được sự nhất trí của chính quyền địa
phương (UBND xã, Ban lãnh đạo thôn).

Sau khi UBND tỉnh cấp Giấy phép khai
thác khoáng sản cho Công ty TNHH Long
Dương tại khu vực bãi soi Xạ, trong quá trình
bồi thường, giải phóng mặt bằng lập hồ sơ
thuê đất để khai thác thì một số cán bộ,
đảng viên (trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt
của xã Hòa Sơn như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch,
Phó Chủ tich HĐND xã) và nhân dân không
đồng tình việc thu hồi đất công ích (diện tích
khoảng 1,4ha) thuộc bãi soi Xạ để khai thác
cát, sỏi. Cử tri xã Hòa Sơn muốn điều chỉnh
vị trí, tọa độ thực hiện dự án cấp phép khai
thác về phía đông của bãi soi thuộc thôn
Dậy và thôn Yêm để thay thế 1,4 ha đất đang
vướng mắc.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh vị trí cấp phép
khai thác trước tiên phải điều chỉnh, bổ sung
Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài
nguyên cát, sỏi tỉnh Bắc Giang đến năm
2020; sau đó doanh nghiệp phải đề nghị
UBND tỉnh cho phép lập hồ sơ thăm dò,
đánh giá trữ lượng đối với phần diện tích
được điều chỉnh quy hoạch để làm căn cứ
điều chỉnh Giấy phép khai thác; ngoài ra còn
phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất của địa phương cho phù hợp. Qua
đó, việc cử tri xã Hòa Sơn đề nghị điều chỉnh
vị trí, tọa độ thực hiện dự án cấp phép khai
thác cát sỏi cho Công ty TNHH Long Dương
về phía đông của bãi soi thuộc thôn Dậy và
thôn Yêm để thay thế 1,4 ha đất đang vướng
mắc chưa có căn cứ để giải quyết.

III - LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Cử tri xã Tư Mại, huyện Yên Dũng: Đề nghị

cấp có thẩm quyền xem xét, ký hợp đồng lao
động lâu dài đối với giáo viên mầm non tốt
nghiệp đại học tại chức nhưng có thời gian công
tác dài trong ngành giáo dục (trên 10 năm).

Ngày 13/7/2017, HĐND tỉnh đã ban hành
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về quy
định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên
mầm non; mức thu học phí bậc học mầm
non trong các trường mầm non công lập
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó, từ năm
2017 đến nay, ngoài chỉ tiêu biên chế được
UBND tỉnh giao hằng năm, giáo viên mầm
non được UBND tỉnh giao chỉ tiêu Hợp đồng
lao động trong các trường mầm non công
lập để đảm bảo tỷ lệ 1,8 giáo viên/lớp.

Căn cứ theo Quyết định giao chỉ tiêu của
UBND tỉnh, hằng năm Sở Nội vụ đều phối
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành
văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành
phố thực hiện Hợp đồng lao động giáo viên
mầm non. Trên cơ sở đó, UBND các huyện,
thành phố ban hành Kế hoạch để lựa chọn
lao động hợp đồng. Kế hoạch được UBND
huyện, thành phố thông báo công khai,
minh bạch, dân chủ từ số lượng chỉ tiêu, điều
kiện, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để đảm bảo chất
lượng giáo viên giảng dạy, thực hiện xét
chọn Hợp đồng lao động giáo viên mầm
non có hình thức đào tạo chính quy trước,
sau đến các loại hình đào tạo khác. Mặt khác,
các đối tượng Hợp đồng lao động giáo viên
mầm non theo Nghị quyết số 31/2008/NQ-
HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh
trong các trường mầm non công lập được
UBND tỉnh quan tâm tuyển dụng hết từ năm
2013 (kể cả các đối tượng chưa chuẩn về

trình độ đào tạo cho bảo lưu). Hiện nay,
ngoài đối tượng Hợp đồng lao động theo
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh thì UBND tỉnh không cho phép
Hợp đồng lao động giáo viên mầm non nào
khác. Do đó, không có đối tượng ký hợp
đồng lao động giáo viên mầm non có thời
gian công tác dài trong ngành giáo dục (trên
10 năm).

Cử tri xã Đồng Vương, Bố Hạ, huyện Yên

Thế: Đề nghị các cấp xem xét cho truy đóng
bảo hiểm xã hội đối với cán bộ bán chuyên cấp
xã tham gia công tác trước năm 2016.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội
số 58/2014/QH13, người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc kể từ ngày 01/01/2016. Trước thời
điểm 01/01/2016, người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc. Do vậy, không có cơ sở pháp lý để
truy đóng bảo hiểm xã hội đối với những
đối tượng này.

Cử tri các xã Chu Điện, Tam Dị, thị trấn

Lục Nam và thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục

Nam: Đề nghị cần có tiêu chí cụ thể, rõ hơn
trong việc bình xét hộ nghèo hằng năm, tránh
tình trạng các đối tượng tách hộ, tách khẩu
trở thành người già, đơn thân để hưởng chế
độ hộ nghèo.

Hiện nay, các tiêu chí về xác định hộ
nghèo, hộ cận nghèo được quy định tại
Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày
19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa
chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và
được áp dụng cho các vùng trên phạm vi
toàn quốc. Ngày 28/6/2016, Bộ Lao động -
TB&XH đã ban hành Thông tư số
17/2016/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn quy
trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng
năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo quy
định các hộ thuộc diện rà soát, thống kê hộ
nghèo, hộ cận nghèo hằng năm như sau: Hộ
gia đình thuộc đối tượng rà soát là những
hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương
(không bao gồm những hộ có hộ khẩu
thường trú tại địa phương nhưng không
sống tại địa phương từ 6 tháng trở lên) và
những hộ gia đình đã đăng ký tạm trú, tạm
vắng tại địa phương từ 6 tháng trở lên.

Việc phản ánh của cử tri về việc “tách hộ,
tách khẩu” nêu trên lại thuộc quy định của
Luật Cư trú. Tuy nhiên, số lượng các đối
tượng tách hộ, tách khẩu trở thành người
già, đơn thân để hưởng chế độ hộ nghèo
không nhiều, chỉ là hiện tượng cá biệt. Do
vậy, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa
phương cần tăng cường công tác tuyên
truyền để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức
được về trách nhiệm chăm sóc, phụng
dưỡng người thân trong gia đình và cần phê
phán những hiện tượng lợi dụng chính sách
của nhà nước để hưởng lợi. 

Cử tri xã Tư Mại, huyện Yên Dũng: Đề
nghị Nhà nước xem xét, điều chỉnh mức hưởng
chế độ tử tuất thống nhất một mức chung
(theo Luật BHXH và theo Nghị định 12/CP, ngày
26/01/1995 của Chính phủ).

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội
2014, chế độ tử tuất bao gồm trợ cấp mai
táng, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất
một lần. Mức hưởng chế độ tử tuất được quy
định cụ thể tại khoản 2 Điều 66, khoản 2
Điều 80 (mức trợ cấp mai táng phí); tại khoản
1 Điều 68 (Mức trợ cấp tuất hằng tháng); tại
khoản 1, khoản 2 Điều 70; khoản 2, khoản 3
Điều 81 (Mức trợ cấp tuất một lần).

Theo đó, mức hưởng trợ cấp tuất một lần
phụ thuộc vào mức đóng bảo hiểm xã hội và
thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội; mức
hưởng trợ cấp tuất hằng tháng phụ thuộc
vào điều kiện tại thời điểm thân nhân người
lao động được hưởng. Do vậy, mức hưởng
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9 Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 565/QĐ-UBND ngày 25/9/2018.
10 Theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 13/11/2017.
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trợ cấp tuất như trên đảm bảo nguyên tắc
đóng, hưởng và có sự chia sẻ giữa những
người tham gia bảo hiểm xã hội.

Cử tri thành phố Bắc Giang đề nghị xem

xét: Những người được hưởng chế độ BHYT
theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết
định số 62/2011/QĐ-TTg, trước đây được hỗ trợ
100%, nay chỉ được hỗ trợ 80%, những người
được hưởng chế độ theo Quyết định số
49/2015/QĐ-TTg được hưởng 100%.

Căn cứ Công văn số 4996/BHXH-CSYT
ngày 29/11/2018, Công văn số 5219/BHXH-
CSYT ngày 12/12/2018, Công văn số
713/BHXH-CSYT ngày 11/3/2019 của BHXH
Việt Nam hướng dẫn thực hiện xác định cụ
thể các đối tượng phải thực hiện đổi mã đối
tượng và mức hưởng theo đúng quy định
tại Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-
CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi
hành một số điều của Luật BHYT thì từ ngày
01/12/2018, đối tượng hưởng BHYT theo
Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết
định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số
49/2015/QĐ-TTg là người tham gia kháng
chiến được quy định tại Khoản 5, Điều 3
Nghị định 146/2018/NĐ-CP và không thuộc
đối tượng người có công với Cách mạng
hoặc là cựu chiến binh theo quy định tại
Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày
12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của
Pháp lệnh cựu chiến binh thì mã hưởng
BHYT là 4, với mức hưởng 80% chi phí khám,
chữa bệnh. 

Tuy nhiên, các đối tượng nêu trên nếu
thuộc đối tượng người có công với Cách
mạng hoặc là cựu chiến binh thì sẽ được
chuyển mã hưởng BHYT từ mã 4 sang mã 2,
với mức hưởng được điều chỉnh từ 80% lên
100% chi phí khám, chữa bệnh.

Cử tri xã Xuân Lương, huyện Yên Thế

phản ánh: Xuân Lương là xã có tiềm năng du
lịch và đã có đề án xây dựng khu du lịch tâm
linh - sinh thái Thác Ngà. Để phát huy tiềm
năng khu du lịch, đề nghị:

- Hỗ trợ kinh phí để phục chế trang phục
dân tộc, khôi phục các làn điệu dân ca của
người dân tộc Cao Lan, Tày, Nùng...

- Hỗ trợ kinh phí cho một số hộ dân nằm
trong quy hoạch khu du lịch (6-10 hộ), xây
dựng nhà sàn phục vụ phát triển du lịch
cộng đồng.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản
nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung
ương, của tỉnh về phát triển du lịch, trong đó
có ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND
ngày 20/01/2014 phê duyệt Đề án “phát
triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai
đoạn 2014-2020”; đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc
tỉnh ban hành kế hoạch phát triển mô hình
du lịch cộng đồng vùng dân tộc; phối hợp
với UBND huyện Yên Thế, Sơn Động ban
hành kế hoạch hình thành và phát triển du
lịch cộng đồng, trong đó tập trung vào hình
thành điểm du lịch cộng đồng tại thôn Nà Ó,
xã An Lạc, huyện Sơn Động và thôn Bản Ven,
xã Xuân Lương, huyện Yên Thế. Trên cơ sở
của Đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức các
đoàn cán bộ quản lý và một số hộ dân làm
du lịch cộng đồng huyện Việt Yên, Yên Thế,
Sơn Động, Lục Nam đi tham quan, khảo sát,
trao đổi học tập kinh nghiệm mô hình phát
triển du lịch cộng đồng tại một số tỉnh bạn;
hỗ trợ người dân một số trang thiết bị như:
Chăn, ga, gối đệm, tăng âm, loa đài, hệ
thống biển chỉ dẫn và công tác tuyên
truyền… với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, huyện Yên Thế đã quan tâm
đầu tư nâng cấp, mở rộng và trải nhựa nhiều
km đường vào xã, bản; triển khai một số
chương trình, dự án về đánh giá sưu tầm,
phát huy những giá trị văn hóa con người
dân tộc Cao Lan và phát triển du lịch ngành
nghề, nhất là đối với Chè Bản Ven đang được
triển khai… Đến nay, cơ bản đã hình thành
mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương. 

Để tiếp tục triển khai kế hoạch hình
thành và phát triển du lịch cộng đồng trên
địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết
định định số 1182/QĐ-UBND ngày
23/7/2019 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát
triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai
đoạn 2019-2020, trong đó có nội 4 dung hỗ
trợ như: Hỗ trợ mua chăn, ga, gối đệm, màn,
rèm… cho một số hộ dân để đạt tiêu chí
tham gia lưu trú (homestay); hỗ trợ mua
trang phục dân tộc; hỗ trợ xây dựng, cải tạo
nâng cấp nhà vệ sinh đạt chuẩn cho 06 hộ
dân làm du lịch cộng đồng (các huyện: Yên
Thế, Lục Ngạn và Sơn Động)... 

Tuy nhiên, nguồn ngân sách của tỉnh còn
hạn chế, nên hiện nay tỉnh chưa bố trí kinh
phí hỗ trợ cho một số hộ dân để xây dựng
nhà sàn phục vụ phát triển du lịch cộng
đồng. Vì vậy, cần sự vào cuộc của cấp ủy,
chính quyền và nhân dân địa phương, cơ sở,
trực tiếp là các hộ gia đình làm du lịch cộng
đồng để tạo ra các nguồn lực cho phát triển
du lịch cộng đồng.

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM
QUYỀN CỦA BỘ, NGÀNH T.Ư, CỦA UBND
CẤP HUYỆN VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC

I - LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri thành phố Bắc Giang: Đề nghị

UBND tỉnh xem xét cho tách Tổ dân phố Nam
Giang, thuộc phường Xương Giang, vì hiện nay
dân số quá đông (hơn 900 hộ dân đang sinh
sống trên địa bàn). 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố
Bắc Giang xem xét, giải quyết theo thẩm
quyền, kết quả như sau: Tiếp thu ý kiến của
cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang
đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp
với UBND phường Xương Giang khảo sát
tình hình chung của Tổ dân phố Nam
Giang; trên cơ sở thực tế, đối chiếu với các
quy định hiện hành, ngày 18/9/2019, Chủ
tịch UBND thành phố Bắc Giang đã có văn
bản số 2386/UBND-NV báo cáo và đề nghị
UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, cho chủ
trương chia tách Tổ dân phố Nam Giang,
phường Xương Giang.

Cử tri huyện Lục Ngạn: Đề nghị hỗ trợ
kinh phí để các thôn thay mới sổ hộ khẩu sau
khi sáp nhập thôn.

Theo các quy định hiện hành khi sáp
nhập thôn thì công dân không phải làm lại
sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất; nếu thấy cần thiết thì thực hiện đính
chính (sổ hộ khẩu đính chính ở cấp xã, giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đính chính
ở huyện). Trường hợp, nếu có một số loại
giấy tờ nhất thiết cần phải làm lại do sáp
nhập thôn mà công dân mất chi phí thì thôn
(trưởng thôn) tổng hợp (có chứng từ thanh
toán hợp lý) và đề nghị UBND xã hỗ trợ theo
quy định. UBND xã sử dụng từ nguồn ngân
sách nhà nước cấp xã để thanh toán hỗ trợ
cho công dân.

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

nghị xem xét đầu tư xây dựng cầu đường bộ
qua sông Lục Nam bên cạnh cầu Cẩm Lý. Hiện
nay đường bộ, đường sắt đi chung cầu Cẩm Lý
không đảm bảo an toàn.

Tuyến đường 37, đoạn Km13-Km46 là
Quốc lộ, việc quản lý và đầu tư công trình
thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận
tải, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề
nghị Bộ Giao thông vận tải đưa danh mục
“Dự án Cải tạo nâng cấp QL37 đoạn Km13-
Km46 và xây dựng cầu đường bộ Cẩm Lý”
vào Đề án kết nối mạng lưới giao thông khu
vực miền núi phía Bắc đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030, đề nghị đầu tư bằng
nguồn vốn ngân sách Trung ương trong giai
đoạn 2021-2025. Hiện, nội dung đề nghị trên
đang được Bộ Giao thông vận tải nghiên
cứu, xem xét.

Cử tri xã Trí Yên, Lãng Sơn, Đức Giang,

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

bảo phục vụ điện sinh hoạt cho nhân dân.
- Về kiến nghị của cử tri xã Trí Yên: Hiện

trạng thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên nhận điện
từ trạm biến áp Đức Thành công suất
320kVA. Hiện nay, trạm biến áp Đức Thành
đáp ứng đủ công suất để phục vụ cho sinh
hoạt và sản xuất của nhân dân tại khu vực
này. Tuy nhiên, lưới điện hạ áp xã Trí Yên (do
HTX tiêu thụ điện năng xã Trí Yên quản lý và
bán điện) có tiết diện nhỏ (chủ yếu là 50
mm2 và 35 mm2), bán kính cấp điện lớn (có
tuyến ≈ 2 km). Bên cạnh đó, lưới điện hạ áp
do HTX quản lý không đầu tư, cải tạo nâng
cấp nên điện áp cuối nguồn thấp (vào giờ
cao điểm, tại một số vị trí cuối đường chỉ
còn 180 – 185 V trong khi điện áp tại trạm
vẫn là 238V).

Về phương án xử lý: Trên địa bàn xã Trí
Yên có 4 TBA thuộc Dự án Cấp điện nông
thôn tỉnh Bắc Giang, trong đó có trạm biến
áp thôn Quốc Khánh (đơn vị tư vấn thiết kế
đã phối hợp với Điện lực TP Bắc Giang khảo
sát và ký xong mặt bằng tuyến). 

- Về kiến nghị của cử tri xã Lãng Sơn: Hiện
trạng, thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn nhận
điện từ trạm biến áp UBND xã Trí Yên. Trạm
biến áp này được nâng công suất từ 400 kVA
lên thành 630kVA trong tháng 8 năm 2019
và đáp ứng đủ công suất để phục vụ cho
sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại khu
vực này. Tuy nhiên, lưới điện hạ áp xã Lãng
Sơn (do HTX tiêu thụ điện năng xã Lãng Sơn
quản lý và bán điện) đường dây hạ áp có tiết
diện nhỏ (chủ yếu có tiết diện là 50 mm2),
bán kính cấp điện lưới điện hạ áp lớn (có
tuyến ≈ 2,3 km). Mặt khác, do không được
đầu tư, cải tạo nâng cấp nên điện áp cuối
nguồn thấp (vào giờ cao điểm, tại một số vị
trí cuối đường chỉ còn 180 – 185 V trong khi
điện áp tại trạm vẫn là 239 V).

Về phương án xử lý: Hiện nay UBND tỉnh
đang làm thủ tục đầu tư xây dựng để triển
khai Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc
Giang, trên địa bàn xã Lãng Sơn dự kiến xây
dựng thêm 03 trạm biến áp để chống quá
tải, nâng cao chất lượng điện, trong đó có
trạm biến áp thôn Đông Thượng (đơn vị tư
vấn thiết kế đã phối hợp với Điện lực thành
phố Bắc Giang khảo sát và ký xong mặt
bằng tuyến). 

- Về kiến nghị của cử tri xã Đức Giang: Hiện
trạng lưới điện hạ áp thôn Cả, xã Đức Giang
đã được ngành điện quản lý bán điện trực
tiếp đến các hộ dân. Toàn bộ thôn có khoảng
40 hộ dân, đang được cấp điện từ trạm biến
áp 180 kVA thôn Cầu Bến (trạm biến áp được
nâng công suất từ 100 kVA lên thành 180
kVA trong tháng 3 năm 2019) và hiện nay
đáp ứng đủ công suất để phục vụ cho sinh
hoạt và sản xuất của nhân dân tại khu vực
này. Tháng 4/ 2019, Công ty Điện lực Bắc
Giang đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường
dây hạ áp cấp điện cho khu vực này. Sau khi
cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, điện áp đã được
nâng cao, đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất
(vào giờ cao điểm, điện áp đầu nguồn là
238V, cuối nguồn thấp nhất là 215V).

Cử tri xã Tăng Tiến, Vân Trung, Hoàng

Ninh, huyện Việt Yên phản ánh: Các cống
chui qua Quốc lộ 1A thiết kế cốt nền thấp hơn
so với mặt đường gom KCN, do đó khi trời mưa
nước ngập nền cống nên việc đi lại khó khăn,
gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND
tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có
giải pháp phắc phục để đảm an toàn giao
thông. Đề nghị lắp đặt biển báo tại các vị trí có
cống chui qua Quốc lộ 1A để đảm bảo an toàn
giao thông.

Trong tháng 8/2019, Sở Giao thông vận
tải đã tổ chức làm việc với Công ty CP BOT
Hà Nội – Bắc Giang và UBND các huyện Việt
Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang về
kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở kết quả kiểm
tra, làm việc, Công ty CP BOT Hà Nội – Bắc
Giang đang hoàn thiện các thủ tục để khắc
phục những tồn tại. Trong tháng 10/2019, Sở
Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với nhà
đầu tư, địa phương kiểm tra thực tế hiện
trường để tiếp tục khắc phục tồn tại.

Cử tri xã Quang Châu, huyện Việt Yên

phản ánh: Hệ thống đèn chiếu sáng Khu công
nghiệp Quang Châu, khu vực thôn Núi Hiểu, xã
Quang Châu không chiếu sáng thường xuyên
gây khó khăn cho người dân và công nhân khi
tham gia giao thông tại khu vực này. Đề nghị
UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Việt
Yên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền,
kết quả như sau: Do kẻ gian cắt cáp ngầm
điện cấp cho hệ thống chiếu sáng của
tuyến đường, UBND huyện Việt Yên đã giao
cho Công an huyện điều tra xử lý, bên cạnh
đó UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo cơ
quan chuyên môn chủ động khắc phục,
đến nay hệ thống chiếu sáng đã hoạt động
trở lại đảm bảo cho người dân tham gia
giao thông. 

Cử tri xã Quang Châu, huyện Việt Yên

phản ánh: Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc
Giang là đơn vị thi công san lấp mặt bằng khu
công nghiệp đã lấp mương thoát nước của
thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, gây ách tắc
dòng chảy làm ô nhiễm môi trường. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu xây dựng lại hệ
thống tiêu thoát nước thải của thôn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Việt
Yên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, kết
quả như sau: UBND huyện Việt Yên đã giao
phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với công ty
cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang, đến nay
công ty đã khơi thông mương thoát nước
đảm bảo phục vụ cuộc sống sinh hoạt của
người dân thôn Núi Hiểu.

Cử tri xã Tân Tiến, thành phố Bắc

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

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

Thực hiện Kết luận số 208-KL/TU ngày
18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ
trương giải quyết một số vướng mắc, bất cập
trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn
tỉnh hiện nay, trong đó có việc xử lý đối với
các trường hợp giao, bán trái thẩm quyền
trước ngày 01/7/2014 cho các hộ gia đình, cá
nhân. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã
tham mưu UBND thành phố Bắc Giang ban
hành Công văn số 1969/UBND-TNMT ngày
07/8/2019 về việc rà soát kê khai các trường
hợp được giao đất không đúng thẩm quyền
trên địa bàn thành phố, trong đó giao UBND
phường, xã: Thông báo các hộ gia đình, cá
nhân trên địa bàn thành phố đang sử dụng
đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và đối với những thửa đất
có nguồn gốc được giao không đúng thẩm
quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 23
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai thực
hiện việc kê khai theo mẫu, đồng thời: Giao
Thanh tra thành phố tham mưu Chủ tịch
UBND thành phố thành lập Đoàn thanh tra
liên ngành để thanh tra việc giao đất không
đúng thẩm quyền tại xã Tân Tiến xong trong
tháng 8/2019 và tiến hành thanh tra, đề xuất
xử lý các sai phạm.

Hiện tại, Chủ tịch UBND thành phố Bắc
Giang đã thành lập Đoàn Thanh tra và Đoàn
Thanh tra đang tiến hành thanh tra các
trường hợp được giao đất không đúng thẩm
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quyền tại 02 thôn: Văn Sơn, Thanh Cảm
thuộc xã Tân Tiến. Sau khi có kết luận cụ thể
các trường hợp được giao đất không đúng
thẩm quyền nhưng đủ điều kiện được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chủ
tịch UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ
quan chuyên môn tiến hành các thủ tục để
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của
pháp luật.

Cử tri xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng tiếp

tục phản ánh: Tình trạng ô nhiễm môi trường
bụi, tiếng ồn của khu vực cảng thuộc xã Tân
Tiến, thành phố Bắc Giang đã làm ảnh hưởng
đến sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố
Bắc Giang và UBND huyện Yên Dũng xem
xét, giải quyết theo thẩm quyền, kết quả như
sau: Qua kiểm tra thực tế khu vực cảng thuộc
xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, ngoài bến
tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH
Hưng Giang, còn có 5 bãi tập kết vật liệu xây
dựng thuộc địa bàn huyện Yên Dũng đang
hoạt động, những đơn vị này có hoạt động
bơm cát từ tàu thuyền lên bãi nên cũng gây
bụi và tiếng ồn. UBND thành phố Bắc Giang
đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp
luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty
TNHH Hưng Giang kết quả như sau: 

Ngày 22/6/2012, Công ty TNHH Hưng
Giang được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận
chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng bến tập
kết hàng hóa và kinh doanh vât liệu chất đốt
tại Công văn số 1341/UBND-KTN; Công ty đã
lập cam kết bảo vệ môi trường cho Dự án
trên với diện tích thực hiện dự án khoảng
13.000m2 và được UBND thành phố chấp
nhận tại Thông báo số 276/TB-UBND ngày
27/12/2012. Ngày 26/2/2013, Công ty TNHH
Hưng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang chấp
thuận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến tập
kết hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng,
chất đốt và cho thuê kho bãi, diện tích đất
được giao thực hiện dự án 23.896,5m2. Công
ty TNHH Hưng Giang đi vào hoạt động tại
khu vực xã Tân Tiến từ năm 2015 với lượng
công nhân khoảng 50 người, quy mô hoạt
động: Tập kết hàng hóa, kinh doanh vật liệu
xây dựng, chất đốt với công suất tập kết,
kinh doanh Quặng boxit nhôm: 5.000 tấn -
7.000 tấn/tháng, cát: 200m2/ngày, than 30
tấn/ngày; phương tiện phục vụ hoạt động
kinh doanh gồm: 7 xe đầu kéo và 7 xe tải các
loại, 2 tàu thủy. Công ty chỉ hoạt động từ 6h
đến 21h, không hoạt động ban đêm.  Từ
tháng 01/2019, Công ty đã lắp đặt 02 trạm
trộn bê tông tươi với công suất 80
m3/giờ/trạm (tương đương trên 1.000 tấn
sản phẩm/ngày) theo Hợp đồng hợp tác
kinh doanh với Công ty TNHH Sản xuất
thương mại xây dựng TPA và bắt đầu hoạt
động vận hành thử từ ngày 06/3/2019 thực
hiện cung cấp bê tông tươi cho một số công
trình tại thành phố Bắc Giang. Tuy nhiên,
Công ty TNHH Hưng Giang hoạt động với
lưu lượng xe lớn, tải trọng cao, quá trình hoạt
động có phát sinh bụi, tiếng ồn do đó cũng
là một trong những nguyên nhân ảnh
hưởng ra khu vực xung quanh.

Công ty đã có một số biện pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường như:
Phun nước khu vực bãi tập kết và khu vực
đường nội bộ của Công ty 2 lần/ ngày, thu
gom xử lý nước thải sinh hoạt và thu gom
rác thải sinh hoạt, đóng phí theo quy định;
đồng thời qua khảo sát thực tế cho thấy,
khu vực đê thuộc địa phận xã Hương Gián,
huyện Yên Dũng (giáp với bãi tập kết của
Công ty) có 5 bãi tập kết vật liệu xây dựng
thuộc địa bàn huyện Yên Dũng. Do thành
phố Bắc Giang hạn chế xe vận chuyển vật
liệu xây dựng chạy trong khu vực nội thành
vào ban ngày, nên các bãi tập kết thường
hoạt động vào 3-4h sáng. 

Để giải quyết dứt điểm ý kiến phản ánh
của nhân dân, UBND thành phố Bắc Giang
đã đề nghị Công ty TNHH Hưng Giang tăng

cường các giải pháp về bảo vệ môi trường,
giảm thiểu bụi, tiếng ồn ra khu vực xung
quanh như: Hạ thấp độ cao chất tải, che phủ
bãi tập kết, tăng cường phun nước giảm bụi
khu vực bãi tập kết và tuyến đường quanh
khu vực bãi; hạn chế hoạt động vào buổi tối,
không hoạt động vào ban đêm và chấp
hành nghiêm quy định về hoạt động của
bến bãi trong mùa mưa lũ; không hoạt động
Trạm trộn bê tông khi chưa có thủ tục môi
trường được cơ quan có thẩm quyền cấp
theo quy định; đồng thời chỉ đạo UBND xã
Tân Tiến thường xuyên kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các yêu cầu trên đối với Công
ty TNHH Hưng Giang.

Ngày 26/9/2019, Phòng Tài nguyên và
Môi trường thành phố phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường tiếp tục xem xét việc
thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
đối với Công ty TNHH Hưng Giang, kết quả:
Công ty đã thực hiện tạm dừng hoạt động
trạm trộn bê tông tươi để hoàn thiện các thủ
tục pháp lý về bảo vệ môi trường, đầu tư, xây
dựng,… và cam kết tiếp tục thực hiện khắc
phục các tồn tại về bảo vệ môi trường.

Về 5 bãi tập kết vật liệu xây dựng thuộc
địa bàn huyện Yên Dũng: UBND tỉnh đã chỉ
đạo UBND huyện Yên Dũng kiểm tra việc
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
đối với 5 bãi tập kết vật liệu xây dựng ven đê
thuộc địa bàn xã Hương Gián, giáp ranh với
khu vực xã Tân Tiến. 

Cử tri xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên phản

ánh: UBND tỉnh hiện đang quy hoạch xây
dựng khu dân cư số 4 thành phố Bắc Giang
nằm trên địa phận xã Tăng Tiến. Về cơ bản cử
tri thống nhất với chủ trương của tỉnh, tuy
nhiên nhân dân trong xã đề nghị UBND tỉnh
khi quy hoạch để lại một phần diện tích ở khu
vực này để xây dựng nghĩa trang nhân dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố
Bắc Giang xem xét, giải quyết theo thẩm
quyền, kết quả như sau: Quy hoạch chung
thành phố Bắc Giang 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 ranh giới quy hoạch
bao gồm diện tích thành phố hiện nay và 09
xã phụ cận thuộc các huyện, trong đó có xã
Tăng Tiến thuộc huyện Việt Yên. Trên cơ sở
Quy hoạch chung được phê duyệt, Sở Xây
dựng tổ chức lập Quy hoạch phân khu số 4
thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 và được
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định
số 1636/QĐ-UBND ngày 19/10/2018. 

Tuy nhiên, hiện UBND tỉnh có chủ trương
phát triển, nâng cấp huyện Việt Yên trở
thành thị xã trong tương lai, do vậy năm
2019, UBND huyện Việt Yên được UBND tỉnh
giao tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng
đô thị Việt Yên đến năm 2035, trong đó xã
Tăng Tiến được lập lại quy hoạch nằm trong
đô thị Việt Yên. Hiện, đồ án đã được UBND
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 730/QĐ-
UBND ngày 25/9/2019, trong đó đã điều
chỉnh toàn bộ địa giới hành chính của xã
Tăng Tiến, huyện Việt Yên ra khỏi đồ án Quy
hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm
2035, tầm nhìn đến năm 2050. Do vậy, đề
nghị của cử tri xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên
về quy hoạch nhu cầu đất xây dựng nghĩa
trang nhân dân tại khu vực xã Tăng Tiến
được thể hiện trong định hướng quy hoạch
xây dựng đô thị Việt Yên đến năm 2035.

Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh:

Tình trạng người dân thả lợn chết xuống
kênh Cầu Sơn (địa phận xã Xuân Hương,
huyện Lạng Giang) trôi xuống địa phận
phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang
gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch
bệnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành
và địa phương có biện pháp ngăn chặn tình
trạng trên.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lạng
Giang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền,
kết quả như sau: Ngày 13/5/2019, xã Xuân
Hương là đơn vị đầu tiên của huyện Lạng
Giang xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi,
nhân dân một số thôn do không hiểu biết,

đã có hành vi vứt xác lợn chết xuống kênh
Phân Đạm (đoạn chảy từ xã Xuân Hương,
huyện Lạng Giang về phường Xương Giang,
thành phố Bắc Giang) không khai báo với
chính quyền địa phương để xử lý theo quy
định. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND
huyện đã nghiêm túc nhắc nhở Chủ tịch
UBND xã Xuân Hương; đồng thời ban hành
nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt về công tác
phòng chống dịch tả lợn châu Phi, công tác
tiêu độc khử trùng và tiêu huỷ an toàn với số
lợn bị mắc dịch; chỉ đạo UBND xã trục vớt, xử
lý toàn bộ rác thải, xác động vật chết dưới
lòng kênh tránh lây lan phát tán dịch bệnh
ra môi trường; chỉ đạo lắp đặt thêm 06 đăng
chắn rác trên tuyến để xác định rõ trách
nhiệm xử lý rác cho từng xã, thị trấn.

Ngày 25/5/2019, trên kênh Phân Đạm, vị
trí thuộc thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương
đã lắp đặt xong đăng chắn rác ngăn cách
giữa xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang với
phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.
Chủ tịch UBND xã Xuân Hương thường
xuyên chỉ đạo lực lượng tổ chức trục vớt rác,
xác lợn chết tại đăng chắn này để vận
chuyển tiêu huỷ theo quy định. Việc cử tri
thành phố Bắc Giang phản ánh đã được xử
lý dứt điểm từ cuối tháng 5/2019, không còn
rác thải và xác động vật phát sinh tại đăng.
Sau khi được tuyên truyền vận động, khi có
lợn chết, nhân dân đã kịp thời báo với chính
quyền, thực hiện ngay việc chôn huỷ và các
biện pháp tiêu độc chuồng trại theo hướng
dẫn của cơ quan chuyên môn. Từ giữa tháng
7/2019 đến nay, xã Xuân Hương, huyện
Lạng Giang không còn phát sinh lợn chết do
dịch bệnh.

Để tăng cường công tác bảo vệ môi
trường trên địa bàn, thời gian tới UBND
huyện Lạng Giang tiếp tục chỉ đạo cơ quan
chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng
cường tuyên truyền, vận động nhân dân
nâng cao ý thức trách nhiệm, không vứt rác
thải, xác động vật chết xuống kênh mương;
thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện
và xử lý kịp thời những trường hợp có hành
vi xả rác thải, xác động vật xuống kênh
mương; tổ chức lực lượng trục vớt và xử lý
rác thải phát sinh tại các đăng chắn rác để
đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Cử tri xã Tam Tiến, huyện Yên Thế phản

ánh về việc cấp mới, cấp đổi Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất: Kết quả đo đạc
nhiều sai lệch khiến sổ cấp mới của người dân
phải trả lại nhiều; sổ cấp lại người dân phải
nộp kinh phí. Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ
kinh phí cho nhân dân trong việc cấp lại.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Yên
Thế xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, kết
quả như sau: Năm 2001 -2002, UBND xã Tam
Tiến tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho nhân dân theo bản đồ giải
thửa. Đến năm 2007, xã Tam Tiến được đo
đạc bản đồ địa chính theo dự án do UBND
huyện Yên Thế làm chủ đầu tư (Công ty
Hưng Quốc là đơn vị tư vấn thi công), năm
2009 hoàn thiện bản đồ đo vẽ hiện trạng để
phục vụ việc cấp giấy. Tuy nhiên, do chưa bố
trí được kinh phí nên đến năm 2015 mới tiếp
tục tiến hành việc cấp giấy chứng nhận theo
bản đồ địa chính. Quý II/2018, đơn vị tư vấn
mới bàn giao cho xã Tam Tiến 2.200 giấy
(gồm cả cấp lần đầu và cấp đổi), đạt khoảng
70% tổng  diện tích. UBND xã Tam Tiến đã
tiến hành trao trả số giấy này cho nhân dân,
tuy nhiên còn có một số giấy chứng nhận bị
sai sót về hình thửa, diện tích, họ tên người
sử dụng, mã loại đất; nguyên nhân chủ yếu
là do bản đồ địa chính được đo vẽ từ năm
2006, đến thời điểm cấp đổi giấy chứng
nhận thì đã có nhiều biến động, diện tích
giảm so với giấy chứng nhận cũ (đã cấp năm
2001-2002)

UBND huyện Yên Thế đã chỉ đạo xã Tam
Tiến phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi
trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai huyện hướng dẫn, tạo điều kiện cho
nhân dân thực hiện chỉnh sửa các sai sót
theo quy định. Hiện còn 21 trường hợp chưa
nhận giấy chứng nhận với lý do yêu cầu đơn

vị tư vấn phải tự chỉnh sửa giấy chứng nhận
đối với các trường hợp sai sót này (hộ dân
không phối hợp để thực hiện việc xử lý, sửa
chữa sai sót trong giấy chứng nhận). UBND
huyện đã chỉ đạo UBND xã Tam Tiến tiếp tục
tuyên truyền, giải thích và vận động các
trường hợp này phối hợp để giải quyết theo
đúng các quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp bị sai sót phải
đính chính hoặc thu hồi cấp lại giấy chứng
nhận, UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận “Tiếp
nhận và trả kết quả” nghiên cứu các văn bản
quy định của pháp luật để thực hiện việc
miễn, giảm lệ phí khi thực hiện thủ tục hành
chính theo quy định (nếu được); đồng thời,
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem
xét, chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai huyện tạo điều kiện, không thu phí
đo đạc đối với những trường hợp sai sót phải
cấp lại giấy chứng nhận trên địa bàn huyện
(đối với các trường hợp sai sót đã cấp theo
dự án).

Cử tri xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lục
Ngạn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền,
kết quả như sau: Cử tri phản ánh những tồn
tại liên quan đến tuyến đường trên là đúng,
hiện tại tuyến đường trên còn khoảng 1,6km
chưa được thi công. Tuy nhiên, đoạn đường
trên đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây
dựng bằng nguồn vốn trung hạn giai đoạn
năm 2015-2020; hiện nay UBND huyện Lục
Ngạn đã giao cho Ban quản dự án đầu tư xây
dựng tiến hành khảo sát, lập báo cáo kinh tế
- kỹ thuật trình thẩm định và phê duyệt; dự
kiến sẽ khởi công vào quý I/2020.

Cử tri xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn đề

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lục
Ngạn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền,
kết quả như sau: Sau khi kiểm tra xem xét,
UBND huyện Lục Ngạn có ý kiến như sau:
Tuyến đường nối từ đường liên thôn thuộc
thôn Thác Lười, xă Tân Sơn đi sang Trường
THPT Lục Ngạn số 4 có chiều dài khoảng
250m, đoạn ngầm qua suối dài 70m, là
tuyến đường học sinh và nhân dân thường
xuyên đi lại; hiện nay vẫn là đường đất, lòng
suối là lối mòn tự nhiên. Tuyến đường này
cũng là tuyến đường tránh nhân dân
thường đi lại trong vụ thu hoạch và tiêu thụ
vải thiều để giảm thiểu ách tắc giao thông
ở Quốc lộ 279. Những khi trời mưa to, nước
suối dâng cao, giao thông bị gián đoạn,
đường đất đi lại khó khăn. Theo nguyện
vọng của nhân dân xã Tân Sơn, huyện Lục
Ngạn để đầu tư xây dựng ngầm tràn liên
hợp với mặt ngầm rộng 4,5m, dài 70m,
đường dẫn bằng bê tông xi măng, hai bên
ngầm có mặt đường rộng 3,5m, dài 180m
thì cần nguồn kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, UBND
huyện đã bố trí khoảng 180 tỷ đồng để hỗ
trợ nhân dân làm đường bê tông theo Nghị
quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày
13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang, trong
khi nguồn thu của huyện còn hạn chế, đồng
thời huyện vẫn phải thực hiện một số dự án
phát triển kinh tế - xã hội khác. Do vậy,
huyện Lục Ngạn chưa có nguồn kinh phí để
đầu tư xây dựng công trình nêu trên.

Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên

Dũng phản ánh: Quá trình thi công dự án
đường lên cầu Đồng Sơn, đoạn qua thôn
Dung (xã Hương Gián) đã gây ngập úng
hơn 6000m2 lúa, làm chết 1.000 cây liễu từ
tháng 6/2018 đến nay, thi công vào diện
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tích ngoài chỉ giới (tại thôn Tây) nhưng chưa
đền bù cho nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh
xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Yên
Dũng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền,
kết quả như sau: Tuyến đường dẫn lên cầu
Đồng Sơn do nhà thầu là Công ty xây dựng
Tân Thịnh thi công trên địa bàn xã Hương
Gián; trong quá trình thi công do cống qua
đường chưa có cánh văng ngăn nước làm
nước từ Kênh tiêu tràn vào gây ngập úng
6.000 m2 lúa và 3.000 cây bạch đàn cao sản.
Ngày 03/8/2018, UBND xã Hương Gián đã
chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Trưởng thôn
Dung cùng với cán bộ của đơn vị thi công là
Công ty xây dựng Tân Thịnh tiến hành xác
minh thực tế diện tích thiệt hại (có biên bản
làm việc). UBND huyện Yên Dũng đã giao
Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với
UBND xã Hương Gián để làm rõ các nội dung
kiến nghị, phản ánh của nhân dân; đến nay
đã giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham
mưu quyết định cấp kinh phí 31.612.000
đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích
lúa và cây bạch đàn cao sản bị thiệt hại; dự
kiến xong trong tháng 11/2019.

III - 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.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố
Bắc Giang xem xét, giải quyết theo thẩm
quyền, kết quả như sau: Hiện trên địa bàn
thành phố có 01 Nhà tang lễ thuộc Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Theo Quy
hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm
nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày
05/12/2017, trong đó có quy hoạch xây
dựng mới 03 nhà tang lễ cấp đô thị đáp ứng
phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn hiện
nay và trong tương lai, cụ thể:

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

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

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

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tỉnh có
chủ trương xã hội hóa, kêu gọi nhà đầu tư
xây dựng Nhà tang lễ gắn với quản lý, cung
cấp dịch vụ tổ chức tang lễ, dịch vụ mai táng;
hiện, đã có nhà đầu tư (Công ty TNHH Vãng
Sinh Đường Bắc Giang) quan tâm đề xuất
xây dựng Nhà tang lễ tại khu vực phía Tây
thành phố, cạnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh,
xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Trên cơ sở
đề xuất của nhà đầu tư, UBND tỉnh đang
nghiên cứu sửa đổi cơ chế hỗ trợ đối với nhà
đầu tư thực hiện các dự án xã hội hóa trên
địa bàn tỉnh, trong đó có dự án sử dụng đất
dịch vụ xây dựng Nhà tang lễ (dự thảo đã
thông qua phiên họp UBND tỉnh tháng
9/2019); đồng thời thành phố cũng đã đưa
vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2020-2025, xây dựng đoạn đường nối
từ đường Thân Nhân Trung đến Nhà tang lễ
cạnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh. Do vậy, dự
kiến giai đoạn năm 2020-2021, sẽ xây dựng
và đưa vào sử dụng Nhà tang lễ cạnh Bệnh
viện Ung bướu tỉnh phục vụ nhu cầu của
nhân dân.

Cử tri nhiều xã huyện Hiệp Hòa đề nghị:

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Hiệp
Hòa, Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát và
xem xét giải quyết theo thẩm quyền, kết
quả như sau: Thực hiện Quyết định số
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ
tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công
với cách mạng về nhà ở, Chủ tịch UBND tỉnh
đã ra Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày
11/9/2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có
công với cách mạng về nhà ở. Theo đề án
được duyệt, số hộ người có công với cách
mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trên
địa bàn huyện Hiệp Hòa là 216 hộ (133 hộ
thuộc diện xây dựng mới nhà ở, 83 hộ thuộc
diện sửa chữa nhà ở).

Trong quá trình triển khai thực hiện,
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan
tiến hành rà soát để điều chỉnh Đề án được
duyệt theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị
quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2018. Theo
đó, số hộ người có công với cách mạng
thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong đề án
được duyệt trên địa bàn huyện Hiệp Hòa sau
điều chỉnh là 203 hộ (136 hộ thuộc diện xây
dựng mới nhà ở, 67 hộ thuộc diện sửa chữa
nhà ở). Đến nay UBND huyện Hiệp Hoà đã
thực hiện hỗ trợ xong cho 203 hộ với tổng
số kinh phí hỗ trợ đã giải ngân là 6.780,0
triệu đồng, so với số kinh phí hỗ trợ tỉnh đã
phân bổ (6.880,0 triệu đồng) thì số kinh phí
hỗ trợ còn thừa là 100 triệu đồng 11. Số kinh
phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương còn thừa
phải hoàn trả về ngân sách trung ương theo
quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày
25/7/2017 và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày
27/6/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 444-TB/TU về
Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm
việc với lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh ngày
17/10/2018; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban
hành Công văn số 3815/UBND-KGVX ngày
02/11/2018 về việc hỗ trợ nhà ở cho người
có công với cách mạng phát sinh ngoài Đề
án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Trong đó yêu cầu UBND các huyện thực hiện
rà soát và phê duyệt danh sách phát sinh
thêm đối với hộ người có công đủ điều kiện
hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
nhưng chưa có trong danh sách Đề án được
duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND của
Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện tự bố trí
kinh phí từ ngân sách huyện và các nguồn
kinh phí vận động các cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp... để thực hiện. Theo đó, UBND
huyện Hiệp Hòa đã thực hiện rà soát và phê
duyệt danh sách hộ người có công với cách
mạng được hỗ trợ về nhà ở phát sinh ngoài
Đề án tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND
ngày 10/4/2019, tổng số hộ phát sinh là 98
hộ (61 hộ xây mới, 37 hộ sửa chữa) với tổng
số kinh phí hỗ trợ là 3.180,0 triệu đồng.
Nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các hộ phát
sinh ngoài Đề án do UBND huyện tự bố trí
kinh phí từ ngân sách huyện và các nguồn
kinh phí vận động từ các cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp... Do nguồn ngân sách hiện
nay của huyện Hiệp Hòa còn nhiều khó
khăn, nên UBND huyện Hiệp Hòa hiện đang
ưu tiên xem xét hỗ trợ cho các trường hợp
nhà ở là nhà tạm, dột nát chưa xây dựng mới,
chưa sửa chữa hoặc chưa có nhà ở tính từ
ngày 01/01/2019 đến thời điểm Ban chỉ đạo
huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ
đạo UBND huyện Hiệp Hoà khẩn trương bố
trí kinh phí từ ngân sách huyện và các nguồn
vốn vận động từ các cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp...  để hỗ trợ cho các hộ người có công
cần hỗ trợ về nhà ở phát sinh ngoài Đề án đã
được UBND huyện phê duyệt danh sách
phát sinh nêu trên; thời gian hoàn thành
trong năm 2019.

Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng:

Đề nghị nâng mức hỗ trợ hưởng tuất hưu trí,
mức hưởng như hiện nay là thấp.

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội
2014, chế độ tuất (người đang hưởng lương

hưu) gồm có trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp
tuất một lần. Mức hưởng chế độ tuất cụ thể
như sau:

- Mức trợ cấp tuất hằng tháng: Theo quy
định tại khoản 1 Điều 68, Luật Bảo hiểm xã
hội 2014 quy định mức trợ cấp tuất hằng
tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức
lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có
người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp
tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

- Mức trợ cấp tuất một lần: Theo quy định
tại khoản 2 Điều 70; khoản 3 Điều 81 Luật
Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức trợ cấp
tuất một lần đối với thân nhân của người
đang hưởng lương hưu chết được tính theo
thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết
trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì
tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;
nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng
thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp
giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Thời gian tới UBND tỉnh  tiếp tục xem xét
kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương có
liên quan nghiên cứu, xem xét khi sửa đổi,
bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội.

Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng:

Đề nghị cho đối tượng 80 tuổi trở lên đang
hưởng chế độ, được hưởng trợ cấp đối với
người trên 80 tuổi.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật
Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi
được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là
người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội
hằng tháng.

Chính sách trợ giúp xã hội đối với người
cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương
hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội
hằng tháng nhằm hỗ trợ nhóm người cao
tuổi này giảm bớt khó khăn trong cuộc sống
chứ không phải là chính sách chung đối với
toàn bộ người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên. 

Bắc Giang là tỉnh còn khó khăn về kinh
tế , chưa tự cân đối được ngân sách nên chưa
thực hiện được việc mở rộng đối tượng được
hưởng trợ cấp xã hội là người cao tuổi. Thực
hiện quy định của Luật Người cao tuổi, hiện
nay toàn tỉnh có trên 26.000 người từ đủ 80
tuổi trở lên đang được hưởng trợ cấp xã hội
hằng tháng, mức trợ cấp thấp nhất là
270.000 đồng/người/tháng. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, thời gian tới UBND
tỉnh sẽ đề nghị với các Bộ, ngành Trung ương
có liên quan nghiên cứu báo cáo cấp có
thẩm quyền xem xét việc mở rộng đối tượng
được hưởng trợ cấp xã hội là người cao tuổi
được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Cử tri xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam

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

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Luật
Bảo hiểm xã hội 2014 quy định các chức
danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Tổ trưởng
dân phố không thuộc đối tượng tham gia
bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới
UBND tỉnh tiếp tục xem xét kiến nghị với các
Bộ, ngành Trung ương có liên quan nghiên
cứu, xem xét khi sửa đổi, bổ sung Luật Bảo
hiểm xã hội mở rộng đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc đối với các đối tượng
như cử tri kiến nghị.

Ông Nguyễn Thành Chung, thôn Đồng

Kim, xã Song Vân, huyện Tân Yên và cử tri

xã Hương Gián, huyện Yên Dũng phản ánh:

Những người nhập ngũ từ năm 1979- 1999 đã
hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương nhưng
đến nay chưa được hưởng bất kỳ một chế độ
nào của Nhà nước. Hiện nay, địa phương đã
triển khai và xét các đối tượng hưởng chế độ
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ nhưng những người nhập
ngũ 1979-1999 không thuộc diện được hưởng

chế độ theo Quyết định này vì quy định chỉ áp
dụng đối với 6 tỉnh biên giới phía Bắc và 5 tỉnh
Tây Nguyên. Như vậy là thiếu sự công bằng vì
nhiệm vụ là do tổ chức phân công, điều động.
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét
điều chỉnh, bổ sung đối tượng tham gia nghĩa
vụ ở tuyến 2, tuyến 3 được hưởng chế độ theo
Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh nghiên cứu, rà soát và có ý kiến với
Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết kiến
nghị theo thẩm quyền. Ngoài ra, UBND
tỉnh cũng  chuyển nội dung cử tri nêu trên
đến Đoàn ĐBQH tỉnh để tổng hợp và kiến
nghị với các cơ quan Trung ương xem xét,
giải quyết.  Ngày 12/7/2019, Bộ Quốc
phòng có Văn bản số 7440/BQP-CT về việc
trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang,
trong đó nêu rõ:

Theo Quy định tại Quyết định số
62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối
với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo
vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-
puchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã
phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì đối tượng
được hưởng chế độ, chính sách phải là
những người trực tiếp tham gia chiến đấu,
trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây
Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy
quét Fulrô ở Tây Nguyên hoặc làm nhiệm vụ
quốc tế ở Lào, Campuchia trong địa bàn và
thời gian quy định.

Đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng
chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết
định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ,
ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự
Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ
trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định; phù hợp với đặc điểm, tính chất
của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; điều
kiện kinh tế của đất nước và cân đối chung
với các chính sách đã ban hành.

Đây là chính sách có tính chất hỗ trợ,
động viên đối với những người có thời gian
trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ
quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày
30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
hoặc về gia đình nhưng hiện không có chế
độ hằng tháng (chế độ hưu trí, chế độ mất
sức lao động, chế độ bệnh binh); không phải
chế độ, chính sách áp dụng đối với tất cả các
đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cũng  như tất
cả quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975.

Cử tri xã Bảo Đài, huyện Lục Nam đề

nghị: Có chính sách đối với cựu chiến binh
tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được
hưởng chế độ gì.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh nghiên cứu và xem xét, giải quyết trả
lời theo thẩm quyền, kết quả như sau: Căn
cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày
27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia
kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20
năm công tác trong quân đội, đã phục viên
xuất ngũ về địa phương, cụ thể:

Tại Khoản 1, Điều 1 phạm vi điều chỉnh
và đối tượng áp dụng: Quyết định này quy
định thực hiện chế độ đối với quân nhân
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có
dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã
phục viên xuất ngũ về địa phương hiện
không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế
độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh
hằng tháng và không thuộc đối tượng
không áp dụng quy định tại Điểm a, b, c
Khoản 2, Điều 1 thì được xem xét giải quyết
theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày
27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu
cử tri chưa được giải quyết chế độ đề nghị
liên hệ với địa phương nơi cư trú để được
hướng dẫn giải quyết ./.

11 Trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ trung ương còn thừa 95 triệu, kinh phí từ ngân sách tỉnh còn thừa 5 triệu đồng.
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