
APHỤ TRƯƠNG Ngày 5/7/2022Thứ Ba

PHẦN I
NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
I. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP TRƯỚC

1. Lĩnh vực pháp chế
Cử tri xã Yên Định, huyện Sơn Động và

cử tri huyện Lục Ngạn phản ánh: Vừa qua,
một số người dân thôn Cống Luộc, xã Đèo
Gia, huyện Lục Ngạn đã khai thác cây keo,
bạch đàn với diện tích khoảng 2,5 ha và trồng
khoảng 3.510 cây keo vào diện tích đất đang
tranh chấp với một số hộ dân thôn Đồng Hả,
xã Yên Định, huyện Sơn Động. Vụ việc phức
tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông
thôn ở hai thôn trên. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo ngành chức năng kiểm tra, xác minh cụ
thể điểm đặc trưng, tính từ 2H110 để phân
định rõ ranh giới và sớm giải quyết tranh chấp
đất rừng giữa nhân dân thôn Cống Luộc, xã
Đèo Gia, huyện Lục Ngạn với nhân dân thôn
Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn Động (ý
kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7). 

- Việc xác định rõ các điểm đặc trưng
tính từ mốc 2H110 trên đường địa giới
hành chính giữa hai địa phương đã được
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
UBND huyện Sơn Động, Lục Ngạn và
UBND hai xã có liên quan xác định rõ ranh
giới địa giới hành chính giữa xã Yên Định,
huyện Sơn Động và xã Đèo Gia, huyện
Lục Ngạn.

- Về giải quyết đơn tranh chấp đất đai:
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND huyện
Sơn Động, Lục Ngạn làm rõ việc tranh chấp
đối với từng thửa đất, các đối tượng tranh
chấp. Hiện nay, UBND huyện Sơn Động đã
ban hành 02 thông báo thu hồi Giấy
CNQSD đất: số 24/TB-UBND ngày
08/12/2021 về thông báo thu hồi 09 Giấy
CNQSD đất của 09 hộ gia đình (các hộ gia
đình đã lấy lại được 09 lô đất); số 26/TB-
UBND ngày 23/12/2021 về thông báo thu
hồi 17 Giấy CNQSD đất của 17 hộ tại thôn
Đồng Hả được cấp không đúng quy định.

- Ngày 05/4/2022, UBND huyện Sơn
Động đã phối hợp cùng UBND huyện
Lục Ngạn hoàn thành việc cắm mốc cọc
bê tông tại 10 điểm, vị trí đã được xác
định bằng tọa độ, quá trình thực hiện
diễn ra thuận lợi, được nhân dân hai bên
đồng thuận.

Hiện nay, các hộ bị thu hồi giấy CNQSD
đất không khiếu nại Quyết định thu hồi
giấy CNQSD đất.

Cử tri thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang
phản ánh: Tình trạng xe ô tô quá khổ, quá
tải lưu thông rất nhiều trên tuyến đường 295,
vì vậy nên đường nhanh xuống cấp. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có
biện pháp xử lý (ý kiến kỳ 12)

Công an tỉnh chủ động tham mưu, kiến
nghị đề xuất với Tỉnh ủy, UBND, Ban ATGT
tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt,
đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, huy
động cả hệ thống chính trị cùng tham gia
công tác kiểm soát tải trọng xe.

- Ban hành Công văn số 2188/CAT-
CSGT gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc
Giang và UBND huyện Lạng Giang về việc

phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm xe chở
quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan
truyền thông, báo chí xây dựng phóng sự,
tin bài tuyên truyền về công tác xử lý vi
phạm chở quá tải, quá khổ, các quy định
của pháp luật về tải trọng xe, khổ giới hạn...
nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp
luật cho chủ doanh nghiệp, chủ xe và lái xe.

- Chỉ đạo tổ chức tuần tra kiểm soát,
phát hiện, lập biên bản 142 trường hợp vi
phạm về tải trọng, phạt 204 triệu đồng (từ
tháng 5/2021 đến tháng 02/2022); riêng
tháng 02/2022 chỉ phát hiện 06 trường
hợp vi phạm.

- Thời gian qua, trên tuyến tỉnh lộ 295
qua địa bàn huyện Lạng Giang, các
phương tiện vận tải cơ bản chấp hành tốt
quy định về tải trọng; không phát sinh dư
luận phản ánh về tình trạng xe quá khổ,
quá tải.

2. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên: Đề

nghị UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với
UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xem xét việc
khắc phục hậu quả sau xử lý vi phạm của
Công ty cổ phần Kim Sơn (khai thác quặng
sắt tại Chi nhánh Mỏ sắt Cây Thị) vì làm ô
nhiễm môi trường nguồn nước con kênh đào
chảy từ Thái Nguyên về Bắc Giang. Sau khi bị
xử phạt, Công ty chưa khắc phục được tình
trạng ô nhiễm nguồn nước chảy vào con
sông đào như báo cáo kết quả giải quyết các
ý kiến của cử tri ( ý kiến kỳ 12)

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường có Công văn số 3221/TNMT-
BVMT ngày 21/9/2021 và Công văn số
3988/TNMT-BVMT ngày 15/11/2021 đề
nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái
Nguyên phối hợp xem xét, giải quyết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái
Nguyên đã có văn bản số 4227/STNMT-
BVMT ngày 03/12/2021 đề nghị UBND
huyện Đồng Hỷ chỉ đạo, giải quyết; ngày
21/3/2022, UBND huyện Đồng Hỷ có văn
bản số 405/UBND-TNMT báo cáo kết quả
kiểm tra, xử lý, cho thấy: Chi nhánh Mỏ sắt
Cây Thị thuộc Công ty cổ phần Kim Sơn
chưa hoàn thành khắc phục các tồn tại về
bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số
906/QĐ-XPVPHC ngày 29/3/2021 xử phạt
Chi nhánh với số tiền 494.400.000 đồng,
UBND huyện Đồng Hỷ yêu cầu Chi nhánh
Mỏ sắt Cây Thị phải hoàn thành các thủ tục
được cấp có thẩm quyền cho phép mới
được tiếp tục hoạt động sản xuất tại khu
vực, giao UBND xã Cây Thị và thị trấn Trại
Cau hướng dẫn Chi nhánh thực hiện các
thủ tục về đất đai, khoáng sản, môi trường
và tăng cường giám sát việc thực hiện khắc
phục của Chi nhánh Mỏ sắt Cây Thị. Từ năm
2021 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường
không nhận được đơn thư, phản ánh của
người dân về vấn đề ô nhiễm nguồn nước
sông đào trên địa bàn huyện Tân Yên.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thái Nguyên để kịp thời nắm bắt thông tin,
kiến nghị xử lý triệt để nội dung phản ánh
của cử tri nêu trên.

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

Công ty Ngân Hà đã được UBND tỉnh
Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số
2012000125 ngày 13/6/2008 thực hiện dự
án đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel
Bắc Hà; được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường tại Quyết định số 1411/QĐ-BND
ngày 18/8/2009 đối với dự án Nhà máy
gạch Tuynel Bắc Hà. Ngày 11/5/2016, Công
ty Ngân Hà đổi tên thành Công ty cổ phần
và đầu tư Thuận Phát nhưng chưa làm thủ
tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, đất
đai, môi trường với cơ quan Nhà nước theo
quy định. Do Công ty không trả nợ ngân
hàng đầy đủ, đúng hạn, Ngân hàng
thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ)
đã phối hợp thực hiện bán đấu giá công
khai tài sản của Công ty cổ phần và đầu tư
Thuận Phát. Đơn vị trúng đấu giá tài sản
phát mại và tiếp nhận tài sản của Công ty
cổ phần và đầu tư Thuận Phát là Công ty cổ
phần Đầu tư phát triển Việt Nam - Toàn
Cầu, tuy nhiên chưa thực hiện làm các thủ
tục đất đai, môi trường với cơ quan Nhà
nước theo quy định. Từ ngày 15/11/2018,
Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang
mượn nhà xưởng, công trình xây dựng và
máy móc thiết bị phục vụ sản xuất gắn liền
với đất của Công ty cổ phần Đầu tư phát
triển Việt Nam - Toàn Cầu để hoạt động 2
dây chuyền sản xuất gạch, dây chuyền sản
xuất bột nhôm (thời hạn mượn 18 tháng)
nhưng không có thủ tục pháp lý về đất đai,
môi trường, đầu tư; không lắp đặt hệ thống
xử lý khí thải phát sinh từ máy nung phôi
nhôm, chưa bố trí khu vực lưu giữ tạm thời
chất thải nguy hại theo quy định. Tháng
4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện
Luật Bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ
phần Thương mại và Đầu tư xây dựng
Ngân Hà (gọi tắt là Công ty Ngân Hà), đã
yêu cầu Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc
Giang dừng ngay mọi hoạt động sản xuất,
kinh doanh tại địa điểm thôn Giữa, xã Đoan
Bái khi chưa có thủ tục pháp lý về đất đai,
môi trường, đầu tư theo quy định; chuyển
toàn bộ nguyên liệu phôi nhôm đang tập
kết tại xưởng sản xuất bột nhôm của Công
ty đi nơi khác, có biện pháp xử lý toàn bộ
chất thải phát sinh đảm bảo yêu cầu quy
định. Ngoài ra, Công ty cổ phần và đầu tư
Thuận Phát và Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển Việt Nam - Toàn Cầu đều ngừng
hoạt động, đóng mã số thuế từ tháng
01/2019. Do đây là vụ việc có tính chất
phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân
khác nhau, do vậy, UBND tỉnh Bắc Giang đã
giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp
với các ngành, đơn vị có liên quan thanh
tra toàn diện đối với dự án Nhà máy sản
xuất gạch Tuynel Bắc Hà của Công ty Ngân
Hà (Văn bản số 1443/UBND-ĐT ngày
03/5/2019 của UBND tỉnh). Ngày
08/12/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Kết
luận số 548/KL-TTr kết luận thanh tra việc

chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây
dựng và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch
Tuynel Bắc Hà của Công ty cổ phần Thương
mại và Đầu tư Ngân Hà. Căn cứ vào Kết
luận Thanh tra, ngày 31/12/2020, Chủ tịch
UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành Quyết
định số 5865/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động đầu tư
xây dựng đối với Công ty cổ phần Cầu
Đuống Bắc Giang do tổ chức thi công xây
dựng công trình không có giấy phép xây
dựng mà theo quy định phải có giấy phép
xây dựng, mức phạt là 40 triệu đồng (việc
thực hiện dứt điểm Kết luận thanh tra không
thực hiện được do Công ty cổ phần và đầu tư
Thuận Phát và Công ty cổ phần Đầu tư phát
triển Việt Nam - Toàn Cầu đều ngừng hoạt
động, đóng mã số thuế từ tháng 01/2019,
mời không đến làm việc). 

Ngày 16/3/2021, UBND huyện Hiệp
Hòa đã tổ chức làm việc với UBND xã Đoan
Bái, Ban Quản lý thôn Giữa và Công ty cổ
phần Thương mại và Đầu tư xây dựng
Ngân Hà (đã đổi tên là Công ty cổ phần
Thương mại và Đầu tư xây dựng Thuận Phát)
và Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang
để xem xét giải quyết ý kiến của nhân dân
liên quan đến hoạt động sản xuất gạch,
nhôm của Công ty Ngân Hà. Tuy nhiên,
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây
dựng Ngân Hà và Công ty cổ phần Cầu
Đuống Bắc Giang không đến làm việc. 

Qua xem xét thực tế và thông tin của
một số lao động tại Công ty, UBND huyện
Hiệp Hòa nhận thấy Công ty cổ phần
Thương mại và Đầu tư xây dựng Ngân Hà
(đã đổi tên là Công ty cổ phần Thương mại
và Đầu tư xây dựng Thuận Phát) có hoạt
động sản xuất gạch không nung, sơ chế
nhôm trong khuôn viên của Nhà máy gạch
tại thôn Giữa, xã Đoan Bái. Từ kết quả kiểm
tra, xác minh cho thấy, việc phản ánh của
cử tri về hoạt động sản xuất của Công ty
gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở. 

Ngày 06/10/2021, UBND huyện Hiệp
Hòa đã ban hành Văn bản số 2483/UBND-
VP trong đó có nội dung: 

- Yêu cầu Công ty cổ phần Cầu Đuống
Bắc Giang nghiêm túc thực hiện Thông
báo số 42/TB-TNMT ngày 09/5/2019 của Sở
Tài nguyên và Môi trường về kết luận kiểm
tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường
đối với Công ty Ngân Hà, theo đó dừng
hoạt động sản xuất tái chế nhôm trong
khuôn viên Nhà máy sản xuất gạch Tuynel
Bắc Hà tại địa bàn thôn Giữa, thôn Cầu xã
Đoan Bái kể từ ngày 06/10/2021 (nếu cố
tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của
pháp luật); 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đoan Bái
đôn đốc, giám sát việc dừng hoạt động sản
xuất tái chế nhôm trong khuôn viên Nhà
máy sản xuất gạch Tuynel Bắc Hà tại địa
bàn thôn Giữa, thôn Cầu xã Đoan Bái kể từ
ngày 06/10/2021. Nếu để Công ty cổ phần
Cầu Đuống Bắc Giang cố tình hoạt động
mà không báo cáo, xử lý kịp thời thì hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
huyện Hiệp Hòa; 

- Đề nghị Điện lực Hiệp Hòa: Kiểm tra
lại hợp đồng mua bán điện với Nhà máy

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 
(Trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX)

Ngày 3/7/2022, UBND tỉnh có báo cáo số 75/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021
của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong, những kiến

nghị trước và sau kỳ họp thứ 2; kết quả giải quyết các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.



Ngày 5/7/2022Thứ Ba PHỤ TRƯƠNG B
sản xuất gạch Tuynel - Công ty cổ phần Cầu
Đuống Bắc Giang; trường hợp phát hiện
doanh nghiệp sử dụng điện không đúng
mục đích (phục vụ việc tái chế nhôm) thì
xử lý vi phạm và ngừng cung cấp điện theo
quy đinh. 

- Giao Công an huyện Hiệp Hòa chủ trì,
phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng,
chống tội phạm về môi trường, Công an
tỉnh và các cơ quan chuyên môn lập
chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm theo
quy định trong trường hợp Công ty cổ
phần Cầu Đuống Bắc Giang cố tình hoạt
động tái chế nhôm. 

Theo báo cáo của UBND xã Đoan Bái,
đến thời điểm hiện tại, Công ty đã dừng
hoạt động tái chế nhôm trong khuôn viên
nhà máy.

Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng,
phản ánh: Đường tỉnh lộ 293, đoạn
Km5+700, giao cắt với đường ĐH8 Hương
Gián - Kế, mật độ tham gia giao thông rất
đông (học sinh các cấp, công nhân tại các
khu, cụm công nghiệp, nhiều các loại xe cơ
giới), gây nguy hiểm cho người tham gia giao
thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông
(đèn xanh, đỏ) tại ngã tư này (ý kiến kỳ 12).

UBND huyện Yên Dũng đã tổ chức lắp
đặt hoàn thiện cụm đèn tín hiệu điều khiển
giao thông tại vị trí nút giao ngã tư đoạn
giao giữa ĐT.293 (đoạn Km5+700) với
đường ĐH.8 Hương Gián - Kế. Đến nay, hệ
thống đã hoạt động ổn định.

Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa: Đề
nghị cứng hóa đoạn đê từ KM 36+100 đến
KM 36+600 (xã Châu Minh) và nhiều đoạn
đê của các xã Hợp Thịnh, Mai Trung... do đã
bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến
việc đi lại của nhân dân (ý kiến cử tri từ kỳ
họp thứ 9).

Đoạn đê cử tri huyện Hiệp Hòa phản
ánh là đoạn từ K36+100-K36+600 đê tả Cầu
huyện Hiệp Hòa đã được gia cố, cứng hóa
bằng bê tông cốt thép năm 2020 bằng
nguồn vốn trung ương hỗ trợ. Hiện nay,
mặt đê đã đảm bảo giao thông đi lại của
nhân dân trong vùng.

Đoạn đê đi qua địa bàn xã Mai Trung từ
K16+200-K19+000 đã được gia cố mặt đê
bằng bê tông năm 2019 do Ban QLDA các
công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc
Giang làm chủ đầu tư, hiện nay mặt đê
đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân
trong vùng.

Đoạn K12+250-K13+000 dài 750m
thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh đã được
UBND huyện Hiệp Hòa tiến hành cải tạo,
sửa chữa bằng nguồn vốn của huyện.

Đoạn K13+650-K14+200 dài 550m
thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh được Sở Nông
nghiệp và PTNT cải tạo, sửa chữa bằng
nguồn vốn ngân sách tỉnh theo Quyết định
số 91/QĐ-SNN ngày 07/3/2022 của Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế
hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên công
trình thủy nông, đê, kè, cống năm 2022.

Cử tri các thôn Thượng Đồng, Ven,
Nghè, Đồng Gián, xã Xuân Lương, huyện
Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang và
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy
lợi Nam Sông Thương quan tâm đầu tư kinh
phí cải tạo, nâng cấp tuyến mương cấp I hồ
suối Ven. Vì hiện nay tuyến mương đã xuống
cấp, hư hỏng rất nghiêm trọng, gây thất
thoát, lãng phí nguồn nước rất lớn, không
đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản
xuất nông nghiệp ở địa phương. 

Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về
phân bổ kinh phí đất trồng lúa năm 2022
(đợt 2) trong đó có bố trí kinh phí cho kênh
chính suối Ven 2.200.000.000đ (hai tỷ hai
trăm triệu đồng).

Cử tri xã Trí Yên, huyện Yên Dũng: Đề
nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi
Nam Cầu Sơn, thuộc Công ty TNHH MTV Khai
thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương làm
nắp đậy mương cứng từ trạm bơm Nghè La
đến cổng UBND xã Trí Yên vì tuyến kênh nằm
trong khu dân cư, có nguy cơ mất an toàn. 

Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về
phân bổ kinh phí đất trồng lúa năm 2022
(đợt 2) trong đó có bố trí kinh phí cho kênh
trạm bơm Nghè La: L = 580 m (đoạn nâng
cao, đậy tấm nắp) là 900.000.000đ (chín
trăm triệu đồng).

Cử tri thành phố Bắc Giang: Đoạn đê từ
tổ dân phố số 01 (thuộc phường Thọ Xương,
thành phố Bắc Giang) đi Xuân Hương (thuộc
huyện Lạng Giang) đã xuống cấp, đề nghị
UBND tỉnh xem xét, sửa chữa 

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã
đưa đoạn từ K0+330-K2+100 (dài khoảng
1,77Km) vào Kế hoạch duy tu bảo dưỡng
đê điều năm 2022, tỉnh Bắc Giang theo
Quyết định số 175/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày
25/3/2022 của Tổng cục Phòng, chống
thiên tai.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Cử tri thị trấn Bích Động, huyện Việt

Yên: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cấp
có thẩm quyền kiểm tra, xem xét và có kế
hoạch đầu tư tu sửa, nâng cấp điểm Di tích
lịch sử quốc gia đặc biệt Đình Đông (ý kiến
kỳ 12)

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã tổ
chức hội nghị có các cơ quan chuyên môn
và Đảng ủy, UBND thị trấn, đại diện Ban
Quản lý di tích Đình Đông; Bí thư Chi bộ, Tổ
trưởng TDP Đông để bàn và thống nhất
biện pháp thực hiện. Tại hội nghị đã giao
cho UBND thị trấn Bích Động tổ chức khảo
sát đánh giá mức độ xuống cấp để có kế
hoạch tu bổ, nâng cấp cho phù hợp.

- Về quy hoạch: UBND huyện đã quy
hoạch mở rộng Đình Đông 05 ha, đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về nguồn vốn: Sau các buổi làm việc
với UBND thị trấn Bích Động và bàn bạc
trong cấp ủy, xem xét chủ trương đầu tư
trung hạn để cải tạo nâng cấp các hạng
mục của dự án; UBND huyện dự kiến giao
UBND thị trấn Bích Động làm chủ đầu tư;
ngân sách huyện hỗ trợ 50% kinh phí cho
thị trấn để thực hiện dự án tu sửa, nâng cấp
di tích.

- Kế hoạch thời gian tới: 
+ Triển khai cải tạo nâng cấp di tích lịch

sử quốc gia đặc biệt Đình Đông theo
phương châm Nhà nước và nhân dân cùng
làm. Thời gian thực hiện 2 năm (từ năm
2022-2023) đảm bảo đúng quy định.

+ Giao Ban Quản lý dự án huyện làm
chủ đầu tư, tổ chức khảo sát, thiết kế và xây
dựng phương án thi công, dự toán kinh phí
đầu tư xây dựng, báo cáo UBND huyện
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phấn
đấu triển khai thi công trong năm 2022;
trước mắt giao UBND thị trấn Bích Động
tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng tường
bao và một số công trình phụ trợ (nhà vệ
sinh công cộng) trong thời gian sớm nhất.

II. KIẾN NGHỊ TRƯỚC, SAU KỲ HỌP
THỨ 5

1.Lĩnh vực pháp chế
Cử tri các xã, thị trấn của huyện Yên

Thế: Hiện nay còn nhiều nhân viên y tế thôn,
tổ dân phố chưa được đào tạo về chuyên
môn nên rất khó khăn khi thực hiện nhiệm
vụ, nhất là trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ
y tế thôn, tổ dân phố; tăng mức phụ cấp cho
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố (mức phụ cấp
hiện nay là 596.000 đồng/người/1 tháng để

thực hiện cả 02 nhiệm vụ y tế và dân số kế
hoạch hóa gia đình là thấp). 

Theo Nghị quyết số 45/2019/NQHĐND
ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính
sách đối với người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn,
tổ dân phố và người tham gia công việc ở
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND
ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh quy định
tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí
kiêm nhiệm người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang quy định đội ngũ nhân viên y tế và
dân số thôn, bản, tổ dân phố thuộc đối
tượng do UBND huyện, thành phố quản lý.
Hiện tại phụ cấp của nhân viên y tế và dân
số thực hiện theo Nghị quyết số
45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của
HĐND tỉnh. Việc thực hiện phụ cấp cho
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố căn cứ vào
tình hình thực hiện ngân sách của tỉnh.
UBND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu để thực
hiện khi điều kiện ngân sách tỉnh cho phép.

Về công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, tại Thông
báo số 395/TB-UBND ngày 22/8/2021,
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện,
thành phố, theo đó: UBND các huyện,
thành phố có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch và phối hợp với Trường Cao đẳng
Ngô Gia Tự Bắc Giang triển khai đào tạo
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ làm công tác y tế thôn, bản chưa được
đào tạo và chưa có chứng chỉ theo quy
định của Bộ Y tế, đảm bảo đáp ứng nhiệm
vụ chuyên môn và công tác phòng, chống
dịch trong giai đoạn hiện nay (hoàn thành
kế hoạch trước ngày 30/10/2021); Tháng
10/2021, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc
Giang đã ban hành văn bản về việc xây
dựng kế hoạch đào tạo nhân viên Y tế thôn,
bản thông báo đến toàn bộ 10 UBND
huyện, thành phố để UBND huyện, thành
phố đăng ký đào tạo cho nhân viên y tế
thôn, bản; tuy nhiên, hiện tại chỉ có UBND
các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Sơn Động gửi
danh sách nhân viên y tế thôn, bản đăng
ký đào tạo cho Trường Cao đẳng Ngô Gia
Tự Bắc Giang. 

Cử tri huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh
có cơ chế khuyến khích người dân sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Cụ thể là: 

- Hỗ trợ giảm 50% lệ phí cho người dân
tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4. 

- Hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại
Bộ phận một cửa các cấp: 5.000 đồng/hồ
sơ trực tuyến. 

- Mức hỗ trợ kinh phí hằng tháng và
kinh phí may trang phục cho công chức
làm việc tại bộ phận một cửa các cấp theo
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày
13/7/2017 của HĐND tỉnh còn thấp. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên
môn rà soát, đánh giá trên địa bàn toàn
tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh để sửa đổi, bổ
sung nghị quyết cho phù hợp.

- Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày
26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về
phát triển Chính phủ điện tử hướng tới
Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số
quốc gia, UBND tỉnh Bắc Giang đã xây
dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
về Quy định mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và
lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trình
thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh
khóa XIX trong đó có quy định giảm 50%
lệ phí cho người dân tham gia dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Việc chi hỗ trợ công chức tại Bộ phận
Một cửa đang được thực hiện theo Nghị
quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày
13/7/2017 của HĐND tỉnh. Do đó, đề nghị
hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ
phận Một cửa các cấp: 5.000 đồng/hồ sơ
trực tuyến là không có cơ sở để thực hiện.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối
hợp với các cơ quan kiến nghị với Bộ Nội
vụ, Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính
đang dự thảo văn bản thay thế Thông tư số
26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 hướng
dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải
cách hành chính nhà nước. Sau khi có văn
bản mới ban hành, Sở Nội vụ sẽ phối hợp
với các cơ quan có liên quan tham mưu
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức hỗ trợ mới
cho công chức làm việc tại Bộ phận Một
cửa các cấp theo quy định.

2. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Vân Hà, huyện Việt Yên: Đề

nghị UBND tỉnh xem xét quan tâm đầu tư cầu
dân sinh nối xã Vân Hà với thành phố Bắc
Ninh để tạo điều kiện cho người dân trong xã
đi lại kinh doanh, học tập. 

Dự án Cầu Hà Bắc 1 đã được UBND 2
tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ký thỏa thuận hợp
tác xây dựng; khi hoàn thành sẽ cơ bản giải
quyết nhu cầu đi lại của người dân. Bên
cạnh đó, UBND huyện Việt Yên đang
nghiên cứu, khảo sát kêu gọi đầu tư để
triển khai xây dựng dự án trong đó có cầu
dân sinh nối 2 khu vực trên.

Cử tri xã Quế Nham, huyện Tân Yên:
Hiện nay hệ thống cánh cống KC 100 khu vực
thôn Hai Khê xã Quế Nham đã bị hỏng nhiều
năm không sử dụng được, cống này thuộc hệ
thống kênh của Trạm bơm cống Trạng, để
điều tiết nước khi mưa bão và trữ nước phục
vụ sản xuất nông nghiệp của xã Quế Nham,
nhưng qua nhiều lần kiến nghị vẫn chưa
được sửa chữa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy
lợi Nam Sông Thương sửa chữa, phục vụ sản
xuất của người dân. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên
môn (Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty
TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
Nam Sông Thương) sửa chữa tạm thời bằng
cách hàn, lấp nhít để giữ nước phục vụ sản
xuất vụ Chiêm xuân năm 2021-2022; sau
đó triển khai thực hiện thay thế dàn van
cánh cống mới xong trước ngày
15/10/2022 theo Quyết định số 83/QĐ-
UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh đã
được phê duyệt.

Cử tri thị trấn Cao Thượng và các xã:
Quế Nham, Việt Lập, huyện Tân Yên: Hiện nay
dọc tuyến quốc lộ 17 và nhiều tuyến đường
khác có nhiều cáp, dây, cột của các nhà mạng
không sử dụng làm ảnh hưởng rất lớn đến
mỹ quan, an toàn cháy nổ, an toàn giao
thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chức năng xem xét, giải quyết. 

Ngày 29/12/2021, UBND huyện Tân Yên
đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND
ngầm hóa và chỉnh trang, bó gọn mạng
cáp thông tin trên địa bàn huyện Tân Yên
năm 2022. Đến hết quý I, đã thực hiện xong
tại địa bàn các xã, thị trấn: Nhã Nam, Cao
Thượng, Quế Nham; Quý II đã thực hiện
Hoàn thành ngầm hóa tuyến quốc lộ 17
(Cụm công nghiệp Đồng Đình - thị trấn Cao
Thượng), đang thực hiện địa bàn thị trấn
Nhã Nam.

Cử tri xã Hồng Thái, huyện Việt Yên
phản ánh: Các doanh nghiệp trong Khu
công nghiệp Đình Trám xả nước thải ô nhiễm
(màu đen và đỏ) ra Kênh T6, tràn ra đồng
ruộng, ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích canh
tác lúa và hoa màu thuộc khu vực các thôn
Hùng Lãm 1,2,3, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng



PHỤ TRƯƠNG Ngày 5/7/2022Thứ Ba C
kiểm tra, giám sát việc xử lý nước thải trong
Khu công nghiệp Đình Trám.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát toàn
bộ các nguồn thải xả thải vào kênh T6, qua
khảo sát cho thấy có nhiều nguồn thải tác
động gây ô nhiễm nguồn nước kênh T6,
trong đó:

- KCN Đình Trám: Đã đầu tư xây dựng,
đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải tập
trung công suất 2.000 m3/ngày đêm đảm
bảo xử lý toàn bộ nước thải của KCN đạt
quy chuẩn QCVN 40:2011 cột A, đã lắp đặt
vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự
động liên tục và kết nối truyền số liệu về Sở
Tài nguyên và Môi trường; được Sở Tài
nguyên và Môi trường xác nhận hoàn
thành tại Giấy xác nhận số 3166/GXN-
TNMT ngày 16/9/2021; qua kết quả theo
dõi, giám sát cho thấy trạm xử lý nước thải,
hệ thống quan trắc tự động vận hành ổn
định, các thông số đo đạc đều đạt quy
chuẩn QCVN 40:2011 cột A trước khi xả thải
vào kênh T6. Do vậy nội dung cử tri phản
ánh nêu trên chưa có cơ sở. 

- KCN Vân Trung: Đã đầu tư xây dựng,
đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải tập
trung công suất 10.000 m3/ngày đêm đảm
bảo xử lý toàn bộ nước thải của KCN đạt
quy chuẩn QCVN 40:2011 cột A, đã lắp đặt
vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự
động liên tục và kết nối truyền số liệu về Sở
Tài nguyên và Môi trường; qua kết quả theo
dõi, giám sát cho thấy trạm xử lý nước thải,
hệ thống quan trắc tự động vận hành ổn
định; các kết quả quan trắc định kỳ của
Công ty đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà
Bắc: Đã đầu tư, vận hành hệ thống xử lý
nước thải tập trung đảm bảo xử lý nước
thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước
khi thải vào mương nước chảy ra kênh T6
(hiện nay, Công ty tái sử dụng khoảng 70%
nước thải dùng cho sinh hoạt, còn lại
khoảng 30% xả thải ra môi trường).

- Nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi,
kinh doanh dịch vụ (nhà hàng, phòng trọ,
giết mổ gia súc, gia cầm,...), hoạt động sinh
hoạt của khu vực dân cư thuộc thị trấn
Nếnh và xã Hồng Thái chưa được xử lý đảm
bảo trước khi xả thải vào kênh T6, rác thải
do người dân xả thải vào kênh T6. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn
bản số 809/TNMT-BVMT ngày 30/3/2022
đề nghị UBND huyện Việt Yên giải quyết.
Ngày 14/4/2022, UBND huyện Việt Yên đã
có Báo cáo số 322/BC-UBND về kết quả giải
quyết nội dung phản ánh nêu trên; chỉ đạo
UBND xã Hồng Thái và thị trấn Nếnh tăng
cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình
trạng xả rác thải, nước thải gây ô nhiễm
nguồn nước kênh T6 (UBND xã Hồng Thái
đã thực hiện thu gom toàn bộ rác thải lòng
kênh T6 vào ngày 20/4/2022); UBND huyện
Việt Yên đưa vào quy hoạch xây dựng các
trạm xử lý nước thải tập trung trên địa bàn
giai đoạn 2022-2023 để xử lý triệt để nước
thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép. 

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường
phối hợp với UBND huyện Việt Yên theo
dõi, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn
xả thải vào kênh T6, kịp thời có biện pháp
giải quyết theo quy định.

Cử tri phường Thọ Xương, TP Bắc Giang:
Đề nghị UBND tỉnh đầu tư thảm đường nhựa
và lắp đèn chiếu sáng đường đê sông Thương
thuộc địa phận phường Thọ Xương, từ tổ dân
phố Cung Nhượng 2 (giáp phường Trần Phú)
đến hết tổ dân phố số 1 (giáp xã Xuân Hương,
huyện Lạng Giang) với chiều dài 1.500 m.

Năm 2021, UBND TP Bắc Giang đã có kế
hoạch đầu tư thuộc 02 dự án: Cải tạo, nâng
cấp một số tuyến đường và mở rộng

đường cạnh hồ Làng Thương, TP Bắc Giang
(từ Nhà máy Đạm đến hết TDP số 1 phường
Thọ Xương) và dự án: Đường gom chân đê
từ phường Lê Lợi đến phường Thọ Xương,
TP Bắc Giang (từ giáp phường Trần Phú đến
Nhà máy đạm). Hiện dự án Cải tạo, nâng
cấp một số tuyến đường và mở rộng
đường cạnh hồ Làng Thương, TP Bắc Giang
đã được khởi công ngày 5/12/2021. Dự án:
Đường gom chân đê từ phường Lê Lợi đến
phường Thọ Xương, TP Bắc Giang đã được
phê duyệt dự án.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Cử tri xã Xuân Lương, huyện Yên Thế:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có cơ chế,
chính sách đầu tư để phát triển du lịch cộng
đồng của địa phương (khu du lịch bản Ven,
Xuân Lung - Thác Ngà, xã Xuân Lương).

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND về việc
phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng
đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2030
trong đó có khu du lịch bản Ven, Xuân Lung
- Thác Ngà, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế.

PHẦN II
KIẾN NGHỊ ĐANG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
I. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP TRƯỚC 

1. Lĩnh vực pháp chế
Cử tri xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm
quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các đối
tượng “thương binh giả” đã có kết luận (ý kiến
cử tri từ kỳ họp thứ 9).

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc
các địa phương thực hiện thu hồi tiền trợ
cấp thương binh của công dân đã hưởng
sai nộp vào ngân sách nhà nước theo
quy định.

Kết quả thu hồi: Theo báo cáo của
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 huyện, thành phố, đến nay đã thu hồi số
tiền của các công dân hưởng sai nộp vào
ngân sách nhà nước được 9.769.130.800
đồng (Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm sáu mươi
chín triệu một trăm ba mươi nghìn tám trăm
đồng). Còn số tiền công dân hưởng sai
chưa nộp vào ngân sách nhà nước là
36.361.390.700 đồng. Toàn tỉnh có 937
trường hợp hưởng sai chế độ thương binh
bị thu hồi, đến nay có 41 trường hợp hưởng
sai chế độ thương binh thiết lập lại hồ sơ và
đã được cơ quan Quân sự các cấp giải
quyết hưởng chế độ thương binh theo quy
định hiện hành. 

(Lý do: Đối tượng đã cao tuổi, gia đình
chủ yếu làm nông nghiệp, hoàn cảnh kinh tế
gia đình khó khăn; mặt khác số tiền phải nộp
tương đối lớn)

2. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri TP Bắc Giang: Dự án xây dựng

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

Tại Thông báo số 08/TB-UBND ngày
08/01/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty
cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND
TP Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang, Sở
Giao thông - Vận tải phối hợp, hoàn thành
trong tháng 01/2022. Tuy nhiên, đến nay
doanh nghiệp BOT và UBND TP Bắc Giang
chưa phối hợp để khắc phục xong kiến
nghị của cử tri. Hiện Công ty cổ phần BOT
Bắc Giang - Lạng Sơn đã lập hồ sơ đề nghị
Sở Giao thông - Vận tải Lạng Sơn bổ sung
kinh phí bảo trì dự án để thi công.  

Cử tri các xã: Xương Lâm, Đại Lâm,
Hương Sơn, huyện Lạng Giang: Đề nghị
UBND tỉnh có ý kiến với nhà thầu BOT, tuyến

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có giải pháp
khắc phục ngay một số vấn đề sau:

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

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

- Trong quá trình thực hiện dự án đường
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã làm ảnh
hưởng đến Đập Nà Nấm (thôn Cần Cốc, xã
Hương Sơn). Nhà thầu BOT đã tu sửa hoàn
trả, song chất lượng không đảm bảo như: bờ
đập thấp, nhỏ; cửa phải cống không đảm
bảo trữ nước; đề nghị nhà thầu BOT tu sửa lại;
đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân (ý
kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).

Nội dung 1: Qua kiểm tra xem xét, trên
đoạn tuyến (khoảng 300 m) có một số vị trí
bê tông bị hư hỏng nứt vỡ nhưng chưa ảnh
hưởng tới ATGT, một số điểm đã được
doanh nghiệp chủ động khắc phục, sửa
chữa nhưng chưa triệt để. Do tuyến đường
nằm trên địa bàn huyện Lạng Giang, đề
nghị UBND huyện Lạng Giang chủ động
triển khai sửa chữa, khắc phục, dự kiến
trong tháng 7 hoàn thành. 

Nội dung 2: Nội dung cử tri kiến nghị về
kênh mương trên địa bàn xã Xương Lâm đã
được doanh nghiệp BOT đào mương hoàn
trả, đảm bảo tiêu thoát nước. Qua xem xét,
vị trí này nằm trong phạm vi nút giao cao
tốc, việc hoàn chỉnh hệ thống mương,
cống thoát nước sẽ được thực hiện trong
dự án nút giao để tránh lãng phí. 

Nội dung 3: Ngày 21/01/2022, Sở Giao
thông - Vận tải đã tổ chức làm việc, mời Sở
Giao thông - Vận tải Lạng Sơn, UBND huyện
Lạng Giang và Công ty CP BOT Bắc Giang -
Lạng Sơn phối hợp giải quyết, doanh
nghiệp BOT có ý kiến sẽ phối hợp với địa
phương để tổ chức thi công, khắc phục.

Cử tri xã Trường Sơn và xã Tiên Hưng,
huyện Lục Nam phản ánh: 

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

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

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

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao
thông - Vận tải tổ chức làm việc với UBND
huyện Lục Nam, Ban QLDA ĐTXD các công
trình giao thông, nông nghiệp tỉnh thống
nhất phương án giải quyết, trong đó, giao
UBND huyện Lục Nam chịu trách nhiệm
giải phóng mặt bằng, phối hợp với Ban
QLDA ĐTXD các công trình giao thông,
nông nghiệp tỉnh tham mưu Chủ tịch
UBND tỉnh các giải pháp khắc phục.

- Nội dung 1: Hiện nay, UBND huyện Lục
Nam đã hoàn thành việc giải phóng mặt
bằng, Sở Giao thông - Vận tải đã kiểm tra,
làm việc và giao Ban QLDA đầu tư xây dựng
các công trình giao thông, nông nghiệp
tỉnh thi công khắc phục. Đã thi công hoàn
thành trong tháng 3/2022.

- Nội dung 2: Việc ngập úng là do người
dân tự ý san lấp, mất lối thoát nước, chính
quyền địa phương không quản lý chặt chẽ
việc xây dựng của người dân trong phạm
vi hành lang đường bộ và hành lang đê.
Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải và UBND
huyện Lục Nam đang phối hợp để khắc
phục hệ thống thoát nước tại vị trí đầu cầu
Lục Nam.

Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm việc xây dựng Dự
án Trung tâm Thương mại (HDB) thị trấn Vôi
(dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư
lần đầu từ ngày 23/3/2011), đã được Sở Kế
hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 01/6/2016
nhưng đến nay không thực hiện đúng quyết
định, không đầu tư xây dựng các hạng mục
theo quyết định, không đưa vào sử dụng (ý
kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).

Dự án Trung tâm Thương mại (HDB) thị
trấn Vôi có vốn đầu tư 163 tỷ và chia làm 2
giai đoạn; giai đoạn 1: 105 tỷ đồng; giai
đoạn 2: 58 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự
án giai đoạn 1: Từ tháng 3/2011 -  01/2016;
giai đoạn 2: Từ tháng 01/2016 - 5/2018.
Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1.
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án vẫn
chậm theo cam kết. Ngày 28/8/2020, nhà
đầu tư đã có văn bản số 19/2020/CV-HDB
gửi UBND tỉnh đề nghị cho phép được tiếp
tục điều chỉnh tiến độ để xây dựng các
hạng mục công trình còn lại (giai đoạn II)
của dự án. 

- Về việc thu hồi diện tích đất chưa đầu
tư của dự án: 

+ Ngày 12/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu
tư đã có văn bản số 970/SKHĐTKTĐN đề
nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo
kết quả thực hiện chỉ đạo tại văn bản số
4502/UBND-ĐT ngày 08/10/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh. 

+ Ngày 20/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi
trường có văn bản số 1695/TNMT-QLĐĐ
báo cáo do Chủ đầu tư chưa thực hiện thủ
tục điều chỉnh giảm diện tích theo nội dung
yêu cầu tại Công văn số 4502/UBND-ĐT
ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
cho nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa
thực hiện được công tác thu hồi phần diện
tích đất thực hiện dự án đối với phần đất
chưa xây dựng công trình của giai đoạn 2.
Để có cơ sở thu hồi đất theo quy định, đề
nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các
thủ tục điều chỉnh giảm diện tích đối với
phần đất chưa xây dựng công trình giai
đoạn 2 của dự án Trung tâm thương mại thị
trấn Vôi, huyện Lạng Giang đã chấp thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn HDB. 

- Về việc thực hiện thủ tục điều chỉnh
dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn HDB
Việt Nam: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhiều lần có
văn bản hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư
thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo
quy định. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ
phần Tập đoàn HDB Việt Nam vẫn chưa
hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và nộp
lại để được xem xét theo quy định.

+ Ngày 01/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu
tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra tình hình thực hiện dự án. Căn cứ
kết quả kiểm tra ngày 01/6/2022, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã có văn bản đôn đốc
Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam
nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung
chỉ đạo tại Văn bản số 4502/UBND-ĐT ngày
08/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
Giang; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ điều
chỉnh dự án nộp về Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Bắc Giang trước ngày 20/6/2022 để được
xem xét, giải quyết theo quy định.



Ngày 5/7/2022Thứ Ba PHỤ TRƯƠNG D
Tuy nhiên, Công ty cổ phần Tập đoàn

HDB Việt Nam đến nay vẫn chưa thực hiện.
Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham

mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao
Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra toàn diện
đối với dự án nêu trên của Công ty cổ phần
Tập đoàn HDB Việt Nam để làm rõ các nội
dung sai phạm của Nhà đầu tư và đề xuất
biện pháp xử lý theo quy định.

Cử tri xã Thanh Luận, huyện Sơn Động
phản ánh: Năm 2016, Nhà nước thực hiện dự
án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 do Ban
quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh
Bắc Giang làm chủ đầu tư. Đến nay dự án đã
thi công xong nhưng diện tích đất canh tác và
tài sản của 34 hộ dân bị xói mòn, ngập lụt, vùi
lấp, trong đó khoảng 5.962,4 m2 diện tích đất
nông nghiệp không thể canh tác được. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng
kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có phương
án đền bù cho các hộ dân có diện tích đất
nông nghiệp bị ảnh hưởng do thi công đường
tỉnh 293 ( ý kiến tại kỳ họp thứ 12).

Ban Quản lý dự án đã thống nhất với
UBND xã Thanh Luận triển khai giải quyết
khắc phục trước 07 hộ dân (Nguyễn Văn
Tường, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn
Long, Ngô Văn Xanh, Nguyễn Văn Nghi,
Ngô Văn Cộng, Trần Văn Thất) bằng biện
pháp khơi thông, nạo vét cửa cống, đào
mương thoát nước và đã đảm bảo thoát
nước của các thửa ruộng hộ dân.

Đối với 27 hộ dân còn lại, Ban Quản lý
dự án đã tiếp tục phối hợp, làm việc cụ thể
với UBND xã Thanh Luận để xác định rõ
những hộ dân bị ảnh hưởng và ngày
15/5/2022 đã thống nhất với UBND xã
Thanh Luận như sau:

- 06 hộ dân: Sau khi dự án hoàn thành
do mưa bão làm đất đá sạt lở tại cửa cống,
nền đường bị xói lở ảnh hưởng đến khả
năng canh tác ruộng của các hộ dân, gồm:
Phạm Thị Năm, Ngô Tiến Long, Phạm Thị
Tuyến, Ngô Văn Đông, Ngô Văn Quang,
Ngô Quang Huỳnh. 

- 11 hộ dân: Do người dân tự đổ đất san
lấp ruộng, không do dự án gây ra, gồm:
Nguyễn Văn Đẳng, Ngô Văn Lợi, Nguyễn
Văn Hoa, Ngô Văn Bình, Ngô Văn Chung,
Ngô Văn Ngát, Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn
Văn Khê, Hoàng Đình Thạp, Ngô Văn Hoà,
Vũ Văn Dũng. 

- 03 hộ dân: Phản ánh thi công vào diện
tích chưa được giải phóng mặt bằng, diện
tích còn lại nhỏ đề nghị thu hồi nốt, tuy
nhiên qua rà soát, kiểm tra thấy các hộ dân
kiến nghị chưa đúng, phạm vi thi công
đúng phạm vi GPMB, diện tích còn lại vẫn
đảm bảo canh tác, gồm: Phạm Thị Tình,
Hoàng Thị Phương, Ngô Văn Hữu. 

- 04 hộ dân yêu cầu đền bù 4 vụ lúa
trước khi lập phương án, sau khi kiểm tra
thấy các hộ đã được lập phương án bồi
thường và thu hồi đất gồm: Ngô Văn
Khánh, Ngô Quốc Hân, Ngô Văn Tiếp, Hà
Văn Trăng. 

- 04 hộ dân (02 hộ bà Phạm Thị Tuyến,
ông Ngô Quang Huỳnh đã có ý kiến phía
trên): Diện tích ruộng còn lại nhỏ, thửa
ruộng có địa hình khó khăn không đảm
bảo canh tác được đề nghị thu hồi, gồm:
Phạm Thị Tuyến, Ngô Quang Huỳnh,
Nguyễn Văn Thi, Trần Văn Thế.

- 01 hộ dân: Hộ ông Ngô Văn Xế đề nghị
có phương án hỗ trợ nhà thấp hơn mặt
đường tỉnh 293. 

Biện pháp xử lý như sau: 
- Đối với 06 hộ dân do mưa bão làm đất

đá sạt lở tại cửa cống, nền đường bị xói lở
ảnh hưởng đến khả năng canh tác ruộng:
Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi
công thuê máy móc, thiết bị nhân lực triển
khai nạo vét mương thoát nước, nạo vét
đất đá sạt lở tại cửa cống, đất đá sạt lở

xuống ruộng của 06 hộ dân để đảm bảo
thoát nước. Đến nay, công tác nạo vét khắc
phục đang được đơn vị thi công thực hiện
tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa bão, thời
tiết mưa nhiều nên công tác khắc phục
còn chậm.

- Đối với 11 hộ dân tự đổ đất san lấp
ruộng, không do dự án gây ra: Đề nghị
UBND xã Thanh Luận yêu cầu các hộ dân
tự múc đất, hoàn trả mặt bằng và tuyên
truyền, vận động, giải thích để các hộ dân
hiểu và tự chấp hành thực hiện. 

- Đối với 03 hộ dân phản ánh thi công
vào diện tích chưa được giải phóng mặt
bằng và 04 hộ yêu cầu đền bù 4 vụ lúa: Đề
nghị UBND xã Thanh Luận giải thích cho
các hộ dân, chỉ rõ phạm vi đã giải phóng
mặt bằng của dự án căn cứ trên bản đồ
trích đo GPMB và đối chiếu với thực địa để
các hộ dân chấp hành, đồng thuận. 

- Đối với 04 hộ dân (02 hộ trong nội
dung nạo vét) có diện tích ruộng còn lại
nhỏ, địa hình khó khăn không đảm bảo
canh tác được đề nghị thu hồi: Do phần
diện tích ruộng còn lại không đủ để canh
tác, gặp khó khăn trong canh tác; đề nghị
Hội đồng BT GPMB huyện Sơn Động xem
xét, lập phương án bồi thường GPMB, thu
hồi phần diện tích ruộng còn lại. 

- Đối với 01 hộ dân có công trình nhà
ngay sát nền đường đắp chênh so với mặt
đường là 1,4 m, khó khăn trong việc đi lại,
lên xuống: Đề nghị Hội đồng BT GPMB
huyện Sơn Động nghiên cứu, xem xét.

Cử tri xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên: Đề
nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, giải quyết tình
trạng nhà dân bị nứt, vỡ sau khi làm đường
vành đai IV chạy qua địa bàn xã.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao
thông, nông nghiệp tỉnh (là chủ đầu tư dự
án xây dựng tuyến đường vành đai IV) đã
tổ chức làm việc với các hộ dân:  Tổng số có
16 hộ tại thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn kiến
nghị (trong đó có 04 hộ có công trình bị
ảnh hưởng đã phá dỡ xây nhà mới) do thi
công vành đai IV làm bong vữa trát tường
nhà, xuất hiện vết nứt răm trên tường. Qua
đánh giá của đơn vị kiểm định, các hư hại
không ảnh hưởng đến kết cấu của nhà cửa,
đề xuất phương án sửa chữa trát và sơn lại
tường. Thực tế qua 3 năm(từ 2019 đến nay)
các công trình của các hộ bình thường
không phát sinh hư hỏng.

- Trách nhiệm xử lý bồi thường là của
nhà thầu thi công gói thầu số 09 là doanh
nghiệp xây dựng Xuân Trường. Chủ đầu tư
đã chỉ đạo nhà thầu phối hợp với UBND xã
Ninh Sơn, thôn Phúc Ninh đến từng hộ dân
bị ảnh hưởng rà soát, làm việc giải thích và
đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

- Kết quả đến nay đã kiểm tra, rà soát
nhà của 18 hộ dân có ý kiến (quá trình làm
việc phát sinh thêm 02 hộ). Đã làm việc
được với 14 hộ, 07/18 hộ đã đồng ý nhận
kinh phí hỗ trợ và không thắc mắc gì thêm,
còn 7/18 hộ chưa đồng ý, 04/18 hộ chưa
gặp được chủ nhà.

Cử tri xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng:
Hoạt động ở cảng Tân Tiến, TP Bắc Giang
thường xuyên gây ô nhiễm khói bụi và
tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh
hoạt của nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo khắc phục. 

Ngày 24/12/2021, Chủ tịch UBND thành
phố có Công văn số 3989/UBND-TNMT, yêu
cầu Công ty TNHH Hưng Giang: Phải
thường xuyên phun nước dập bụi, có biện
pháp hạn chế tiếng ồn, bụi phát sinh ảnh
hưởng đến môi trường xung quanh; không
tổ chức bốc dỡ hàng hóa, vật liệu xây dựng
vào ban đêm, khi có gió lớn, nhất là clinker
để hạn chế bụi bẩn và tiếng ồn làm ảnh
hưởng đến đời sống của nhân dân thôn
Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng. Đổ

bê tông mặt bằng sân bãi, xây dựng rãnh
thu gom nước mặt, nước mưa. Thực hiện
yêu cầu của UBND thành phố, Công ty đã
đổ bê tông mặt bằng sân bãi tập kết, xây
dựng 4 bể thu gom nước mặt nước mưa
chảy tràn.

Hiện nay, Công ty  TNHH Hưng Giang
đang thực hiện thủ tục di chuyển bến bãi
sang vị trí khác để hoạt động kinh doanh.
Sau khi Công ty di chuyển vị trí kinh doanh
sẽ không phát sinh ảnh hưởng đến môi
trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên: 
- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư

nâng cấp đường tỉnh 288 đoạn từ xã Tiên Sơn
đi xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa đã xuống cấp
nghiêm trọng, gây khó khăn cho nhân dân
khi tham gia giao thông. 

- Đề nghị tiếp tục cải tạo, nâng cấp mặt
đê Tả Cầu đoạn từ UBND xã Tiên Sơn đến
thôn Thần Chúc và đoạn từ thôn Lương Viên
đến thôn Phù Tài để khắc phục mặt bê tông
bị rỗ và vỡ tạo thành ổ gà trên mặt đường
ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và
học sinh khi tham gia giao thông trên tuyến
đường này.

- Tuyến đường 288 thời điểm trước
tháng 9/2021 do Sở Giao thông - vận tải
Bắc Giang quản lý đi qua địa bàn 02 huyện,
có tổng chiều dài khoảng 4,1km (xã Tiên
Sơn, huyện Việt Yên dài khoảng 0,9 km; xã
Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa dài khoảng 3,2
km). Đoạn qua huyện Hiệp Hòa đã thực
hiện xong. Đoạn qua huyện Việt Yên: UBND
huyện Việt Yên đã giao cơ quan chuyên
môn nghiên cứu đề xuất thực hiện cải tạo
sửa chữa mặt đường, hoàn thành trong
năm 2022.

- Đoạn đê cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt
Yên đề nghị có chiều dài 1,23 km: Đoạn đê
từ Bến Gầm đến trạm bơm Việt Hòa tương
ứng từ K40+450-K41+050 (đoạn này là
đoạn từ thôn Lương Viên đến thôn Phù Tài dài
600 m) và đoạn từ trạm bơm Trúc Núi đến
Can Vang tương ứng từ K43+050-K43+680
(đoạn từ thôn Thần Chúc đến UBND xã Tiên
Sơn dài 630 m). Năm 2021, đã đầu tư sửa
chữa từ nguồn ngân sách trung ương thực
hiện đoạn từ Bến Gầm đến trạm bơm Việt
Hòa (đã hoàn thành trong năm 2021). Đoạn
còn lại từ trạm bơm Trúc Núi đến Can Vang,
đã đưa vào kế hoạch sửa chữa từ nguồn
ngân sách trung ương, thực hiện xong
trong tháng 12/2022.

II. KIẾN NGHỊ TRƯỚC, SAU KỲ HỌP
THỨ 5

1. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Liên Chung, huyện Tân Yên

phản ánh: Hiện tượng thuyền hút cát trái
phép trên sông Thương ở một số điểm cạnh
đê Hữu Thương khu vực xã Liên Chung, Hợp
Đức của huyện Tân Yên và xã Dương Đức, Mỹ
Hà của huyện Lạng Giang vẫn diễn ra, tiềm ẩn
nguy cơ hỏng mái đê mới kè được tỉnh đầu tư
xây dựng là tuyến đê kiểu mẫu. UBND xã Liên
Chung đã thành lập tổ dân phòng thường
xuyên tuần tra kiểm soát, UBND huyện Tân
Yên đã giao Công an huyện có phương án xử
lý nhưng việc phát hiện và đấu tranh, ngăn
chặn rất khó (vì dòng sông thuộc địa phận
quản lý của 2 huyện: Tân Yên và Lạng Giang).
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức
năng huyện Tân Yên và huyện Lạng Giang có
giải pháp quyết liệt khắc phục triệt để tình
trạng hút cát trái phép trên sông Thương. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường phối hợp với các sở,
ngành, địa phương liên quan kiểm tra thực
tế tại khu vực đê sông Thương khu vực xã
Liên Chung, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên và
xã Mỹ Hà, Dương Đức, huyện Lạng Giang.
Kết quả: Trên địa bàn huyện Tân Yên, dòng
sông Thương chảy qua địa bàn xã Hợp
Đức, xã Liên Chung với tổng chiều dài là 16

km (giáp ranh với xã Mỹ Hà, xã Dương Đức,
huyện Lạng Giang), trong đó đoạn chảy
qua địa bàn xã Liên Chung là 9,6 km; khu
vực này chưa được UBND tỉnh cấp Giấy
phép khai thác cát, sỏi lòng sông cho bất
kỳ doanh nghiệp nào. 

Qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo
của Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và
PTNT cho thấy có các khu vực bị sạt lở: 

- Trên địa bàn xã Liên Chung: Có 03 vị
trí đê bị sạt lở (vị trí 1: K8+200K8+254; vị trí
2: K12+800-K12+993, vị trí 3: K13+640-
K13+960). 

- Trên địa bàn xã Mỹ Hà, huyện Lạng
Giang: Có 02 vị trí sạt lở (vị trí 1: Đoạn dưới
trạm bơm cục bộ thôn Dinh về phía hạ lưu
sông dài 200 m, vị trí 2: Đoạn trên trạm
bơm cục bộ thôn Dinh đi cống Bến Mặn
dài 250 m). 

- Trên địa bàn xã Dương Đức, huyện
Lạng Giang có 03 vị trí sạt lở (vị trí 1: Từ bến
đò Đồng Nghè về phía thượng lưu dài 200 m;
vị trí 2: Từ bến đò Đồng về phía hạ lưu đến
điểm đầu kè Đồng Nghè dài 300 m; vị trí 3:
Từ hạ lưu kè Đồng Nghè xử lý năm 2021
đến bến đò Trạm xá dài 300 m).  

Hiện tượng hút cát trái phép tại các
khu vực trên diễn ra không thường xuyên
và thường diễn ra vào ban đêm: Thời gian
từ 23 giờ hôm trước đến 02 giờ sáng hôm
sau (đã diễn ra và kéo dài từ năm 2019,
2020, 2021 cho đến nay), việc phát hiện, xử
lý hành vi vi phạm rất khó khăn do giáp
ranh giữa các xã, các huyện, phương tiện
phục vụ kiểm tra, bắt giữ khó khăn, lực
lượng mỏng... 

Thời gian vừa qua, Công an tỉnh, UBND
các huyện: Tân Yên, Lạng Giang đã chỉ đạo
Công an huyện, các phòng đơn vị và UBND
các xã liên quan thường xuyên phối hợp
kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi khu
vực này; đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp
xử lý răn đe.

Bên cạnh đó, để tăng cường kiểm tra,
xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động
khai thác, vận chuyển khoáng sản làm
vật liệu xây dựng thông thường trên địa
bàn tỉnh, ngày 12/4/2022 Chủ tịch UBND
tỉnh đã có Công văn số 1534/UBND-KTN
yêu cầu: 

(1) Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng
sản trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt, xác
định công tác quản lý tài nguyên, khoáng
sản là nhiệm vụ chính trị quan trọng,
thường xuyên của địa phương. Đưa trách
nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng
sản chưa khai thác là một trong những
tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua, khen
thưởng người đứng đầu cơ quan chuyên
môn của huyện, Chủ tịch UBND cấp xã
trong năm 2022. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường
xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất
để ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các
hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng
sản sai phép, trái phép theo quy định.
Khuyến khích người dân phát hiện, báo
tin qua đường dây nóng của địa phương
để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường
hợp vi phạm. 

- Nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách
nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ
quan chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp xã
nếu để hoạt động khai thác khoáng sản sai
phép, trái phép kéo dài, tái diễn tại địa
phương, gây hậu quả nghiêm trọng mà
không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn
kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo
cáo, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo
quy định. 
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(2) Công an tỉnh Bắc Giang: Tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo Công an huyện, thành
phố tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt
chẽ các phương tiện (tàu thuyền, ô tô) vận
chuyển khoáng sản (đất san lấp, đất làm
gạch) trên địa bàn tỉnh (đường bộ, đường
sông), trong đó tập trung tại địa bàn, khu
vực giáp ranh với các tỉnh (Bắc Ninh, Hải
Dương, Quảng Ninh); kiên quyết đấu tranh,
đề xuất xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi
phạm về tải trọng phương tiện, vận chuyển
khoáng sản không có nguồn gốc hợp
pháp, ra ngoài phạm vi tỉnh Bắc Giang,
không đúng địa điểm đổ ghi trong giấy
phép được cấp. 

(3) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tăng cường giám sát, kiểm tra các

điểm mỏ khoáng sản (đất, đá, cát sỏi) đã
cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh; kịp
thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn và báo
cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý
theo quy định đối với doanh nghiệp tái
phạm hoặc vi phạm nhiều lần (như đình
chỉ, tạm dừng hoạt động, tước quyền sử
dụng giấy phép hoặc thu hồi giấy phép
khai thác). 

- Chủ động báo cáo, đề xuất Chủ tịch
UBND tỉnh kiểm điểm, nhắc nhở, phê bình
người đứng đầu địa phương (cấp huyện,
cấp xã) để xảy ra vi phạm (sai phép, trái
phép) về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản
trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện,
ngăn chặn, xử lý nghiêm theo thẩm quyền
hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên
theo quy định.

Cử tri thành phố Bắc Giang: Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát
tổng thể các công trình, trụ sở làm việc của
các cơ quan, công sở, các công ty, xí nghiệp
đã chuyển ra nơi làm việc mới, nay không còn
sử dụng, để có hướng giải quyết, tránh tình
trạng bỏ hoang gây lãng phí và ảnh hưởng
đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong
khu dân cư. 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban
hành Thông báo số 33/TB-BCS ngày
16/4/2022 yêu cầu UBND các huyện, thành
phố tổng rà soát lại toàn bộ quỹ đất công
sở, đất các khu tập thể, các cơ quan Trung
ương và địa phương trên địa bàn hiện nay
không có nhu cầu sử dụng hoặc đang sử
dụng sai mục đích, tổng hợp báo cáo Sở Tài
nguyên và Môi trường, đề xuất Chủ tịch
UBND tỉnh biện pháp xử lý (hiện Sở Tài
nguyên và Môi trường đang tổng hợp kết
quả rà soát).

Cử tri xã Quế Nham, huyện Tân Yên:
Hiện nay, quốc lộ 17 từ địa phận thành phố
Bắc Giang đi Yên Thế đã được nâng cấp, mở
rộng, tuy nhiên, hệ thống thoát nước đoạn
trên địa bàn xã Quế Nham, huyện Tân Yên có
lý trình từ Km 70+200 đến km 72+800 chưa
được đầu tư xây dựng nên ảnh hưởng rất lớn
đến việc thoát nước sinh hoạt, nước mưa và
ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, độ bền
của đường và an toàn giao thông trên tuyến
đường này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ
quan chức năng xem xét, giải quyết đầu tư
xây dựng hệ thống thoát nước dọc và hành
lang, đèn chiếu sáng đoạn đường trên.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông -
Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện
Tân Yên nghiên cứu, bố trí nguồn vốn triển
khai thực hiện.

Cử tri xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa:
Đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất Cửa hàng
lương thực (nằm trên Quốc lộ 37, khu vực gần
UBND xã Hoàng An) vì nhiều năm nay cửa
hàng không kinh doanh mà cho một số hộ
thuê lại. 

Ngày 01/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về
việc thanh tra chấp hành quy định pháp
luật về đất đai, đầu tư, thực hiện nghĩa vụ

tài chính của Công ty cổ phần Lương Thực
Hà Bắc trong quản lý, sử dụng 03 thửa đất
tại huyện Hiệp Hòa; trong đó có thửa đất
Cửa hàng lương thực xã Hoàng An.

Hiện tại, Đoàn thanh tra đã kết thúc
thanh tra trực tiếp tại đơn vị, đang trong
quá trình tổng hợp kết quả thanh tra. Căn
cứ vào kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và
Môi trường sẽ có kiến nghị, đề xuất biện
pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Cử tri xã Liên Sơn, huyện Tân Yên: Hiện
nay, trên địa bàn huyện Tân Yên còn 3 xã
Ngọc Lý, Liên Sơn, Cao Xá và thị trấn Nhã
Nam do Hợp tác xã Dịch vụ điện quản lý vận
hành, kinh doanh lưới hạ áp nông thôn (theo
chương trình REII cũ). Thực tế năng lực vận
hành, hoạt động của các HTX rất hạn chế,
lưới điện cũ nát, không bảo đảm điện áp cho
sản xuất và dân sinh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo cơ quan chức năng tiếp nhận, đầu tư
nâng cấp hệ thống lưới điện, trực tiếp bán
điện cho các hộ dân; có phương án xử lý nợ
của HTX điện khi tham gia dự án REII.

Công ty Điện lực Bắc Giang và các HTX
đã phối hợp và tiếp tục đầu tư xây dựng
mới các TBA để giảm bán kính cấp điện,
nâng cấp hạ tầng lưới điện HTX quản lý để
đảm bảo đáp ứng đủ điện phục vụ nhân
dân, cụ thể: 

(1) Xã Ngọc Lý: Bổ sung thêm 08 TBA và
đường dây trung thế tại các thôn sau: Tân
Lập, Sỏi Làng, Đồi Rồng 1, Đồi Rồng 2, Cầu
Đồng 9, chợ Ngọc lý, thôn Lý 2, làng Đồng. 

(2). Xã Liên Sơn: 
- Đã thực hiện cải tạo, nâng cấp tổng

đường dây hạ thế 24,6 km, 1.844 công tơ
trong đó có 148 công tơ ngoài mục đích
sinh hoạt, cụ thể: 

+ TBA thôn Chung: đã bổ sung 02 lộ
4xA70, chiều dài 1200m; 02 lộ 2xA50, chiều
dài 850m với tổng kinh phí 112 triệu đồng; 

+ TBA thôn Đồi Thông: đã bổ sung 02 lộ
4xA70, chiều dài 620m với tổng kinh phí
49,5 triệu đồng;

+ TBA thôn Sặt: đã bổ sung 02 lộ 4xA70,
chiều dài 750m; 02 lộ 2xA50, chiều dài
480m với tổng kinh phí 65 triệu đồng;

+ TBA thôn Chấn Sơn: đã bổ sung 02 lộ
2xA50, chiều dài 450m với tổng kinh phí 14
triệu đồng.

- Đang thực hiện: Đầu tư 03 TBA với
tổng công suất 680kVA (Thôn Chung TBA
180kVA + thôn Đỉnh TBA 250 kVA + thôn
Chài TBA 250 kVA), cùng hệ thống đường
dây trung thế 35kV và 09 lộ đường dây hạ
thế sau các TBA để cấp điện cho các thôn
Đỉnh, thôn Chung và thôn Chài. Tổng kinh
phí dự kiến: 1,2 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn
thành và đóng điện xong trước ngày
15/7/2022.

(3) Xã Cao Xá: Xây dựng mới 20 TBA (17
trạm 250kVA + 3 trạm 180kVA) = 6510KVA.
Hiện nay toàn xã Cao Xá có tổng 30TBA với
tổng công suất: 9780kVA; 60,5km đường
dây hạ áp.

(4). Xã Nhã Nam (TT Nhã Nam): Bổ sung
thêm 04 TBA và đường dây trung thế tại
các thôn sau: Bùng 2, Bến Xe, Làng Bùng,
Lao Động.

Cử tri xã Vân Hà, huyện Việt Yên: Ngày
30/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định
số 1981/QĐ-UBND phê duyệt dự án sắp xếp
và ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà;
ngày 31/12/2013, UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê
duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch bố trí, ổn định dân cư giai đoạn 2013 -
2015 và định hướng đến năm 2025; ngày
11/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số
1949/UBND-XD về việc giao chủ đầu tư,
nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dự án
đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2021
- 2022 đợt 1. Ngày 04/6/2020, Chi cục Phát
triển nông thôn có Tờ trình số 20/TTr-PTNT về

thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân
đối vốn dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng
thiên tai xã Vân Hà,... Song đến nay, qua 10
năm từ khi có chủ trương đến nay dự án vẫn
chưa khởi công thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh
xem xét, giải quyết. 

Ngày 04/02/2021, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã có Công văn số 195/SNN-PTNT gửi
UBND tỉnh và các Sở: Tài nguyên và Môi
trường, Sở Xây dựng về việc bổ sung Quy
hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và các quy
hoạch liên quan để thực hiện dự án sắp xếp
và ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt
khó khăn xã Vân Hà, huyện Việt Yên. Sở
Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục
Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo chủ
trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư
khoảng 87 tỷ đồng với nội dung đầu tư là
xây dựng khu tái định cư tại khu Đồng
Xăng, thôn Yên Viên, xã Vân Hà với diện tích
khoảng 05 ha. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh
chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện
dự án.

Ngày 21/4/2022, Chủ tịch UBND huyện
Việt Yên đã có Công văn số 1140/UBND-
TCKH về việc đề nghị giao chủ đầu tư thực
hiện dự án: Sắp xếp ổn định dân cư vùng
thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên.

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh có Công
văn số 2686/UBND-KTN về việc giao UBND
huyện Việt Yên làm chủ đầu tư triển khai dự
án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã
Vân Hà, huyện Việt Yên bằng nguồn vốn
ngân sách huyện theo đúng các quy định
của pháp luật.

PHẦN  III
KIẾN NGHỊ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

I. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP TRƯỚC
1. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Xuân Hương, huyện Lạng

Giang: Đề nghị UBND tỉnh tu bổ đường đê Tả
Thương đoạn từ ngã 3 cầu Ngòi, xã Dương
Đức đi Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa
chất Hà Bắc chiều dài khoảng 3,5 km. Đoạn
đường này trước đây đã được cứng hóa mặt
đường bê tông nhưng thời gian đã lâu, lưu
lượng xe quá tải đi lại nhiều nên đã xuống cấp
nghiêm trọng, giao thông  đi lại rất khó khăn.

Đoạn đê trên đã được Bộ Nông nghiệp
và PTNT đưa vào dự án bảo đảm an toàn đê
điều ADB 10 (hiện dự án đang ở giai đoạn
lập báo cáo nghiên cứu khả thi). 

PHẦN IV
CÁC KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI TRÌNH,

THÔNG TIN
I. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP TRƯỚC

1. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri các phường: Dĩnh Kế, Hoàng Văn

Thụ, thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND
tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết tồn đọng
trong công tác giao đất ở, kinh doanh dịch vụ
cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà
nước thu hồi đã ghép đủ diện tích nhưng
chưa được giao đất trên địa bàn thành phố
(ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).

Liên quan đến việc giải quyết tồn tại
trong giao đất ở và kinh doanh dịch vụ.
Ngày 01/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có
Công văn số 788/UBND-TN về việc giải
quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến
chế độ đất ở dịch vụ, trong đó có yêu cầu: 

(1) UBND các huyện Việt Yên, Yên Dũng và
thành phố Bắc Giang: Cần nghiêm túc quán
triệt quy định của Luật Đất đai năm 2013 về
thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp
huyện trong việc giao đất ở cho hộ gia đình,
cá nhân. Từ đó, cần tập trung cao, chủ động
giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc
giao đất ở và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
trên nguyên tắc phù hợp thực tiễn, đúng quy
định pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình

địa phương, không để phát sinh thành điểm
nóng, khiếu kiện vượt cấp, phức tạp. Đối với
các trường hợp đã đánh giá, xác định rõ
không đủ điều kiện giải quyết thì có văn bản
trả lời rõ để công dân nắm được, không
chuyển thẩm quyền giải quyết lên UBND tỉnh.

Theo quy định của Luật Đất đai, việc
giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thuộc
thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chủ
tịch UBND cấp huyện, thành phố. Do vậy,
UBND thành phố Bắc Giang xem xét, giải
quyết việc giao đất ở cho hộ gia đình cá
nhân khi đảm bảo các điều kiện quy định
của pháp luật. Tùy từng trường hợp, các
hộ dân đảm bảo điều kiện được giao đất
ở có đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố
Bắc Giang để được xem xét giải quyết
theo quy định.

Cử tri xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa
phản ánh: Dự án xây dựng Trung tâm thử
nghiệm ô tô Việt Nam được quy hoạch từ
nhiều năm trước nhưng đến nay chưa thực
hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa ra ngoài
quy hoạch sử dụng đất, không thực hiện dự
án này.

Dự án Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt
Nam tại xã Hùng Sơn được Bộ Giao thông
- Vận tải cho phép lập dự án tại Quyết định
số 1745/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2008. Dự án
được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại
Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày
31/12/2009. Theo quy hoạch được phê
duyệt thì dự án sẽ giải phóng 89,9ha diện
tích đất tại thôn Hòa Tiến và thôn Trung
Thành thuộc xã Hùng Sơn. Sau đó, dự án
đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại
Quyết đinh số 1506/QĐ-UBND ngày
30/8/2017 với diện tích quy hoạch sử dụng
đất giảm xuống còn khoảng 53,48ha. 

Ngày 18/4/2022, UBND huyện Hiệp
Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông -
Vận tải tiếp tục tổ chức buổi làm việc với
Cục Đăng kiểm Việt Nam để thống nhất
một số nội dung liên quan dự án. Tại buổi
làm việc Cục Đăng kiểm cam kết tập trung
đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục,
triển khai dự án trong Quý I/2023; đồng
thời phối hợp chặt chẽ với UBND huyện
Hiệp Hòa để bổ sung danh mục thu hồi
đất, chuyển mục đích sử dụng đất và rà
soát đề nghị điều chỉnh quy hoạch tuyến
đường của dự án kết nối với ĐT.296 (đi qua
Khu dân cư Trung tâm hành chính Bách
Nhẫn) cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ,
không chồng lấn với các quy hoạch khu
vực xung quanh.

Theo quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022;
Quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa
đến năm 2030 được UBND tỉnh Bắc Giang
phê duyệt tại Quyết định số 735/QĐ-
UBND ngày 21/7/2019; Quy hoạch chung
đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 được
UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết
định số 846/QĐ-UBND ngày 26/12/2018
thì dự án Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt
Nam tại xã Hùng Sơn vẫn được giữ
nguyên quy mô diện tích 53,48ha theo
Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.
Mặt khác, ngày 29/3/2022, Bộ Giao thông
- Vận tải đã có Văn bản số 3006/BGTVT-
KHĐT về trả lời kiến nghị của cử tri Bắc
Giang tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV,
trong đó có nêu: “Bộ Giao thông - Vận tải
đã đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn
Quỹ đầu tư phát triển của Cục Đăng kiểm
Việt Nam với tổng mức đầu tư khoảng 800
tỷ đồng. Theo dự kiến, dự án sẽ được khởi



Ngày 5/7/2022Thứ Ba PHỤ TRƯƠNGG
công vào Quý I năm 2023 và hoàn thành
trong Quý IV năm 2026”. 

II. KIẾN NGHỊ TRƯỚC, SAU KỲ HỌP
THỨ 5

1. Lĩnh vực pháp chế
Cử tri xã Long Sơn, huyện Sơn Động:

Hiện nay, cán bộ ở thôn được bố trí theo
hướng một cán bộ kiêm nhiều chức danh: Bí
thư chi bộ kiêm cán bộ dân số, kiêm thôn đội
trưởng là không phù hợp và không hiệu quả,
vì các nhiệm vụ này liên quan đến chuyên
môn, độ tuổi,… Đề nghị UBND tỉnh nghiên
cứu, điều chỉnh việc bố trí cán bộ ở thôn để
đảm bảo hợp lý, hiệu quả. 

Nhằm nâng cao mức hỗ trợ cho đội ngũ
người hoạt động không chuyên trách và
người tham gia công việc ở thôn, tổ dân
phố, đồng thời linh hoạt trong việc bố trí
kiêm nhiệm, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban
hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND
ngày 11/3/2020 về quy định tiêu chuẩn,
quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm
người hoạt động không chuyên trách ở xã,
phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh, trong đó tại Điều 7 quy định
“Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, trình độ, năng
lực của cán bộ, công chức, tiêu chuẩn của
những người hoạt động không chuyên
trách, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định
kiêm nhiệm chức danh đảm bảo phù hợp,
hiệu quả không vượt quá số lượng người,
mức phụ cấp và mức bồi dưỡng theo quy
định”. Căn cứ quy định trên, việc bố trí, sắp
xếp kiêm nhiệm chức danh người hoạt
động không chuyên trách và người tham
gia công việc ở thôn, tổ dân phố do Chủ
tịch UBND cấp xã xem xét quyết định cho
phù hợp

Cử tri một số xã, thị trấn huyện Lục
Nam: Đề nghị tỉnh cho áp dụng thực hiện
Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh đối với cán bộ, công chức các xã trên địa
bàn huyện Lục Nam (kể cả các xã không còn
dôi dư nhưng cán bộ, công chức có nhu cầu
nghỉ trước tuổi) để tạo điều kiện cho việc sắp
xếp số cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập
và cán bộ khuyến nông, thú y trên địa bàn
được thuận lợi. 

Về nội dung này, UBND tỉnh chỉ đạo
cơ quan chuyên môn (Sở Nội vụ) tiếp thu
để tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị
quyết số 46/2019/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh và thực tiễn tình hình sắp xếp cán
bộ công chức xã để tham mưu cho
UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh theo
quy định.

Cử tri xã Đông Hưng, huyện Lục Nam:
Sau khi sáp nhập thôn thì khối lượng công
việc của ban lãnh đạo thôn tăng lên rất nhiều,
đề nghị tăng phụ cấp cho ban quản lý, các
phó đoàn thể của thôn để đảm bảo công việc. 

Việc quy định mức khoán, mức phụ
cấp, mức bồi dưỡng cho thôn, tổ dân phố
phải tuân thủ theo quy định của Chính
phủ (Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của
Chính phủ) và khả năng đáp ứng ngân sách
của địa phương. 

Theo Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND
ngày 11/12/2019 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, ở thôn, tổ dân phố
và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân
phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì hiện
nay mức khoán quỹ phụ cấp và bồi dưỡng
cho thôn, tổ dân phố đang cao hơn mức
khoán quy định tại Nghị định số
34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính
phủ, cụ thể: “Thôn, tổ dân phố loại I được
khoán bằng 6,50 lần mức lương cơ
sở/tháng; thôn, tổ dân phố loại II, loại III
được khoán bằng 5,68 lần mức lương cơ
sở/tháng; trong khi Nghị định số 34 quy

định thôn từ 350 hộ gia đình trở lên được
khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương
cơ sở/tháng; thôn, tổ dân phố còn lại được
khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương
cơ sở/tháng”. 

Hiện tại ngân sách của tỉnh mới chỉ đáp
ứng được phần chênh lệch so với mức
khoán cho thôn, tổ dân phố so với quy định
của Chính phủ, còn đối với việc đề nghị
tăng phụ cấp cho ban quản lý, các đoàn thể
của thôn còn phụ thuộc vào nguồn ngân
sách của tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chuyên môn (Sở Nội vụ) tiếp tục nghiên
cứu, đánh giá thực hiện Nghị quyết của
HĐND tỉnh để đề xuất xem xét vào thời
điểm phù hợp.

Cử tri huyện Lục Ngạn phản ánh: Việc
khai thác cát sỏi đang diễn ra rất phức tạp
trên sông Lục Nam (đoạn đi qua khu vực xã
Tân Lập). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan kiểm tra, xem xét nội
dung kiến nghị của cử tri. Ngày 25/3/2022,
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với
Công an tỉnh, UBND huyện Lục Ngạn, Công
an huyện Lục Ngạn và UBND xã Tân Lập
tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra,
làm việc cho thấy đại diện Công an tỉnh, các
cơ quan chức năng của huyện Lục Ngạn và
địa phương khẳng định không có hoạt
động khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực
trên địa bàn xã Tân Lập và các xã giáp ranh. 

Tuy nhiên, trên địa bàn xã Tân Lập có 02
Giấy phép khai thác cát, sỏi được UBND
tỉnh cấp cho Công ty TNHH một thành viên
tư vấn dịch vụ đo vẽ bản đồ Việt Ngọc (tại
Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày
14/5/2018 và Quyết định số 1177/QĐ-UBND
ngày 17/12/2020) và thời điểm tháng
10/2021 có thông tin phản ánh của người
dân có hoạt động khai thác cát, sỏi trái
phép; khi kiểm tra phát hiện có 01 cá nhân
mở đường dọc bờ sông nằm trong ranh
giới cấp phép của Công ty, nhưng không
phát hiện phương tiện khai thác, vận
chuyển cát, sỏi.

2. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã An Bá, huyện Sơn Động phản

ánh: Năm 2007 xã An Bá được đầu tư xây
dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
từ Chương trình 134 của Chính phủ phục vụ
cho nhân dân của 3 thôn (Lái, An Bá, Hai).
Sau hơn 10 năm sử dụng, công trình đã
xuống cấp không đảm bảo cấp nước cho
người dân. Năm 2020 Trung tâm nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở
nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc
Giang làm chủ đầu tư đã cải tạo, nâng cấp hệ
thống cấp nước sinh hoạt tập trung nhưng
chỉ cung cấp nước sinh hoạt được cho 175
hộ/645 hộ dân của 3 thôn (Lái, An Bá, Hai).
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức
năng có biện pháp khắc phục, phát huy hiệu
quả của công trình, đảm bảo việc cấp nước
sinh hoạt cho nhân dân 3 thôn. 

Để xử lý việc các công trình cấp nước
sạch tập trung hoạt động không hiệu quả,
chất lượng kém, UBND tỉnh đã chỉ đạo các
cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà
soát, đánh giá lại thực trạng hoạt động của
các công trình, xác định rõ tồn tại, nguyên
nhân tồn tại của từng công trình; thực
trạng tình hình quản lý, vận hành của đơn
vị quản lý. Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND
về việc thu hồi 15 công trình cấp nước trên
địa bàn huyện Sơn Động để thực hiện thủ
tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quản lý,
khai thác theo quy định (trong đó có công
trình cấp nước xã An Bá). Để thống nhất
Phương án lựa chọn đơn vị, tổ chức để
quản lý, vận hành và khai thác 15 công

trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn
Động, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp
và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan
liên quan, UBND huyện Sơn Động hoàn
chỉnh thủ tục, trình UBND tỉnh quyết định.

Tuy nhiên hiện nay Bộ Tài chính đã chủ
trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết
cấu hạ tầng cấp nước sạch, đang trình
Chính phủ ban hành. Do vậy UBND tỉnh đã
đồng ý cho Sở Nông nghiệp và PTNT lùi
thời gian tham mưu UBND tỉnh quyết định
bàn giao 13 công trình cấp nước sạch trên
địa bàn huyện Sơn Động (02 công trình cấp
nước sạch tại thị trấn An Châu và thị trấn Tây
Yên Tử tổ chức bán đấu giá) đến khi Nghị
định của Chính phủ quy định việc quản lý,
sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
cấp nước sạch được ban hành.

Cử tri xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên; xã
Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Hiện
nay, đường vành đai IV (đường tỉnh 398) đã
đưa vào sử dụng, tuy nhiên quá trình thi
công không có hệ thống thoát nước dọc hai
bên đường đoạn qua các khu dân cư, dẫn
đến đọng nước và ngập úng khi trời mưa,
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Phương
tiện tham gia giao thông trên đường vành
đai IV hiện nay rất đông, nhất là giờ tan ca
của công nhân vào buổi tối nhưng chưa có
hệ thống chiếu sáng giao thông, đã có một
số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm
giao nhau trên đường vành đai IV thuộc địa
phận xã Đông Lỗ (tuyến nhánh L1, L2). Đề
nghị UBND tỉnh bổ sung hệ thống thoát
nước dọc hai bên đoạn qua các khu dân cư
và hệ thống đèn chiếu sáng dọc đường vành
đai IV, lắp đặt hệ thống đèn báo hiệu tại các
điểm đường giao nhau.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông-
Vận tải tổ chức làm việc với UBND huyện
Việt Yên, UBND huyện Hiệp Hòa, kết quả cụ
thể như sau: 

- Trên địa bàn huyện Việt Yên: Kiến nghị
về hệ thống thoát nước tại khu vực xã Ninh
Sơn nằm trong dự án khu dân cư, các hạng
mục còn thiếu sẽ được đồng bộ sau khi dự
án dân cư hoàn thành. Về hệ thống đèn
chiếu sáng, UBND huyện Việt Yên đầu tư
theo giai đoạn. Về cụm đèn tín hiệu xanh
đỏ tại Km2+500, Sở Giao thông - Vận tải đã
phối hợp với Ban An toàn giao thông tổng
hợp đề xuất chung trên địa bàn tỉnh.

- Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa: Kiến
nghị về lắp đặt đèn cảnh báo trên ĐT.288,
UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức lắp đặt,
hoàn thành.

Cử tri xã Việt Lập, huyện Tân Yên: Hiện
nay trên đê hữu Thương thuộc địa phận thôn
Đồng Sen, xã Việt Lập đã xuất hiện rất nhiều
vết nứt gây ảnh hưởng an toàn đê điều. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xem xét và
sửa chữa, khắc phục. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên
môn (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy
lợi) kiểm tra thực tế vị trí cử tri kiến nghị
(đoạn đê hữu Thương từ K17+000-K18+000
thuộc thôn Đồng Sen, xã Việt Lập). Hiện mặt
đê xuất hiện các vết nứt dọc theo mặt đê
tại một số vị trí thuộc đoạn đê nêu trên, các
vết nứt dài khoảng từ 3 -5m chạy dọc hoặc
ngang mặt đê, bề rộng vết nứt từ 0,5 -
1,0cm. Chi cục Thuỷ lợi đã phối hợp với
chính quyền địa phương xây dựng lại các
điểm Barie đã bị phá hỏng để ngăn xe quá
tải; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật đê điều, các đối tượng phá
hoại Barie đã xây dựng trên tuyến đê; tiếp
tục theo dõi các vị trí nứt vỡ để có phương
án khảo sát đánh giá và đưa ra phương án
xử lý thích hợp (đến thời điểm hiện tại đoạn
đê vẫn đảm bảo an toàn).

Cử tri xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn
phản ánh: Việc khai thác cát sỏi trên sông

Lục Nam đoạn qua xã Tân Lập đang diễn ra
rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân
dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc
khai thác của doanh nghiệp có đúng giấy
phép được cấp không.

Ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi
trường phối hợp với Công an tỉnh, UBND
huyện Lục Ngạn, Công an huyện Lục Ngạn
và UBND xã Tân Lập tiến hành kiểm tra, xác
minh. Qua kiểm tra, làm việc cho thấy đại
diện Công an tỉnh, các cơ quan chức năng
của huyện Lục Ngạn và địa phương khẳng
định không có hoạt động khai thác cát, sỏi
trái phép tại khu vực trên địa bàn xã Tân Lập
và các xã giáp ranh. 

Tuy nhiên, trên địa bàn xã Tân Lập có 02
Giấy phép khai thác cát, sỏi được UBND
tỉnh cấp cho Công ty TNHH một thành viên
tư vấn dịch vụ đo vẽ bản đồ Việt Ngọc (tại
Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày
14/5/2018 và Quyết định số 1177/QĐ-UBND
ngày 17/12/2020) và thời điểm tháng
10/2021 có thông tin phản ánh của người
dân có hoạt động khai thác cát, sỏi trái
phép; khi kiểm tra phát hiện có 01 cá nhân
mở đường dọc bờ sông nằm trong ranh
giới cấp phép của Công ty, nhưng không
phát hiện phương tiện khai thác, vận
chuyển cát, sỏi.

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý
nghiêm vi phạm trong hoạt động khai
thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh,
ngày 12/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã có
Công văn số 1534/UBND-KTN yêu cầu: 

(1) Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng
sản trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt, xác
định công tác quản lý tài nguyên, khoáng
sản là nhiệm vụ chính trị quan trọng,
thường xuyên của địa phương. Đưa trách
nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng
sản chưa khai thác là một trong những
tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua, khen
thưởng người đứng đầu cơ quan chuyên
môn của huyện, Chủ tịch UBND cấp xã
trong năm 2022. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường
xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất
để ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các
hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng
sản sai phép, trái phép theo quy định.
Khuyến khích người dân phát hiện, báo
tin qua đường dây nóng của địa phương
để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường
hợp vi phạm. 

- Nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách
nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ
quan chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp xã
nếu để hoạt động khai thác khoáng sản sai
phép, trái phép kéo dài, tái diễn tại địa
phương, gây hậu quả nghiêm trọng mà
không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn
kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo
cáo, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo
quy định. 

(2) Công an tỉnh Bắc Giang: Tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo Công an huyện, thành
phố tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt
chẽ các phương tiện (tàu thuyền, ô tô) vận
chuyển khoáng sản (đất san lấp, đất làm
gạch) trên địa bàn tỉnh (đường bộ, đường
sông), trong đó tập trung tại địa bàn, khu
vực giáp ranh với các tỉnh (Bắc Ninh, Hải
Dương, Quảng Ninh); kiên quyết đấu tranh,
đề xuất xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi
phạm về tải trọng phương tiện, vận chuyển
khoáng sản không có nguồn gốc hợp
pháp, ra ngoài phạm vi tỉnh Bắc Giang,
không đúng địa điểm đổ ghi trong giấy
phép được cấp. 
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(3) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tăng cường giám sát, kiểm tra các

điểm mỏ khoáng sản (đất, đá, cát sỏi) đã
cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh; kịp
thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn và báo
cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý
theo quy định đối với doanh nghiệp tái
phạm hoặc vi phạm nhiều lần (như đình
chỉ, tạm dừng hoạt động, tước quyền sử
dụng giấy phép hoặc thu hồi giấy phép
khai thác). 

- Chủ động báo cáo, đề xuất Chủ tịch
UBND tỉnh kiểm điểm, nhắc nhở, phê bình
người đứng đầu địa phương (cấp huyện,
cấp xã) để xảy ra vi phạm (sai phép, trái
phép) về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản
trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện,
ngăn chặn, xử lý nghiêm theo thẩm quyền
hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên
theo quy định.

Cử tri xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng
Giang: Hiện nay việc thu phí rác thải ở nông
thôn gặp khó khăn. Theo Quyết định số
39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của
UBND tỉnh quy định về việc thu phí rác thải
trong dân cư đối với hộ gia đình theo 02 mức,
hộ có dưới 03 nhân khẩu và hộ trên 03 nhân
khẩu. Hiện nay có tình trạng so sánh giữa hộ
có 01 nhân khẩu và hộ có 10 nhân khẩu. Đề
nghị UBND tỉnh thay đổi về việc thu phí rác
thải không tính trên hộ gia đình mà tính theo
nhân khẩu trong hộ gia đình. 

Tại điểm a khoản 4 Điều 2 Quyết định
số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của
UBND tỉnh đã quy định rõ trách nhiệm của
UBND cấp huyện “chỉ đạo UBND các xã,
phường, thị trấn rà soát, đánh giá hiện trạng
công tác tổ chức thu dịch vụ trên địa bàn làm
cơ sở xây dựng mức giá của địa phương; phê
duyệt cụ thể mức giá thu trên địa bàn để tổ
chức thực hiện”. Do vậy nội dung kiến nghị
của cử tri do UBND xã Nghĩa Hưng, huyện
Lạng Giang rà soát, xây dựng mức giá phù
hợp với tình hình thực tế tại địa phương
trình UBND huyện Lạng Giang phê duyệt
đảm bảo không vượt mức giá tối đa quy
định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND
ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh.

Cử tri huyện Yên Thế: Hiện nay trên địa
bàn có một số trường hợp các hộ gia đình, cá
nhân đề nghị cho thuê đất để thực hiện các
dự án sản xuất, kinh doanh như xây dựng trại
chăn nuôi gia cầm, làm bến thủy nội địa, cơ
sở băm bóc gỗ,… Toàn bộ các vị trí diện tích
đề nghị này đã có trong quy hoạch sử dụng
đất và các quy hoạch xây dựng. Khi các hộ gia
đình, cá nhân tiến hành lập dự án đầu tư và
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thì Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả (Trung tâm hành chính
công) không nhận và nêu lý do là không
thuộc thẩm quyền giải quyết, lý do: Theo quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư
2020 thì trường hợp Nhà nước cho hộ gia
đình, cá nhân thuê đất thì không thuộc diện
chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp tỉnh.
Tuy nhiên khi làm thủ tục thu hồi, chuyển
mục đích sử dụng đất thì yêu cầu phải có dự
án đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem
xét, giải quyết tháo gỡ vướng mắc trên. 

Theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư,
Điều 59 Luật Đất đai, Quyết định số
35/2021/QĐ-UBND việc cho thuê đất đối
với các dự án đầu tư không thuộc trường
hợp đấu giá, đấu thầu của hộ gia đình, cá
nhân thì không phải thực hiện thủ tục
quyết định chủ trương đầu tư của UBND
tỉnh. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất,
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối
với trường hợp này phải tuân thủ theo quy
định của pháp luật về đất đai

Cử tri huyện Yên Thế: Hiện nay việc thực
hiện cấp lần đầu, cấp đổi Giấy CNQSD đất

trên địa bàn huyện đối với các thửa đất có đất
ở, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu
phải xác định, khoanh vẽ vị trí đất ở (kinh phí
thực hiện do hộ gia đình phải trả, thời gian để
khoanh vẽ lâu do số cán bộ, viên chức làm
việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
ít, không đảm bảo thời gian theo quy định).
Nội dung này trong Luật Đất đai và các văn
bản hướng dẫn không có quy định. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất
đai tỉnh nghiên cứu, giảm bớt thủ tục hành
chính trên để tạo điều kiện thuận lợi, giảm
thời gian thực hiện, kinh phí phát sinh cho
người dân khi làm thủ tục cấp lần đầu, cấp
đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết
các thủ tục hành chính phát sinh nhiều
trường hợp người sử dụng đất đã được cấp
giấy CNQSD đất có cả đất ở và đất trồng cây
lâu năm nhưng trên giấy CNQSD đất không
xác định vị trí đất ở, đất cây lâu năm nay đề
nghị tách thành nhiều thửa đất, mỗi thửa
đất đều có đất ở nhưng diện tích nhỏ (chỉ
lớn hơn hoặc bằng tiện tích tối thiểu được
tách thửa) và đất vườn; về hiện trạng có
thửa đất có công trình nhưng cũng có thửa
đất không có công trình và hiện trạng vẫn
là đất trồng cây lâu năm.

Để hạn chế và phòng ngừa vi phạm
pháp luật đất đai và tăng cường công tác
quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, ngày
10/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường
đã có Công văn số 3523/TNMT-VPĐK gửi
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng
cường công tác quản lý nhà nước về đất
đai, tránh tình trạng người dân tự ý chuyển
mục đích sử dụng đất, hình thành các khu
dân cư tự phát vi phạm pháp luật đất đai,
xây dựng đối với các trường hợp tách thửa
đất, công nhận quyền sử dụng đất theo đó
yêu cầu khi thực hiện các thủ tục công
nhận quyền sử dụng đất, tách thửa phải
xác định rõ vị trí từng loại đất. 

Việc xác định vị trí đất ở, đất cây lâu năm
và đất khác trong một thửa đất có nhiều
mục đích sử dụng nhất là khi công nhận
quyền sử dụng đất, và tách thửa là cần thiết
để phục vụ cho công tác quản lý đất đai,
quản lý xây dựng ở địa phương đồng thời
cũng phù hợp quy định về đo đạc bản đồ
(Theo quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều
8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày
19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường về Bản đồ địa chính quy định:
“…Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều
mục đích thì phải thể hiện các mục đích sử
dụng đất đó. Trường hợp thửa đất có vườn,
ao gắn liền với nhà ở đã được Nhà nước công
nhận (cấp Giấy chứng nhận) toàn bộ diện
tích thửa đất là đất ở thì thể hiện loại đất là
đất ở).

Đối với việc cấp đổi Giấy CNQSD đất
hiện không yêu cầu phải xác định vị trí từng
loại đất. Tuy nhiên để việc quản lý nhà nước
về đất đai được chặt chẽ, hạn chế những vi
phạm pháp luật đất đai tránh phát sinh các
tình huống phức tạp khi thực hiện công tác
quản lý nhà nước về đất đai, đề nghị UBND
các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan
liên quan khi thực hiện cấp đổi giấy CNQSD
đất tuyên truyền đến người dân để xác
định vị trí các loại đất khi thực hiện cấp đổi
giấy CNQSD đất.

Cử tri huyện Yên Thế: Ngày 14/9/2016,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
số 38/2016/QĐ-TTg, có quy định hỗ trợ trồng
các loài cây gỗ lớn (khai thác sau 10 năm
tuổi), cây đa mục đích, cây bản địa, mức hỗ
trợ 8,0 triệu đồng/ha, tuy nhiên chỉ áp dụng
cho các hộ gia đình trồng trên đất trống, đồi
núi trọc (tại mục a, khoản 1, điều 5 Quyết
định số 38/2016/QĐ-TTg) nên rất khó tiếp

cận được nguồn hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh
xem xét có cơ chế hỗ trợ khuyến khích nhân
dân phát triển rừng gỗ lớn và chuyển đổi từ
rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn nhằm nâng
cao hiệu quả trồng rừng sản xuất và bảo vệ
môi trường sinh thái, góp phần phát triển
bền vững.

Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đang tham mưu UBND
tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghị
quyết phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc
Giang giai đoạn 2022-2025 và thực hiện
rà soát, đánh giá các chính sách phát triển
nông nghiệp đã ban hành thời gian qua.
Sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ
tham mưu xây dựng cơ chế chính sách
tổng thể hỗ trợ phát triển nông nghiệp
giai đoạn 2022-2025.

Cử tri thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng:
Đề nghị tỉnh mở rộng, nâng cấp đường tỉnh
299 đoạn từ thị trấn Tân An đến ngã tư giao
cắt với đường dẫn lên cầu Đồng Sơn.

Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh chưa
có kế hoạch mở rộng, nâng cấp đường
tỉnh 299 đoạn từ thị trấn Tân An đến ngã
tư giao cắt với đường dẫn lên cầu Đồng
Sơn. Năm 2022, UBND tỉnh bố trí ngân
sách bảo trì khoảng 2 tỷ đồng để sửa chữa,
duy tu trên tuyến đảm bảo giao thông đi
lại của nhân dân.

Cử tri xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế
phản ánh: Hiện nay tuyến đường tỉnh 242
chạy qua địa bàn xã Hương Vỹ bị xuống cấp
mặc dù đã được nâng cấp năm 2020, hệ
thống rãnh dọc, nắp đậy bị vỡ nhiều. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem
xét, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo giao
thông đi lại cho người dân.

Trong 02 năm 2019 và 2020, UBND tỉnh
đã bố trí nguồn vốn bảo trì đường bộ để
sửa chữa thảm BTN mặt đường hiện trạng
(5,5m - 7,5m) và bổ sung hệ thống rãnh dọc
thoát nước. Giao thông trên tuyến hiện nay
đảm bảo thuận lợi. Tuy nhiên, cục bộ tại
một số vị trí, do xe quá tải chở than, vật liệu
xây dựng và gỗ ván đi qua tấm đan rãnh
dọc thoát nước (tấm đan không chịu lực) bị
vỡ tuy nhiên đã tiến hành hoàn thành khắc
phục, đảm bảo giao thông. 

Việc nâng cấp tuyến đường đã được
đưa vào kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp
giai đoạn 2026-2030 theo Kế hoạch số
286/KH-UBND ngày 22/6/2021 của UBND
tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số
55-KL/TU ngày 07/3/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 113- NQ/TU ngày
22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Bắc Giang về phát triển hệ thống kết
cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030.

Cử tri huyện Yên Thế phản ánh: Theo
Thông tư số 47/TT-BTC ngày 26/6/2021 của
Bộ Tài chính hướng dẫn giảm 30% phí sử
dụng đường bộ do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Tỉnh Bắc Giang đã cho dừng hoạt động tuyến
cố định vào các bến xe Hà Nội từ ngày
19/7/2021. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ miễn
giảm 100% phí sử dụng đường bộ cho các cơ
sở kinh doanh vận tải hành khách trong thời
gian thực tế dừng hoạt động. 

Các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn
tỉnh đã thực hiện áp dụng mức thu phí sử
dụng đường bộ theo đúng quy định tại
Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày
24/6/2021 của Bộ Tài chính. Nội dung cử
tri đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ miễn giảm
100% phí sử dụng đường bộ cho các cơ sở
kinh doanh vận tải hành khách trong thời
gian thực tế dừng hoạt động là không có
cơ sở (việc thu phí sử dụng đường bộ do

Bộ Tài chính quy định và thực hiện trên
toàn quốc).

Cử tri các xã: Biên Sơn, Hồng Giang,
Biển Động, Quý Sơn, Phượng Sơn, Mỹ An,
thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn: Đề nghị
UBND tỉnh cho nhân dân đã tự ý chuyển đổi
đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả từ trước
năm 2020 được làm thủ tục chuyển mục đích
sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng
cây lâu năm. 

Việc người sử dụng đất tự ý chuyển
mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất
trồng cây lâu năm là vi phạm quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm
2013:“ 1. Các trường hợp chuyển mục đích
sử dụng đất phải được phép của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a)
Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu
năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy
sản, đất làm muối;” 

Tuy nhiên, do việc trồng cây ăn quả
đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với
trồng lúa, nhất là tại những khu vực có khó
khăn tưới tiêu nước, địa hình không phù
hợp với việc trồng lúa nên nhiều chủ sử
dụng đất đã tự ý trồng cây ăn quả trên đất
trồng lúa. Để giải quyết tình trạng này,
UBND huyện có thể giải quyết theo một
trong hai cách sau:

* Cách 1: Theo khoản 2 Điều 59 Luật
Đất đai năm 2013, việc cho phép chuyển
mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang
đất trồng cây lâu năm thuộc thẩm quyền
của UBND cấp huyện, do vậy đề nghị
UBND các huyện căn cứ vào quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, nhu cầu của người
dân và tình hình thực tế của địa phương
để xem xét chuyển mục đích sử dụng đất
theo quy định. 

* Cách 2: Theo Quy hoạch tỉnh Bắc
Giang thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 thì diện tích
đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ
cho phép chuyển sang mục đích khác có
hạn, do vậy UBND các huyện có thể xem
xét, rà soát, hướng dẫn các trường hợp đủ
điều kiện thực hiện đăng ký chuyển đổi cơ
cấu cây trồng theo quy định tại Điều 13
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày
13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Trồng trọt về giống
cây trồng và canh tác; đất trồng lúa sau khi
chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định
tại Điều này được thống kê là đất trồng lúa;
thẩm quyền xác nhận cho chuyển đổi là
UBND cấp xã.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
Cử tri thành phố Bắc Giang: Đề nghị

giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp đối với
người cao tuổi từ 80 xuống 75 tuổi, vì tuổi thọ
bình quân hiện nay mới đạt 74,5 tuổi. 

Đối với đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng đối với người cao
tuổi, trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ
đạo cơ quan chuyên môn (Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội) tiếp thu và kiến
nghị tại các cuộc hội thảo và các văn bản
tham gia ý kiến điều chỉnh, sửa đổi chính
sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng
bảo trợ xã hội nói chung và người cao tuổi
nói riêng.  

Tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 1  của 
Chính phủ và Nghị quyết số 24/2021/NQ-
HĐND 2  của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc 
Giang  đã quy định người cao tuổi từ đủ 75 
tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ 
cận nghèo ở địa bàn các xã, thôn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc 
biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng.  

1. Ban hành ngày 21/3/2021 
2. Ban hành ngày 10/8/2021 



Ngày 5/7/2022Thứ Ba PHỤ TRƯƠNG I
Tới đây, khi có lộ trình xây dựng Luật sửa

đổi Luật Người cao tuổi UBND tỉnh sẽ chỉ
đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục kiến nghị
với các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. 

Cử tri huyện Việt Yên, thành phố Bắc
Giang: Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn ra
thường xuyên, cường độ làm việc của cán bộ,
nhân viên y tế là trên 200% nhưng chế độ ưu
đãi cho cán bộ, nhân viên y tế cơ bản chưa
thay đổi, chưa động viên, tương xứng với
công sức của cán bộ, nhân viên y tế trong
việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét, có chế độ, chính sách hỗ
trợ kịp thời.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm
của Chính phủ, ngoài các chế độ quy định
chung đối với cán bộ, viên chức thì cán bộ,
viên chức y tế đang được hưởng các loại
phụ cấp: (1) Phụ cấp ưu đãi nghề theo quy
định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày
04/7/2011 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo
nghề đối với công chức, viên chức công tác
tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư liên
tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày
19/01/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 56/2011/NĐ-CP; (2) Chính sách đối
với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng
có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
khăn theo quy định tại Nghị định số
76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của
Chính phủ; (3) Chế độ phụ cấp đặc thù quy
định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg
ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính
phủ, trong đó có chế độ phụ cấp thường
trực 24/24 giờ, chế độ phụ cấp chống dịch,
chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; chế
độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm; (4) Chế độ
phụ cấp phòng chống dịch quy định tại
Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021
về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và
một số chế độ đặc thù trong phòng, chống
dịch COVID-19, Nghị quyết số 58/NQ-CP
ngày 08/6/2021, Nghị quyết 145/NQ-CP
ngày 19/11/2021 về điều trị Covid-19. Nghị
quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
2021, trong đó giao Bộ Y tế xây dựng Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ về một số
chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y
tế dự phòng; Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo
Quyết định trên và đã có Tờ trình số
1337/TTr-BYT ngày 06/9/2021 trình Thủ
tướng Chính phủ ban hành. Tháng
12/2021, Bộ Y tế đã lấy ý kiến của Sở Y tế các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về
việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ
sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày
04/7/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi
theo nghề đối với công chức, viên chức
công tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó,
mức phụ cấp quy định tại khoản 7 Điều 3
Nghị định số 56/ 2011/NĐ- CP được sửa
đổi, bổ sung như sau: Mức phụ cấp 100%
áp dụng đối với viên chức thường xuyên,
trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng và
viên chức làm chuyên môn y tế tại Trạm y
tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa
khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc
Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến
huyện. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị
định này, Sở Y tế sẽ tham mưu UBND tỉnh
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai
thực hiện theo quy định

Cử tri xã Quang Minh, huyện Hiệp
Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh
phí cho người đi từ vùng dịch về (V1) phải
cách ly tập trung như các trường hợp F1 cách
ly tập trung.

Ngày 20/7/2021 Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành
Công văn số 3618/CV-BCĐ về việc áp dụng
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
đối với người đến/về từ vùng có dịch có
quy định: “…Những người đến/về từ vùng
dịch phải chi trả chi phí xét nghiệm và chi phí
cách ly tập trung”. Hiện nay tỉnh chưa có cơ
chế hỗ trợ đối với đối tượng trên.

Cử tri huyện Yên Thế phản ánh: Hiện
nay các điểm bưu điện văn hóa tại các xã, thị
trấn hoạt động không hiệu quả bởi người
dân cơ bản đã có điện thoại di động, điện
thoại thông minh và dùng internet nên đã
cập nhật và khai thác thông tin trên điện
thoại. Đề nghị UBND tỉnh đề nghị với Trung
ương đánh giá cụ thể hiệu quả của các điểm
bưu điện văn hóa xã, thị trấn và có giải pháp
cụ thể cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Toàn huyện Yên thế có 19 điểm Bưu
điện văn hóa (BĐVH) xã trong đó: 17 điểm
đang hoạt động; 02 điểm tạm dừng: Tam
Tiến và Phồn Xương do 2 xã này đã có 2
bưu cục phục vụ, vẫn đảm bảo 100% xã có
điểm phục vụ theo chỉ đạo của Trung ương.
Các điểm BĐVH này cung ứng các dịch vụ
gồm: bưu chính công ích, phát hành báo
chí công ích và kinh doanh các dịch vụ bưu
chính chuyển phát; dịch vụ Hành chính
công, chi Hành chính công: Chi trả lương
hưu, bảo trợ xã hội, chi trả trợ cấp ưu đãi
Người có công… Cung cấp phục vụ hàng
hóa tiêu dùng, xuất bản phẩm cho người
dân tại địa bàn xã. Bán các loại Bảo hiểm ô
tô, xe máy, bảo hiểm xã hội tự nguyện, y tế,
bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ...
Các điểm BĐVH xã là mắt xích quan trọng
trong triển khai kinh doanh tại địa bàn xã.
Bưu điện huyện Yên Thế thường xuyên rà
soát kiểm tra tình hình hoạt động, phục vụ
tại các điểm. Năm 2021, doanh thu bình
quân toàn huyện là trên 49 triệu
đồng/xã/tháng. Bên cạnh đó, để nâng cao
hiệu quả hoạt động của BĐVH xã trên địa
bàn huyện Yên Thế, thời gian qua Bưu Điện
tỉnh đã đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa
và xây mới được 6/19 điểm BĐVH xã. Trong
năm 2022 Bưu điện tỉnh có kế hoạch sửa
chữa nhỏ, thay thế các cửa trước, cửa sau,
trang bị các công cụ dụng cụ mới: Cân, đầu
đọc mã vạch, máy tính để bàn, kệ bán hàng
để phục vụ sản xuất kinh doanh tại điểm.
Theo kế hoạch sửa chữa đến 2025, Bưu
điện tỉnh Bắc Giang sẽ sửa chữa thêm 11
điểm BĐVH xã là: Canh Nậu, An Thượng,
Hương Vỹ, Đồng Hưu, Đồng Vương, Tam
Hiệp, Xuân Lương, Đồng Lạc, Đông Sơn,
Hồng Kỳ, Tân Sỏi. Hàng năm nhân viên
BĐVH xã thường xuyên được đào tạo, triển
khai các sản phẩm mới, đa dạng phục vụ
người dân trên địa bàn xã. Hiện nay, đời
sống văn hóa của người dân được nâng
cao, đại đa số truy cập Internet tại nhà, số
người dân đến điểm BĐVH xã để đọc sách
báo hoặc truy cập mạng internet còn hạn
chế nhưng các hoạt động của BĐVH xã đã
linh hoạt chuyển mình: Vừa là điểm phục
vụ các dịch vụ công ích, vừa thực hiện
nhiệm vụ kinh doanh, phục vụ nhân dân
trên địa bàn, rút ngắn thời gian, tiết kiệm
công sức của người dân khi có nhu cầu gửi
bưu phẩm, hàng hóa, mua sắm đồ gia
dụng thiết yếu gia đình…đồng thời là
động lực để nhân viên điểm BĐVH xã gắn
bó với Ngành Truyền thông-Thông tin.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan
chuyên môn (Sở Thông tin và Truyền
thông, Bưu điện tỉnh Bắc Giang) tiếp tục đổi
mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các
điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn
huyện Yên Thế. Trong đó tập trung: Xây
dựng mỗi điểm Bưu điện đến hết năm
2022 sẽ có tối thiểu 02 kệ hàng, cung cấp

đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
hàng ngày của người dân trong địa bàn; là
nơi tiếp nhận, vận chuyển nông sản, hướng
dẫn người nông dân đưa sản phẩm lên sàn
thương mại điện từ PostMart.VN; là điểm
Bưu chính công ích: cung cấp tất cả các
dịch vụ chuyển phát, hàng hóa, hồ sơ tài
liệu của người dân đi toàn quốc và quốc tế;
là trung tâm giao dịch các dịch vụ hành
chính công: Chi trả lương hưu, bảo trợ xã
hội, chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công…
tiếp tục cung cấp các loại Bảo hiểm ô tô, xe
máy, Bảo hiểm thân thể, nhân thọ. Là đại lý
thu Bảo hiểm xã hội, y tế tự nguyện ….

Cử tri huyện Việt Yên: Đề nghị UBND
tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh
nâng mức trợ cấp đối với thương binh, vì hiện
nay thương binh hạng 4 đang hưởng mức trợ
cấp 21% (1.094.000 đồng/tháng) là rất thấp.

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người
có công với cách mạng được xây dựng căn
cứ vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế xã hội
của đất nước trong từng thời kỳ, khả năng
cân đối của ngân sách Nhà nước và công
lao của người có công. Trong những năm
qua, mặc dù kinh tế đất nước còn gặp
nhiều khó khăn nhưng hàng năm Nhà
nước đều dành một phần ngân sách đảm
bảo các chế độ ưu đãi đối với người có
công thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà
nước đồng thời góp phần cải thiện và nâng
cao đời sống người có công và thân nhân
của họ. Từ năm 2010 đến nay (năm 2022)
theo lộ trình tăng mức trợ cấp cho người
có công với cách mạng, Chính phủ đã điều
chỉnh tăng mức chuẩn để xác định các mức
trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối vối người có
công với cách mạng, từ mức 685.000 đồng
năm 2010 lên mức 1.624.000 đồng năm
2022. Như vậy, Đảng và Nhà nước rất quan
tâm tới chính sách người có công và sẽ có
lộ trình để tăng mức trợ cấp qua các năm
tùy vào tình hình kinh tế của đất nước. 

Cử tri xã Canh Nậu, huyện Yên Thế
phản ánh: Năm 2020 mức hưởng bảo hiểm
xã hội tự nguyện giảm so với năm 2018: Đối
với nữ là 216.143 đồng; đối với nam là
176.375 đồng (tuy nhiên mức đóng bảo hiểm
xã hội tự nguyện không thay đổi vẫn là
700.000 đồng/tháng). Đề nghị Bảo hiểm xã
hội tỉnh kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt
Nam giữ nguyên mức hưởng bảo hiểm xã hội
tự nguyện cho những đối tượng đã đóng bảo
hiểm xã hội tự nguyện trước năm 2020.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện
giảm nêu trên là mức dự kiến, giả định
trong các tài liệu tuyên truyền chính sách
BHXH tự nguyện, dựa trên các quy định
pháp luật tại thời điểm ban hành, không
phải là mức hưởng lương hưu thực tế của
người tham gia BHXH tự nguyện tại thời
điểm đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Về
nguyên nhân có sự chênh lệch về mức
lương hưu dự kiến sau 20 năm đóng BHXH
tự nguyện tại các mẫu biểu tuyên truyền
trong các năm 2018, 2020: 

- Tại biểu minh họa mức đóng, mức
hưởng BHXH tự nguyện năm 2018, thu
nhập tháng đóng được tính theo chỉ số
điều chỉnh giá tiêu dùng của thông tư số
35/2018/TT-BLĐTBXH, mà các chỉ số điều
chỉnh giá tiêu dùng ở Thông tư này cao hơn
chỉ số cùng năm quy định tại Thông tư
42/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư
32/2017/TT-BLĐTBXH dẫn đến dự kiến
lương hưu sau 20 năm đóng BHXH tự
nguyện cao hơn cách tính ở biểu ví dụ
minh họa năm 2020. 

- Tại biểu minh họa mức đóng, mức
hưởng BHXH tự nguyện năm 2020, thu
nhập tháng đóng được tính theo chỉ số
điều chỉnh giá tiêu dùng của 03 Thông tư
(Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH, Thông

tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH, Thông tư số
35/2018/TT-BLĐTBXH) do đó chỉ số điều
chỉnh giá tiêu dùng thấp hơn các chỉ số
cùng năm theo Thông tư 35/2018/TT-
BLĐTBXH dẫn đến dự kiến lương hưu sau
20 năm đóng BHXH tự nguyện thấp hơn
cách tính ở biểu ví dụ minh họa năm 2018.
Theo đó, khi người tham gia BHXH tự
nguyện đủ các điều kiện hưởng chế độ hưu
trí, mức lương hưu và các mức hưởng khác
sẽ được cơ quan BHXH tính toán dựa trên
các quy định tại Luật BHXH, Nghị định,
Thông tư, các văn bản hướng dẫn... tại thời
điểm người tham gia nghỉ hưởng chế độ
hưu trí.

PHẦN V
CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC

I. KIẾN NGHỊ TỪ CÁC KỲ HỌP TRƯỚC
1. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách

Cử tri huyện Lạng Giang tiếp tục đề
nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng
phối hợp với Công ty quản lý đường sắt Hà
Lạng có kế hoạch dịch chuyển nhà gác ghi
ngã tư thị trấn Vôi (đoạn giao giữa quốc lộ 1A
và đường tỉnh 295) để mở rộng mặt giao cắt
giữa đường bộ với đường sắt (ý kiến cử tri từ
kỳ họp thứ 9).

Nhà gác ghi tại khu vực ngã tư thị trấn
Vôi đã được dịch chuyển 1 lần theo đề nghị
của UBND huyện Lạng Giang năm 2013
trong dự án mở rộng ĐT.295 đoạn Bảo Lộc
- Vôi. Đến nay, cử tri huyện Lạng Giang tiếp
tục đề nghị dịch chuyển mở rộng, Sở Giao
thông - Vận tải đã làm việc với Tổng công
ty Đường sắt Việt Nam để bố trí vốn triển
khai giai đoạn 2020-2021; tuy nhiên, việc
bố trí vốn để giải quyết kiến nghị cử tri từ
nguồn vốn của Bộ Giao thông - Vận tải gặp
nhiều khó khăn. Do vậy ngày 23/7/2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn- Phó
trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã
có Thông báo Kết luận số 283/TB-UBND
trong đó có nội dung: Giao UBND huyện
Lạng Giang chủ động bố trí nguồn vốn
theo khả năng. Do vị trí đường ngang tại vị
trí lý trình (Km60+ 900) là ngã tư giao cắt
giữa đường Tỉnh 295 với quốc lộ 1 và
đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng, tại nút giao
việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó
khăn, khi mở rộng nút giao liên quan đến
nhiều hạng mục công trình phải thực hiện
với nguồn kinh phí tương đối lớn. Do vậy
UBND huyện Lạng Giang hiện chưa bố trí
được nguồn kinh phí để thực hiện việc dịch
chuyển mở rộng đường ngang nêu trên
(kiến nghị đã được tổng hợp báo cáo kiến
nghị cử tri gửi Quốc hội). 

II. KIẾN NGHỊ TRƯỚC, SAU KỲ HỌP
THỨ 5

1. Lĩnh vực kinh tế và ngân sách
Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng:

Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công
trình thủy lợi Bắc Sông Thương đầu tư nâng
cấp hệ thống kênh mương trên địa bàn xã do
công ty quản lý vì đã xuống cấp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn: Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc
Sông Thương chủ động bố trí kinh phí thực
hiện nạo vét, khơi thông cục bộ tại những
vị trí ách tắc đảm bảo đưa nước phục vụ
sản xuất. Việc bố trí kinh phí để thực hiện
cải tạo, nâng cấp kênh tiêu trạm bơm Thái
Sơn 2 và các kênh nhánh dài 2km cần
nguồn kinh phí lớn. Hiện UBND tỉnh chưa
bố trí được nguồn kinh phí (Để thực hiện cải
tạo, nâng cấp kênh tiêu trạm bơm Thái Sơn 2
và các kênh nhánh dài 2km cần nguồn kinh
phí lớn, do chưa có nguồn nên chưa triển khai
thực hiện)./.
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