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TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

* CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ CÁC KỲ
HỌP TRƯỚC ĐÃ ĐƯỢC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT

I - LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri xã Quảng Minh, huyện Việt Yên phản

ánh: Hiện nay quy trình bầu cử trưởng, phó thôn còn
bất cập, gây lãng phí thời gian; đề nghị xem xét, sửa
đổi Điều 16, Quyết định số 454/2012/QĐ-UBND ngày
28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định bầu
cử trưởng, phó thôn, tổ dân phố cho phù hợp. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
11/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 sửa đổi, bổ
sung một số điều của quy định kèm theo Quyết
định 454/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012, trong
đó đã tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Việt Yên về
sửa đổi quy trình bầu cử trưởng, phó thôn.

II - LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri huyện Sơn Động phản ánh: Hiện nay hệ

thống lưới điện nông thôn yếu không đáp ứng được
nhu cầu sinh hoạt của người dân, thường xuyên mất
điện (nhất là vào buổi tối khi nhu cầu sử dụng điện
của các hộ dân tăng cao). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành điện lực kiểm tra và có kế hoạch nâng cấp các
trạm biến áp tại khu vực nông thôn để đảm bảo
nguồn điện cho nhân dân sử dụng.

Sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Giang
kiểm tra, rà soát và xem xét giải quyết nội dung cử
tri kiến nghị, kết quả cụ thể như sau:

- Về lưới điện trung áp: Năm 2018, huyện Sơn
Động được cấp điện từ trạm 110kV Lục Ngạn (372
E7.8), đường dây có tổng chiều dài trên 400km, cấp
điện cho một phần huyện Lục Ngạn và toàn bộ
huyện Sơn Động, với 142 TBA phân phối, trong đó
có 11 TBA khu vực thị trấn và 131 TBA khu vực hạ
áp nông thôn. Do chiều dài đường dây trung áp
lớn nên xác suất sự cố cao, nhất là vào mùa mưa
giông sét nhiều. Vào một số thời điểm mùa hè, đặc
biệt vào vụ thu hoạch vải thiều, phụ tải tăng đột
biến dẫn tới điện áp thấp tại các giờ cao điểm
trong ngày.

- Về lưới điện hạ thế: hiện trên địa bàn huyện
Sơn Động còn 12 TBA công cộng có đường dây hạ
áp dài, điện áp thấp.

Trước thực trạng đã nêu, ngành điện đã thực
hiện một số giải pháp khắc phục những hạn chế
trên như sau:

- Về lưới điện trung áp: Công ty Điện lực Bắc
Giang đã đầu tư cải tạo, xây dựng thêm 02 lộ xuất
tuyến mới san tải cho lộ 372 trạm 110kV Lục Ngạn
(01 lộ đưa vào vận hành tháng 07/2018; 01 lộ đưa
vào vận hành tháng 01/2019), do vậy nguồn điện
cung cấp cho huyện Sơn Động đã được cải thiện
đáng kể. Ngoài ra, hiện nay Công ty Điện lực Bắc
Giang đang triển khai dự án xây dựng thêm TBA
trung gian công suất 2x5.600kVA lấy điện từ nhà
máy nhiệt điện Sơn Động đồng thời cải tạo lưới
điện khu vực để cấp điện ổn định cho khu vực Tây
Yên Tử (dự kiến đưa vào vận hành trong quý
III/2019).

- Về lưới điện hạ áp: 
+ Đến tháng 12 năm 2018, Công ty Điện lực

Bắc Giang đã thực hiện thi công đưa vào vận hành
04 máy biến áp đặt trên các cột đường dây trung
áp tại những khu vực có bán kính cấp điện lớn,
điện áp thấp gồm: TBA Đồng Phe 1, Chủa 1, Nhân
Định, UBND xã Vĩnh Khương; đã thực hiện nâng
công suất 14 máy biến áp gồm: Đồng Thanh,
Thanh Sơn 2, khu 4, Chủa, Lốc, An Bá 2, Tiên Lý,
Thoi, Đồng Riễu, Đồng Chanh, Khả, Ngùm, Gà-TL,
Thanh Luận và Mậu.

+ Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019 sẽ tiếp
tục đầu tư xây dựng, đóng điện đưa vào vận hành
thêm 18 TBA, gồm các TBA: Thanh An 1, thôn Hai,
Phe 1, Thượng 1-LS, Đồng Mé, Bảo Tuấn, Lãn Chè,
Mật 1, Thượng 1-CĐ, Rèm 1, Han 1, Đồng Mặn,
Đồng Thanh 1, Han 3, Lốc 1, Bản Bầu, An Bá 5 và
Cẩm Đàn 2.

+ Ngoài ra trong năm 2018 và quý 1/2019,
Công ty Điện lực Bắc Giang đã thực hiện một số
công việc để nâng cao chất lượng điện tại một số
khu vực (nâng công suất TBA, kéo thêm các lộ dây
dẫn, thay thế aptomat cũ kém, cân pha lưới điện...)
tại các khu vực:  thôn Việt Trong - xã Giáo Liêm; thôn
Tân Lập - xã Tuấn Mậu; thôn Lốc, thôn Mục - xã
Dương Hưu; thôn Ké - xã An Châu; thôn Chao - xã
An Lập; thôn Tu Nim - xã Lệ Viễn; thôn Ruộc Nẩy -
xã Cẩm Đàn; thôn Rỏn - xã Thanh Luận.

Qua việc thực hiện một loạt các công việc trên,
đến nay chất lượng điện cung cấp cho khách hàng
huyện Sơn Động đã được cải thiện nhiều. Trong
thời gian tới, Công ty Điện lực Bắc Giang sẽ tiếp tục
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn,
sửa chữa thường xuyên để cải tại lưới điện, nâng
cao chất lượng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển
KT-XH trên địa bàn huyện Sơn Động nói riêng và
tỉnh Bắc Giang nói chung.

Cùng với đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc
đang tiến hành triển khai dự án đầu tư xây dựng
đường dây và trạm 110 kV Sơn Động, khi dự án đưa
vào vận hành việc cấp điện cho huyện Sơn Động
sẽ ổn định.

Cử tri xã Hoàng Ninh và một số xã, huyện Việt
Yên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng
kiểm tra, khảo sát bố trí lắp đặt biển báo hoặc đèn báo
tại một số điểm giao cắt giữa tuyến quốc lộ 37; đường
298 với một số tuyến đường giao thông trên địa bàn
huyện như: Đường vào thôn My Điền, đường rẽ đi
chùa Bổ Đà… để đảm bảo an toàn cho nhân dân và
các cháu học sinh khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ
bổ sung biển báo giao nhau với đường không ưu
tiên tại KM70+400, Ql.37; dịch chuyển cụm biển
báo khu đông dân cư tại Km7+800, ĐT.298; bổ sung
gồ cưỡng bức tại các đường nhánh đấu nối ra
QL.37; sơn gờ giảm tốc tại Km17+100, ĐT.298, đầu
tuyến ĐT298B, 03 điểm trên tuyến nhánh vào chùa
Bổ Đà (hoàn thành trong tháng 12/2018).

Cử tri xã Quang Tiến, huyện Tân Yên phản
ánh: Hiện nay cây cầu trên đường 294 thuộc thôn cầu
Trấn, xã Quang Tiến, một bên lan can cầu đã bị gãy,
hỏng. Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải kiểm tra và cho
sửa lại lan can cầu để giao thông đi lại được an toàn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng thay
thế lan can bê tông bị gãy trên cầu Trấn, xã Quang
Tiến, xong trong tháng 12/2018

Cử tri xã Đại Hóa, Phúc Sơn, Tân Trung,
huyện Tân Yên phản ánh: Tuyến đường 294 thuộc
địa bàn xã Tân Trung (đoạn từ Tân Sỏi, huyện Yên
Thế đi Phúc Sơn, huyện Tân Yên) và đoạn từ Quang
Lâm (xã Đại Hóa) đi Phúc Sơn xuống cấp nghiêm
trọng, nhiều ổ gà, ổ voi.  Đề nghị UBND tỉnh đầu tư
tu bổ, sửa chữa những đoạn xuống cấp để đảm bảo
đi lại cho nhân dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các
cơ quan chuyên môn tổ chức sửa chữa mặt đường
các đoạn xuống cấp và bổ sung hệ thống rãnh
thoát nước, hoàn thành trong tháng 12/2018.
Ngoài ra, cả tuyến ĐT.294 hiện đang được UBND
huyện Tân Yên triển khai lập dự án cải tạo, nâng cấp
theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018
của HĐND tỉnh với quy mô đường cấp III, hệ thống
thoát nước đồng bộ, hoàn thiện. Theo Kế hoạch dự
án sẽ khởi công trong năm 2019 và hoàn thành
năm 2021.

Cử tri huyện Yên Thế phản ánh: Đoạn
đường tỉnh lộ 292 từ Bố Hạ đi Cầu Gồ xuống cấp
nghiêm trọng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn rà soát các đoạn đường
bị hư hỏng, xuống cấp trên tỉnh lộ 292 từ Bố Hạ đi
Cầu Gồ và thực hiện sửa chữa,  bảo trì để đảm bảo
giao thông cho nhân dân. Công trình được bố trí
khoảng 01 tỷ đồng từ nguồn vốn bảo trì và đã hoàn
thành tháng 12/2018.

Cử tri huyện Yên Dũng: Đề nghị Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đơn vị thi công đường dẫn
lên cầu Đồng Sơn có phương án làm cánh cống
thuộc thôn Dung để ngăn nước từ kênh tràn vào
đồng gây ngập úng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu thi công làm
cánh cống để ngăn nước từ kênh tràn vào đồng;
công trình đã hoàn thành trong tháng 3/2019.

Cử tri các xã Đồng Lạc, Tân Sỏi, huyện Yên Thế
phản ánh: Kênh Giữa thuộc hệ thống thủy lợi sông
Sỏi dài trên 10km đi qua địa bàn các xã: Phồn Xương,
Đồng Tâm, Đồng Lạc, Tân Sỏi, Tam Hiệp, tưới tiêu cho
500 ha lúa, hoa màu. Kênh do liên doanh Công ty
TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Tân Ninh Bình
và Công ty THHH Mai Phương Hà Giang trúng thầu
thi công. Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT
tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên
30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Tháng 8-
2015, công trình hoàn thành và được bàn giao cho
Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình

thuỷ lợi Yên Thế quản lý và vận hành. Tuy nhiên, từ khi
đưa vào sử dụng đến nay, do chất lượng công trình
không đảm bảo, đoạn kênh này đã bị vỡ trên 5 lần.
Trên bề mặt kênh đi qua  nơi ở 4 hộ dân thôn Tiếu, xã
Đồng Lạc thiếu tấm đan gây nguy hiểm cho người
dân. Đợt mưa lớn cuối tháng 6-2018, một số đoạn
kênh Giữa đi qua một số hộ gia đình ở thôn Tiếu bị vỡ,
ảnh hưởng đến việc tưới tiêu phục vụ sản xuất và làm
thiệt hại một phần diện tích lúa của người dân. Hiện
tượng vỡ, sụt kênh, thiếu tấm đan đã xảy ra nhiều
năm nay khiến người dân bức xúc, cử tri đã đề nghị
cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục
nhằm đảm bảo ổn định, phục vụ sản xuất lâu dài cho
người dân nhưng chưa được giải quyết triệt để. Đề
nghị UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá chất lượng công
trình, quy rõ trách nhiệm của đơn vị có liên quan và
sớm có biện pháp khắc phục triệt để trong năm 2018
để người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét,
giải quyết các nội dung cử tri phản ánh. Các cơ
quan chuyên môn đã tổ chức kiểm tra thực tế và
xác định nguyên nhân chính gây vỡ kênh là do đây
là đoạn kênh xây gạch, kênh nổi, khi đang dẫn nước
tưới gặp mưa lớn, nước chảy dồn từ đầu kênh
xuống không tiêu thoát kịp đã tràn qua đỉnh tường
kênh xây làm xói đất đắp phía ngoài tường và
móng kênh (các lần vỡ kênh xảy ra vào ban đêm
trùng vào các đợt mưa lớn, việc tràn kênh không
được phát hiện và xử lý kịp thời). Mặc dù sau vỡ
kênh, Ban QLDA các công trình NN&PTNT đã cho
tiến hành xây lại với chất lượng đảm bảo song do
chưa bố trí được cửa xả nước tràn thoát lũ khi có
mưa lớn nước chảy dồn về không  tiêu thoát kịp
vẫn tràn qua đỉnh tường kênh xây làm xói đất đắp
phía ngoài tường và móng kênh, dẫn đến sập kênh,
vỡ kênh vẫn xảy xa. 

Để khắc phục triệt để tình trạng trên, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình NN&PTNT
thực hiện các giải pháp cụ thể:

- Về biện pháp công trình: Bố trí tràn bên phía
bờ tả hạ lưu cầu máng số 2 tại K0+652 để nước
trong kênh tự động xả thừa xuống suối khi mực
nước vượt thiết kế và cửa xả nước chủ động tại
K5+498 phía bờ tả qua kênh xây đổ ra suối; 

- Về quản lý vận hành: Đơn vị quản lý chủ động
đóng cống đầu mối và cống đầu kênh Tây sau khi
kết thúc mỗi đợt tưới và trước khi có mưa.

Ngoài ra, trong thời gian thi công, chủ đầu tư
đã nhận được kiến nghị của các hộ dân bổ sung
tấm đan bê tông trên đỉnh tường kênh. Ban QLDA
các công trình NN&PTNT đã cùng chính quyền địa
phương và Xí nghiệp KTCT Thủy lợi Yên Thế kiểm
tra cụ thể các đoạn kênh đi qua vườn nhà dân
(trong đó có đoạn kênh đi qua 04 hộ dân thôn Tiếu)
và đã thống nhất lắp đặt bổ sung các tấm đan
(tương đương chiều dài 1.502m trên các tuyến
kênh) tại các vị trí có thể gây nguy hiểm cho người
và vật nuôi. 

Cử tri xã Xương Lâm, Đại Lâm, huyện Lạng
Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng
kiểm tra, xử lý chủ khai thác mỏ đất ở xã Xương Lâm,
Đại Lâm. Vì tình trạng hiện nay xe quá tải chở đất đã
làm hư hỏng toàn bộ tuyến đường đoạn Đại Lâm -
Xương Lâm nhưng không tu bổ thường xuyên, ảnh
hưởng đến việc đi lại của người dân và làm ô nhiễm
môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm
tra, xử lý chủ khai thác mỏ đất ở xã Đại Lâm, huyện
Lạng Giang. Kết quả cụ thể như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh, ngày 14/3/2019, liên ngành các cơ quan Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải,
UBND huyện Lạng Giang và UBND xã Đại Lâm đã
tổ chức kiểm tra thực tế tại mỏ đất khu Đồng Mục,
thôn Dầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang và làm
việc với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bình
Giang, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ đất nêu
trên tại Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày
30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty Bình Giang
đã thực hiện khai thác mỏ đất nêu trên kể từ tháng
12/2017, việc khai thác được thực hiện trong ranh
giới cho phép, tại khu vực mỏ có lắp đặt hệ thống
camera giám sát nhưng không quản lý và truyền
dữ liệu báo cáo định kỳ, phương tiện vận chuyển
có đậy bạt, có sửa đường và tưới nước chống bụi

nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, trong quá
trình khai thác, Công ty không thực hiện đúng theo
các yêu cầu nêu trong Quyết định số 2018/QĐ-
UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và
có hành vi vi phạm các quy định về khai thác
khoáng sản dẫn đến hư hỏng tuyến đường Đại
Lâm – An Hà, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc
trong nhân dân như ý kiến của cử tri phản ánh.

Trước những sai phạm nêu trên, UBND tỉnh đã
đình chỉ hoạt động khai thác, vận chuyển đất của
Công ty Bình Giang tại mỏ đất khu Đồng Mục, thôn
Dầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Ngày
06/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết
định số 693/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi
trường đối với Công ty Bình Giang với tổng số tiền
phạt là 390.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy
phép khai thác khoáng sản của Công ty Bình Giang
6 tháng và yêu cầu Công ty có các biện pháp khắc
phục, san gạt, cải tạo, phục hồi môi trường. Hiện,
công ty đang chấp hành nội dung xử phạt và thực
hiện các biện pháp khác phục theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND huyện Lạng Giang và UBND xã
Đại Lâm tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác,
vận chuyển đất tại khu Đồng Mục, thôn Dầu, xã Đại
Lâm, nếu phát hiện tổ chức cá nhân khai thác, vận
chuyển đất thì phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cử tri xã Đồng Vương, Đông Sơn và một số xã
huyện Yên Thế phản ánh: Diện tích đất lâm nghiệp
đã được UBND huyện giao và cấp sổ bìa xanh (giao
30 năm và có thời hạn đến năm 2023-2024) nhưng
hiện nay UBND tỉnh lại có quyết định giao cho Công
ty Lâm nghiệp Yên Thế (cấp chồng lên diện tích mà
nhân dân đang sử dụng) mà không thông báo,
không đền bù cho nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo kiểm tra xem xét giải quyết vấn đề này.

Sau khi Bản án số 01/2019/HC-ST ngày
03/1/2019 về việc khiếu kiện quyết định hành
chính trong lĩnh vực đất đai của Tòa án nhân dân
tỉnh Bắc Giang có hiệu lực, UBND tỉnh đã yêu cầu
UBND huyện Yên Thế rà soát việc cấp sổ lâm bạ
(trước đây), giải quyết tồn tại do việc cấp sổ lâm bạ
không đúng quy định của pháp luật về đất đai để
trả lời kiến nghị của cử tri.

Theo đó, UBND huyện Yên Thế đã chỉ đạo
phòng chuyên môn phối hợp UBND các xã và Công
ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế rà
soát, lập danh sách cụ thể các trường hợp trước đây
đã được cấp sổ bìa xanh đất lâm nghiệp, tuy nhiên
do Lâm trường Yên Thế (nay là Công ty TNHH một
thành viên Lâm nghiệp Yên Thế) và UBND huyện,
UBND các xã đều không có hồ sơ quản lý, theo dõi
nên không xác định được số lượng chính xác số sổ
và diện tích đã cấp. UBND các xã cũng đã tiếp tục
tuyên truyền đến các hộ dân về nội dung sổ lâm bạ
không phải giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy
định của Luật Đất đai; đồng thời thông báo đến
từng thôn, bản để các hộ dân kê khai về việc đã
được cấp sổ lâm bạ nhưng số lượng kê khai báo cáo
rất hạn chế, không đầy đủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường đã xin ý kiến và làm việc với Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự chuyển
từ giao đất sang thuê đất đối với trường hợp của
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế
và đang phối hợp để hoàn thiện thủ tục thuê đất
sau khi UBND tỉnh đã thu hồi và hủy Quyết định số
35/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 về việc cho Công ty
thuê rừng gắn với thuê đất lâm nghiệp tại huyện
Yên Thế. 

Để giải quyết dứt điểm các tồn tại của vụ
việc,  trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội
dung cụ thể sau:

- UBND huyện Yên Thế và UBND các xã có liên
quan xây dựng phương án sử dụng đất, thiết lập
hồ sơ, trình UBND huyện phê duyệt phần diện tích
đất Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên
Thế đã bàn giao cho địa phương để làm cơ sở giao
đất, thuê đất và cấp GCN QSD đất cho các hộ gia
đình theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công
ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế rà
soát, hoàn thiện phương án sử dụng đất đã được
phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày
28/12/2016 đối với phần diện tích đất Công ty được

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII) 
Ngày 2- 7-2019, UBND tỉnh có báo cáo số 72/BC- UBND tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa
giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, UBND tỉnh đã tiến hành tổng hợp,
phân loại các ý kiến theo từng lĩnh vực như pháp chế, kinh tế và ngân sách, văn hóa - xã hội đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị xem xét, giải quyết. Nội dung chính của báo cáo như sau:  
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UBND tỉnh Hà Bắc giao đất trước đây và đang quản
lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp; thẩm
định, trình UBND tỉnh quyết định cho thuê đất theo
quy định của Luật Đất đai (chuyển từ đất được Nhà
nước giao đất trước đây sang hình thức thuê đất). 

- Đối với phần diện tích đất đã ký hợp đồng
thuê khoán trồng rừng mà có tranh chấp thì các
bên liên quan (Công ty TNHH một thành viên Lâm
nghiệp Yên Thế và các hộ gia đình, cá nhân nhận
khoán) khởi kiện đến Tòa án nhân dân để được giải
quyết theo quy định của pháp luật.

Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị: UBND tỉnh cho
đầu tư xây dựng dự án nước sạch Phong Minh -
Phong Vân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn xem xét đưa công trình
cấp nước sạch liên xã Phong Vân - Phong Minh vào
danh mục dự án cải tạo, nâng cấp trong Chương
trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông
thôn dựa trên kết quả vay vốn WB theo Kế hoạch
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch
nông thôn dựa trên kết quả năm 2018 tại báo cáo
số 56/BC-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh, dự
kiến sẽ triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2021.
Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, tổ chức
lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm
tham gia đầu tư quản lý, khai thác công trình để
công trình hoạt động hiệu quả hơn.  

Cử tri tổ dân phố 7A, 7B, phường Trần Nguyên
Hãn, thành phố Bắc Giang đề nghị: UBND tỉnh
thông tin cho nhân dân biết việc triển khai thực hiện
Kế hoạch 204/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND
tỉnh Bắc Giang về cải tạo, xây dựng lại khu chung cư
cũ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn,
UBND thành phố Bắc Giang và các đơn vị có liên
quan tổ chức triển khai các nội dung Kế hoạch số
204/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Bắc
Giang về cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ
phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang và
thông tin đến nhân dân, cử tri kết quả thực hiện.

Theo đó, UBND thành phố Bắc Giang đã chỉ đạo
các phòng, ngành, đơn vị thành phố phối hợp với
UBND phường Trần Nguyên Hãn tổ chức họp triển
khai chủ trương và thực hiện các bước để lấy ý kiến
các hộ dân. UBND phường Trần Nguyên Hãn đã tổ
chức phát Kế hoạch 204 đến từng hộ dân và tuyên
truyền trên hệ thống truyền thanh và hệ thống
chính trị của địa phương. Đồng thời, thành lập Ban
liên lạc của Tổ dân phố để nắm bắt ý kiến đóng góp,
tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân sinh sống
trong các tòa nhà chung cư. 

Để bố trí tái định cư cho các hộ dân sinh sống
tại các chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn,
UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Chung cư thương
mại thuộc Khu dân cư cạnh đường Xương Giang
xây dựng với quy mô 04 tòa nhà cao 20 tầng, trong
đó 02 tòa CT1 và CT1A. Đến nay, Chủ đầu tư đang
tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình (tòa
nhà CT1 đang thi công cột, vách tầng 5; tòa nhà
CT1A đang thi công cột, vách tầng 4) dự kiến hoàn
thành và bàn giao đưa công trình vào sử dụng
trong năm 2020. 

Như vậy, các nội dung, công việc theo Kế hoạch
số 204/KH-UBND của UBND tỉnh đã được các cơ
quan, đơn vị triển khai thực hiện và đảm bảo việc
thông tin đầy đủ, rõ ràng đến cử tri theo từng giai
đoạn cụ thể.

Cử tri xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng phản
ánh: Kênh T5 đoạn chảy từ xã Tiền Phong qua xã Song
Khê dọc theo quốc lộ 17 đi Bắc Giang nhiều năm
không được nạo vét, gây tắc một số đường cống, làm
ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhân dân. Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo nạo vét kênh, khơi thông dòng
chảy để tiêu úng kịp thời trong mùa mưa bão.

Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Yên Dũng đã
bàn giao Kênh T5 cho UBND xã Song Khê quản lý
và sử dụng từ năm 2012 gồm 02 đoạn: Đoạn 1
chiều dài 672m từ cống Hoa Bắc đến ngã tư QL 1A;
đoạn 2 chiều dài 1.968 m từ ngã tư QL 1A đến cầu
ông Bốn (xã Tiền Phong) bên bờ phải tính từ tim
kênh, cụ thể:

- Đoạn kênh từ ngã tư QL 1A đến cống Hoa Bắc
vẫn thông dòng chảy. Tại khu vực cống Hoa Bắc đã
được Sở Nông nghiệp và PTNT đầu tư xây dựng
(xong trong tháng 12/2017) mở rộng cống để đảm
bảo việc tiêu thoát nước tại khu vực.

- Đoạn kênh từ ngã tư QL 1A đến đường vào
Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng đã được
nạo vét, không còn ách tắc dòng chảy.

- Đoạn kênh từ đường vào Khu công nghiệp
Song Khê - Nội Hoàng đến đường vào Nhà máy
Giấy Xương Giang, dọc hai bên bờ kênh đã được
bồi thường giải phóng mặt bằng làm khu dịch vụ
3, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng. 

Đoạn kênh trên đã được Công ty Phát triển
hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (Chủ
đầu tư dự án) chỉ đạo thi công xây dựng hạng
mục công trình kè ốp mái Kênh tiêu 5 (đoạn kênh
nằm trong ranh giới Quy hoạch khu phía Bắc KCN
Song Khê - Nội hoàng); công trình đã hoàn thành
cuối năm 2018.

Cử tri xã Mỹ Hà, Dương Đức, huyện Lạng
Giang: Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp tuyến đường
từ cầu Bến Tuần, xã Mỹ Hà đi xã Dương Đức vì
tuyến đường này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng
ảnh hưởng đến chất lượng giao thông và đi lại của
nhân dân.

UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo cơ quan
chuyên môn tổ chức thực hiện sửa chữa đảm
bảo giao thông tuyến đường trên, việc sửa chữa
thực hiện hoàn thành cuối tháng 12/2018. Đồng
thời, UBND huyện Lạng Giang đã lập kế hoạch
đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng vào những
năm tiếp theo.   

Cử tri xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa phản ánh:
Đoạn đường từ Bắc Lý đi phố Tràng ở khu vực Cầu Rô
có đoạn cong cua thường xuyên xảy ra tai nạn. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng bổ sung các
gờ giảm tốc trên đoạn đường này cũng như trên toàn
tuyến từ Bắc Lý đi phố Tràng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện Hiệp
Hòa đã chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng huyện bổ sung thi công xây dựng sơn
gờ giảm tốc tại khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn
giao thông cho các phương tiện lưu thông trên
tuyến, đã hoàn thành trong tháng 12/2018.

Cử tri thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện
Việt Yên phản ánh: Công ty TNHH TMDV KK Bắc
Giang lấy danh nghĩa xây dựng chợ thương mại
Hoàng Ninh nhưng thực chất là phân lô bán nền. Đề
nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý.

Sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII và các
nội dung đã thông báo đến cử tri, UBND tỉnh tiếp
tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục
thực hiện việc xử lý các vi phạm của nhà đầu tư
trong việc thực hiện dự án nêu trên. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, cơ quan liên
quan và UBND huyện Việt Yên nghiêm túc kiểm
điểm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên
quan trong việc vi phạm về quản lý hoạt động xây
dựng đối với dự án. Đồng thời, xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực xây dựng của dự án trên
đối với nhà đầu tư theo quy định. Để thông tin cụ
thể rõ ràng tình hình xử lý các vi phạm của dự án
đến nhân dân và cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND
huyện Việt Yên có trách nhiệm báo cáo với HĐND
huyện Việt Yên và tại các cuộc họp chi bộ đảng ở
thôn My Điền 1, xã Hoàng Ninh.

Để đảm bảo tối đa lợi ích của Nhà nước và
người dân, giảm thiểu các thiệt hại cho xã hội,
UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh quy
hoạch chợ tại vị trí khu đất đã giao cho Công ty
TNHH Thương mại dịch vụ KK Bắc Giang thực hiện
dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh sang đất
thương mại, dịch vụ và cho phép nhà đầu tư lập hồ
sơ điều chỉnh mục tiêu dự án từ chợ hạng III sang
đầu tư xây dựng nhà thương mại và kinh doanh
thương mại, dịch vụ tổng hợp. Cơ chế giao đất, cho
thuê đất thực hiện dự án điều chỉnh theo mục tiêu
mới là thu tiền 01 lần cho cả thời hạn thuê. Theo đó,
UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Việt Yên làm
việc và thống nhất với nhà đầu tư về phương án
điều chỉnh của dự án. Hiện, nhà đầu tư đang hoàn
chỉnh các hồ sơ liên quan và báo cáo các cơ quan
có thẩm quyền xem xét, chấp thuận phương án
điều chỉnh theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, yêu cầu UBND huyện Việt Yên tăng
cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ hoạt động xây
dựng trên địa bàn huyện; rà soát, nghiên cứu quy
hoạch và xây dựng phố chợ ở những thôn có mật
độ dân số đông để tránh người dân họp chợ tự phát
gây ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.

III- LĨNH VỰC VĂN HÓA -  XÃ HỘI
Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh: Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có lúc xảy ra tình trạng
quá tải (số giường bệnh không đủ phục vụ cho bệnh
nhân), trong khi đó có một số phòng điều trị theo yêu
cầu (phòng dịch vụ) lại bỏ không. Đề nghị UBND tỉnh
giao cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo
Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí phòng điều trị theo BHYT
và điều trị theo yêu cầu đúng với quy định của pháp
luật, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền, lợi
ích chính đáng của bệnh nhân.

Sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết nội
dung kiến nghị của cử tri; kết quả cụ thể như sau:

Sở Y tế đã có Công văn số 2221/SYT-KHTC ngày
29/11/2018, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc
Giang rà soát bố trí lại phòng bệnh để kê giường
bệnh theo kế hoạch giao đảm bảo đúng với diện
tích quy định theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
4470:2012 về Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết
kế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh không được bố trí
giường bệnh yêu cầu tại các khoa nếu số phòng
không đủ diện tích để kê giường bệnh kế hoạch
được giao. Trong tháng 12/2018, Sở Y tế đã tổ chức
kiểm tra và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về
việc rà soát, sắp xếp giường bệnh kế hoạch và
giường bệnh theo yêu cầu tại các khoa. Tính đến
thời điểm 31/12/2018, Bệnh viện đã tổ chức, sắp
xếp lại các phòng điều trị nội trú, kê đủ giường bệnh
kế hoạch được giao, đảm bảo diện tích quy định
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012.

Trên cơ sở rà soát cơ sở hạ tầng, nhân lực của
bệnh viện và nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ
thuật, năm 2019, UBND tỉnh đã giao giường bệnh
kế hoạch cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng 100
giường bệnh so với năm 2018 (từ 700 giường tăng
lên 800 giường), với kế hoạch giường bệnh năm
2019, cơ bản giải quyết tình trạng quá tải đối với
khu vực giường bệnh kế hoạch của bệnh viện.

Đối với giường bệnh theo yêu cầu, hiện nay,
bệnh viện bố trí chủ yếu tại khoa khám, chữa bệnh
theo yêu cầu (tại Trung tâm CSSKSS cũ). Đồng thời
bệnh viện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo
khu nhà của Bệnh viện Y học cổ truyền cũ để bố trí
khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu và giường
bệnh theo yêu cầu, thời gian dự kiến hoàn thành
cuối quý II/2019.  

* CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ CÁC 
KỲ HỌP TRƯỚC ĐANG ĐƯỢC XEM XÉT, 
GIẢI QUYẾT

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

Xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và khai thác
du lịch đối với Công ty cổ phần Du lịch Đường Việt,
giao cho UBND xã An Lạc quản lý Khu du lịch sinh thái
Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động.

Công ty cổ phần Du lịch Đường Việt (cùng với
các ông Nguyễn Trung Thành và Đặng Quốc Việt)
đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận
đầu tư số 20121000541 ngày 11/8/2014 để thực
hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái
Rừng Khe Rỗ tại xã An Lạc, huyện Sơn Động với
diện tích 19,6 ha, vốn đầu tư là 46,5 tỷ đồng. Theo
Giấy chứng nhận đầu tư được cấp thì một phần dự
án sẽ đi vào hoạt động từ tháng 01/2015 và toàn bộ
dự án sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2019. Tuy
nhiên đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện thủ
tục về thuê đất, thuê rừng để triển khai dự án.

Theo kết quả rà soát các dự án đầu tư được
chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư,
quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư, các dự án được cho thuê đất trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 12/3/2019, UBND tỉnh
đã ban hành Công văn số 764/UBND-ĐT trong đó
giao cho UBND huyện Sơn Động làm việc với nhà
đầu tư và đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm dự án,
gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư để báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh: Trạm
bơm Cống Đầm, xã Đồng Sơn đã được thiết kế, khảo
sát nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng. Đề nghị
UBND tỉnh triển khai xây dựng trạm bơm Cống Đầm,
xã Đồng Sơn để phục vụ nhân dân sản xuất. 

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công
văn số 47/UBND-TH về việc đề nghị tham gia dự án
KEXIM2 sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc gửi Bộ
Nông nghiệp và PTNT đề nghị đầu tư các trạm bơm
như: Cống Đầm, thành phố Bắc Giang; Cẩm Bào,
Ngọ Khổng 2, huyện Hiệp Hòa; Lãng Sơn, Thái Sơn,
huyện Yên Dũng, tổng mức đầu tư dự kiến là 562 tỷ
đồng và giao cho Ban quản lý Dự án ĐTXD các công
trình nông nghiệp và PTNT tỉnh hoàn thiện các thủ
tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, nguồn vốn
ODA phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Chính phủ Hàn
Quốc và Chính phủ Việt Nam. Đến nay, UBND tỉnh
Bắc Giang chưa nhận được thông tin phản hồi liên
quan về nguồn vốn ODA nêu trên.

Cử tri xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa đề nghị:
UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, đôn
đốc nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành nhà
máy nước thôn Mai Trung, xã Mai Đình vì công trình
đã khởi công từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn
thành để đưa vào sử dụng.

Công trình xã Mai Đình được đưa vào danh
mục dự án triển khai Chương trình Mở rộng quy mô
vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
vay vốn WB theo Kế hoạch Chương trình Mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên
kết quả năm 2019 số 56/BC-UBND ngày 18/7/2018
của UBND tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư dự kiến:
14.000 triệu đồng; Thời gian thực hiện: từ năm 2018
đến năm 2020; Số đấu nối cấp nước: 1.400 hộ. Ngày
20/8/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân tỉnh tổ chức khảo sát trực tiếp công trình xã Mai
Đình; tại phiên họp tháng 8/2018 của Thường trực
HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận nhất trí giải
pháp đầu tư mở rộng công trình. 

Hiện nay công trình đã thực hiện xong công tác
khảo sát, đang hoàn thiện báo cáo kinh tế - kỹ thuật
để trình thẩm định, phê duyệt. Tiếp thu ý kiến của
cử tri, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc
Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nam
Sơn, đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan
đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến tháng 12/2019
sẽ hoàn thành công trình và cấp nước cho nhân dân
trong xã.

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

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra toàn bộ hệ thống
cống ngang, rãnh dọc thoát nước của khu vực và tổ
chức nạo vét cống ngang tại Km37+450 và 350m
rãnh dọc ĐT.295 đoạn Km37+450 đến Km37+800,
vét rãnh kín ĐT.298 tại khu vực Ngô Xá. Công trình
đã thực hiện xong trong tháng 02/2019, qua đó cơ
bản đảm bảo thoát nước cho khu vực. Thời gian tới,
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý rà soát kỹ
hiện trạng thực tế và tổ chức thực hiện các biện
pháp khắc phục triệt để tình trạng nêu trên tại ngã
tư phố Ngô Xá, dự kiến xong trong năm 2019.

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải
phối hợp với UBND huyện Lạng Giang kiểm tra,
khảo sát và khắc phục các sự cố, đến nay cống Cầu
Đấp cơ bản đảm bảo thoát nước khi trời mưa. Ngoài
ra, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương dự án cải
tạo nâng cấp ĐT.292 theo hình thức BT với quy mô
đường cấp III. Trong quá trình nghiên cứu lập dự án
sẽ xem xét đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước
trên tuyến, trong đó có cống Cầu Đấp.

Cử tri huyện Lục Ngạn tiếp tục đề nghị: Đẩy
nhanh tiến độ thi công tuyến đường Nam Dương -
Tân Mộc.

Tuyến đường Nam Dương – Tân Mộc thuộc
tuyến ĐT.289 kéo dài, đã được quyết định đầu tư
theo hình thức hợp đồng BT. Công trình đã triển
khai thi công xây dựng từ tháng 02/2019, theo kế
hoạch công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2020.

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

ĐT.295 đoạn từ cầu treo Bỉ đi Hiệp Hòa nằm
trong dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.295 đoạn Km42-
Km53 (Ngọc Châu – Thắng). Dự án đã được triển
khai thi công từ tháng 11/2018, dự kiến thời gian
hoàn thành là quý I, năm 2020.

Tuyến đường Hương Mai – Song Vân đi qua
huyện Việt Yên và Tân Yên; đoạn từ Km0 đến
Km7+550 đã được UBND huyện Việt Yên đầu tư, cải
tạo, nâng cấp với chiều rộng nền đường 6,5m, mặt
đường bê tông nhựa rộng 5,5m, hoàn thành tháng
12/2018; đoạn từ Km7+550 đến Km11+350 đã
được UBND tỉnh chỉ đạo khởi công xây dựng từ
tháng 01/2019, dự kiến hoàn thành trong quý II
năm 2019.

Cử tri các xã Đức Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ,
Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa tiếp tục phản ánh:
Đường tỉnh lộ 288 đã bị xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà,
mặt đường hẹp, những đoạn đường có hộ dân sinh
sống không có rãnh thoát nước dọc gây hư hỏng mặt
đường. Đề nghị tỉnh sớm đầu tư, sửa chữa nâng cấp
để người dân đi lại được thuận lợi.

ĐT.288 đoạn Thắng – Bến Gầm thuộc tuyến
nhánh 03, dự án đường vành đai IV đã được UBND
tỉnh giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các CTGT
tỉnh làm Chủ đầu tư, hiện tại công trình đang triển
khai thi công xây dựng với quy mô đường cấp III, dự
kiến hoàn thành tháng 12/2019. Đối với Đoạn
tuyến Danh Thắng – Hoàng Vân, UBND tỉnh đã bố
trí 7 tỷ đồng từ nguồn vốn bảo trì kết hợp với ngân
sách huyện Hiệp Hòa đầu tư cải tạo nâng cấp với
quy mô nền đường 9m, mặt đường 8m. Dự án đã
được khởi công tháng 01/2019 và dự kiến hoàn
thành tháng 10/2019

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

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ
chức kiểm tra thực tế và tiến hành sửa chữa các
đoạn đường bị vỡ, hư hỏng để đảm bảo giao thông
trong năm 2018. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch sửa chữa,
hoàn thiện, thảm bê tông nhựa mặt đường 3km
đầu tuyến và bổ sung hệ thống thoát nước các
đoạn qua khu dân cư với kinh phí khoảng 7,5 tỷ
đồng. Theo kế hoạch công trình sẽ khởi công trong
tháng 6/2019 và hoàn thành trong tháng 10/2019.
Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý,
bảo trì đảm bảo các điều kiện phục vụ nhu cầu giao
thông của nhân dân.

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải
triển khai dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường cử
tri phản ánh đạt quy mô cấp III với hệ thống thoát
nước đầy đủ, đồng bộ. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển
khai thi công trong năm 2019.

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

Tuyến đường gom Khu công nghiệp theo nội
dung cử tri phản ánh do Nhà đầu tư BOT Hà Nội –
Bắc Giang quản lý. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải có văn bản số 822/SGTVT-QLCT ngày
22/3/2019 gửi Công ty cổ phần BOT Hà Nội – Bắc
Giang để khắc phục, đồng thời tăng cường công
tác bảo trì, quản lý hành lang và rà soát, thay thế hệ
thống biển báo an toàn giao thông.

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương
đầu tư xây dựng 02 cây cầu vượt phục vụ dân sinh,
01 cầu vượt qua đường cao tốc đoạn KCN Vân Trung
và 01 cầu vượt qua QL.37 đoạn qua KCN Đình Trám.
Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai thi công trong
năm 2019.

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

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã tổ
chức buổi làm việc cùng đại diện Công an tỉnh,
UBND huyện Sơn Động để giải quyết các kiến nghị
của cử tri tại các điểm giao cắt giữa ngã ba thôn
Mậu vào chùa hạ Tây Yên Tử và cổng Trường
TH&PTCS xã Tuấn Mậu, cổng Trường THPT Sơn
Động số 3. Theo đó, đã thống nhất phương án thực
hiện thay thế biển báo khu đông dân cư, sơn gờ
giảm tốc tại các điểm giao cắt nêu trên, hoàn thành
trong tháng 7/2019.

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

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh và nhà thầu tổ chức
khảo sát thực địa và tiến hành sửa chữa cống, dự
kiến hoàn thành trong tháng 7/2019.

Cử tri xã Bình Sơn, huyện Lục Nam phản ánh:
Trục đường chính của xã Bình Sơn nơi tiếp giáp tỉnh lộ
293 chưa xây dựng cống thoát nước kết nối với đường
293, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Đề nghị
UBND tỉnh kiểm tra, xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh và nhà thầu bổ sung
xây dựng cống thoát nước qua đường ngang, dự
kiến hoàn thành trong tháng 7/2019.

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

Hiện nay công trình đang được đẩy nhanh tiến
độ thi công, ước đạt 50% khối lượng và dự kiến
phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2019.

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

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ
liệu đất đai tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày
08/9/2016; quy mô dự án thực hiện trên 6 huyện:
Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên và Yên Thế;
thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2022. 

Ngày 12/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã phê duyệt Quyết định số 581/QĐ-BTNMT về việc
điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện, kế hoạch
tổng thể phần nhiệm vụ do Trung ương thực hiện,
kế hoạch thực hiện năm 2019 và kế hoạch lựa chọn
nhà thầu năm 2019 phần nhiệm vụ do Trung ương
thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ
sở dữ liệu đất đai. 

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ

quan chuyên môn điều chỉnh lại kế hoạch tổng thể
thực hiện dự án đảm bảo tính khả thi trong quá
trình thực hiện theo đúng tiến độ dự án và các nội
dung cam kết. Theo đó, dự án được thực hiện tại
cấp tỉnh và 06 huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng
Giang, Tân Yên và Yên Thế; tiến độ thực hiện dự án
từ năm 2019 đến năm 2022.

Cử tri xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động phản
ánh: Công ty TNHH Á Cường khai thác quặng trên địa
bàn xã, đến nay đã hết hạn hợp đồng thuê đất hơn 02
năm nhưng công ty không hoàn trả hiện trạng đất
ban đầu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức
năng kiểm tra, xem xét và yêu cầu Công ty TNHH Á
Cường hoàn nguyên môi trường.

Sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
và Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
xem xét, giải quyết nội dung cử tri kiến nghị. Ngày
07/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban
hành Công văn số 2250/TNMT-TNKS yêu cầu Công
ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường san gạt
mặt bằng, lấp hố mỏ, cắt tầng đưa mỏ về trạng thái
an toàn; hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ, trình phê
duyệt và thực hiện theo quy định theo yêu cầu của
Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 432/UBND-TN
ngày 26/02/2014, thời gian xong trước 30/10/2018.

Đến ngày 28/11/2018 Công ty cổ phần Tập
đoàn khoáng sản Á Cường đã hoàn thành việc san
gạt mặt bằng, cắt tầng đưa mỏ về trạng thái an
toàn và đã được UBND xã Giáo Liêm kiểm tra,
nghiệm thu (có Biên bản nghiệm thu hoàn thổ
giữa UBND xã Giáo Liêm với Công ty cổ phần Tập
đoàn khoáng sản Á Cường ngày 28/11/2018 gửi
kèm theo). Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản
Á Cường cũng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để
lập hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định, theo báo
cáo của doanh nghiệp dự kiến sẽ hoàn thành xong
trong tháng 7/2019.

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

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và
tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ xây dựng
điểm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Theo đó,
UBND tỉnh đã báo cáo và đề xuất với Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ xử
lý nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn. Ngoài
ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng xây dựng Đề
án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu
dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh (xong trước
tháng 10/2019).

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

Tuyến đường gom Khu công nghiệp theo nội
dung cử tri phản ánh do Nhà đầu tư BOT Hà Nội –
Bắc Giang quản lý. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải có văn bản số 822/SGTVT-QLCT ngày
22/3/2019 gửi Công ty cổ phần BOT Hà Nội – Bắc
Giang để khắc phục các tồn tại, bất cập như nội
dung cử tri phản ánh. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ
đạo UBND huyện Việt Yên tăng cường công tác
quản lý hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao
thông. Theo đó, UBND huyện Việt Yên đã ban hành
nhiều văn bản chỉ đạo và thực hiện nhiều đợt tổ
chức tháo dỡ, cưỡng chế giải tỏa các trường hợp tự
ý lấn chiếm hành lang, dựng lều quán bán hàng và
thu gom phế liệu. Đến nay, cơ bản tình trạng vi
phạm lấn chiếm hành lang giao thông đã được
khắc phục. Theo cam kết của UBND huyện Việt Yên,
sẽ chỉ đạo dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang
giao thông tại khu vực nói trên trong tháng 8/2019

Cử tri xã Bình Sơn, huyện Lục Nam: Đề nghị lắp
đèn báo hiệu giao thông trên tuyến đường 293 đoạn
ngã tư Đồng Đỉnh.

Hiện nay, đoạn tuyến ĐT.293 qua ngã tư Đồng
Đỉnh (giao với ĐT.289) đã nghiệm thu và đưa vào sử
dụng. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA
ĐTXD các CTGT tỉnh bố trí đầy đủ biển báo đảm bảo
an toàn giao thông tại vị trí ngã tư Đồng Đỉnh. Tại
thời điểm khảo sát thực tế, lưu lượng giao thông
qua đoạn này còn ít nên chưa cấp thiết phải lắp đèn
báo hiệu giao thông.

Tiếp thu kết quả giám sát việc giải quyết kiến
nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên
họp ngày 27/6/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND
huyện Lục Nam căn cứ theo tình hình thực tế tại địa
phương, xem xét, nghiên cứu bố trí kinh phí để lắp
đặt đèn báo hiệu giao thông tại khu vực trên đáp
ứng nguyện vọng của cử tri.

Cử tri xã Vũ Xá, huyện Lục Nam phản ánh:
Công ty Nhiệt điện An Khánh quá trình thi công làm
hư hỏng đường JBic đoạn từ Huyền Sơn đi Vũ Xá. Đề

nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem
xét, giải quyết.

UBND huyện Lục Nam đã tổ chức kiểm tra thực
tế và làm việc với các cơ quan và đại diện Công ty
cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Công ty TNHH Hoàng
Cơ (đơn vị thi công san lấp mặt bằng Nhà máy Nhiệt
điện An Khánh) và UBND các xã Huyền Sơn, Bắc
Lũng, Vũ Xá. Tại buổi làm việc đã xác định của công
ty TNHH Hoàng Cơ, Công ty cổ phần Nhiệt điện An
Khánh có trách nhiệm chính trong việc sửa chữa
tuyến đường và giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập
phương án sửa chữa của tuyến.

Tiếp thu kết quả giám sát việc giải quyết kiến
nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên
họp ngày 27/6/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND
huyện Lục Nam tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải
quyết dứt điểm nội dung cử tri kiến nghị.

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

UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo các cơ
quan chức năng, UBND xã Tuấn Mậu triển khai
thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt
bằng Khu du lịch tâm linh -sinh thái Tây Yên Tử,
trong đó có khu tái định cư tại thôn Mậu, xã Tuấn
Mậu, huyện Sơn Động.

UBND huyện Sơn Động đã cấp phép xây dựng
khu tái định cư cho Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên
Tử; hiện nay công ty đang tiến hành tổ chức thi
công, tuy nhiên trong quá trình thi công do thời tiết
không thuận lợi,  mưa nhiều (tháng 3/2018) nên
ảnh hưởng, làm chậm tiến độ thực hiện dự án. 

Ngày 13/5/2019, UBND huyện Sơn Động đã có
Tờ trình số 37/TTr-UBND đề nghị chuyển mục đích
sử dụng đất, giao đất cho Công ty cổ phần Dịch vụ
Tây Yên Tử để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu
tái định cư thuộc Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây
Yên Tử tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc
Giang. Hiện nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái
định cư cơ bản đã hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi
trường đang tiến hành xem xét, thẩm định và trình
UBND tỉnh phê duyệt quyết định chuyển mục đích
sử dụng đất.

II- LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường

học trên địa bàn huyện Lục Ngạn phản ánh: Tình
trạng thiếu giáo viên bộ môn, đặc biệt là giáo viên
Tiếng Anh (thiếu 11) và Tin học (thiếu 36) ở các trường
ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo.

Hiện nay, do phải cân đối giữa giáo viên ngoại
ngữ, tin học và giáo viên các bộ môn khác nên việc
bổ sung phải thực hiện tăng dần hằng năm và chưa
thể bố trí đủ ngay được.

Hiện tại, các cơ quan chuyên môn đang tham
mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng
giáo viên Tiếng Anh và Tin học năm 2019. Theo kế
hoạch và lộ trình đến năm 2021 sẽ cơ bản khắc
phục được tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh và
Tin học. 

Cử tri nhiều xã của huyện Lạng Giang: Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tham
mưu có giải pháp cải tiến một số nội dung, hình thức
công nhận làng văn hóa, gia đình văn hóa… trong
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”, nhất là về thi đua khen thưởng để thúc đẩy
phong trào.

UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch hỗ trợ đặc thù cho Khu dân cư
văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai
đoạn 2020 – 2025. Trong đó, cần tập trung xây
dựng tiêu chí, tiêu chuẩn của đối tượng được hỗ
trợ; số lượng được hỗ trợ/năm; hình thức hỗ trợ;
mức hỗ trợ; nguồn kinh phí... Phối hợp với Sở Tài
chính nghiên cứu đưa nội dung hỗ trợ trên vào dự
toán ngân sách hàng năm (từ năm 2020 đến năm
2025) của UBND các huyện, thành phố để trình
UBND tỉnh và HĐND tỉnh trong việc phân bổ ngân
sách. Lấy ý kiến các cơ quan liên quan và trình
UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch tại phiên họp thường
kỳ tháng 8/2019.

* CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ
SAU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XVIII ĐÃ
ĐƯỢC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT XONG

I - LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri các xã của huyện Yên Dũng đề nghị:

UBND tỉnh sớm ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán
bộ không chuyên trách cấp xã, thôn để các xã, thị trấn
bố trí cán bộ cho phù hợp, đúng quy định.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã thông
qua Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày
21/01/2019 ban hành Quy định tiêu chuẩn tuyển
chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động
không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn,
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

II- LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri xã Lục Sơn, huyện Lục Nam phản ánh:

Mức hỗ trợ cho cán bộ lâm nghiệp xã để đảm bảo
công tác bảo vệ rừng hiện nay thấp, đề nghị tỉnh xem
xét nâng mức hỗ trợ.

Hiện nay các văn bản, chính sách của Trung
ương và tỉnh Bắc Giang không có quy định về việc
chi trả lương, phụ cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt
động của cán bộ lâm nghiệp xã. Tuy nhiên, để thực
hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
theo Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 12/KH-
UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và ý kiến
đề nghị của cử tri huyện Lục Nam, UBND huyện Lục
Nam đã cân đối, bố trí ngân sách địa phương tăng
mức hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ Phó ban
lâm  nghiệp xã, cụ thể:

Năm 2018, UBND huyện Lục Nam đã ban hành
Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về
việc giao kế hoạch chi tiết kinh phí sự nghiệp năm
2018 thuộc ngân sách huyện; trong đó có hạng
mục về mức chi trả phụ cấp cho cán bộ Phó ban
lâm nghiệp thuộc 14 xã; theo đó có 09 xã nhiều
diện tích rừng và đất lâm nghiệp được hưởng mức
hỗ trợ là 2.000.000 đồng/người/tháng và 05 xã diện
tích nhỏ hơn được hưởng mức hỗ trợ là 1.500.000
đồng/người/tháng (trước đó có mức hỗ trợ là 500.000
đồng/người/tháng).

Năm 2019, tiếp tục nâng mức hỗ trợ nhưng có
tính đến đặc thù từng xã về mức độ khó khăn,
phạm vi hoạt động, UBND huyện Lục Nam đã ban
hành Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày
15/01/2019 về việc giao kế hoạch chi tiết kinh phí
sự nghiệp năm 2019 thuộc ngân sách huyện; trong
đó có hạng mục về mức chi trả phụ cấp cho cán bộ
Phó ban lâm nghiệp thuộc 14 xã và được phân theo
ba mức hỗ trợ khác nhau tùy theo diện tích rừng và
đất lâm nghiệp do địa phương quản lý. Mức hỗ trợ
3.000.000 đồng/người/tháng gồm 03 xã là Lục Sơn,
Trường Sơn và Nghĩa Phương. Mức hỗ trợ 2.500.000
đồng/người/tháng gồm 08 xã là Bình Sơn, Vô Tranh,
Trường Giang, Huyền Sơn, Bắc Lũng, Cẩm Lý, Đông
Hưng và Đông Phú. Mức hỗ trợ 2.000.000
đồng/người/tháng gồm 03 xã là Tiên Nha, Tam Dị
và Bảo Sơn. 

Cử tri ngành giáo dục và đào tạo của huyện
Lục Nam và cử tri xã An Dương, Ngọc Châu của
huyện Tân Yên  phản ánh: Việc mua sắm tài sản tập
trung đăng ký từ quý I/2018 nhưng đến nay một số
loại tài sản vẫn chưa được nhà cung cấp bàn giao,
ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học của nhà trường.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét,
giải quyết. 

Việc đấu thầu mua sắm tài sản tập trung đăng
ký từ quý I/2018 đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn tổ chức thực hiện xong theo quy
định (đã lựa chọn được nhà cung cấp). Đề nghị cử
tri liên hệ với đơn vị đã đăng ký trực tiếp để được
hướng dẫn đến nhà cung cấp ký hợp đồng thanh
toán và nhận tài sản

Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên: Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét lắp đặt
biển báo hạn chế tốc độ trên đường 294, khu vực Lữ
Vân, xã Phúc Sơn.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lắp biển
báo khu vực đông dân cư, sơn gờ giảm tốc tại khu
vực đầu cầu, làm gờ giảm tốc tại các đường nhánh
đấu nối ra ĐT.294, khu vực Lữ Vân, xã Phúc Sơn;
công trình đã hoàn thành trong tháng 01/2019.

Cử tri xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên: Đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khi lập kế
hoạch đầu tư nâng cấp các tuyến đường, nhất là
đường tỉnh quản lý, cần phải thiết kế hệ thống thoát
nước dọc vào dự toán. Hiện nay nhiều tuyến đường
không có hệ thống thoát nước dọc, do đó nhanh
xuống cấp.

Trong quá trình lập, thẩm định các dự án đường
giao thông, UBND tỉnh đều yêu cầu thiết kế hệ
thống thoát nước qua khu dân cư. Tuy nhiên, tại 2
bên dọc tuyến đường, các địa phương tiếp tục phát
triển dân cư, thiếu quản lý dẫn đến các hộ dân tự ý
xây dựng, không làm thủ tục cấp phép đấu nối với
hệ thống đường tỉnh, dẫn tới tình trạng như nội
dung phản ánh của cử tri. Để khắc phục tình trạng
trên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã
làm việc và yêu cầu UBND các huyện, thành phố
quản lý chặt chẽ, xử lý các vi phạm về xây dựng dọc
các tuyến đường. Hiện nay, dự án ĐT.295 đoạn
Ngọc Châu đi Thắng đang được triển khai thi công
cải tạo, nâng cấp, trong đó hệ thống thoát nước
được đầu tư đầy đủ, đồng bộ.

Cử tri xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên đề nghị:
UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng lắp đặt hệ thống
đèn chiếu sáng đoạn từ Công ty Hoa Hạ (thuộc KCN
Đình Trám) đến cổng Ban Quản lý các KCN tỉnh để
đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn
kiểm tra thực tế dọc đường gom QL.37 đoạn từ
Công ty Hoa Hạ (thuộc KCN Đình Trám) đến cổng
Ban Quản lý các KCN tỉnh; hiện đã có hệ thống
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đèn chiếu sáng, đảm bảo ATGT cho người tham
gia giao thông.

Cử tri thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế: Đề nghị
UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ
thống rãnh thoát nước dọc  hai bên đường quốc lộ 17,
khu vực nhà văn hóa phố Đề Nắm (thị trấn Cầu Gồ).

Để giải quyết kiến nghị của cử tri Yên Thế, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và đơn vị quản
lý đường bộ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, đào,
vét dọn rãnh để đảm bảo thoát nước mặt đường,
đã thực hiện xong trong tháng 3/2019. Ngoài ra,
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Yên Thế quan
tâm giải tỏa hành lang, xử lý triệt để vi phạm. Đồng
thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải giải quyết
thoát nước mặt đường. Việc nâng cấp, sửa chữa hệ
thống rãnh dọc được thực hiện từng bước theo các
dự án sửa chữa lớn hoặc XDCB khi được Tổng cục
Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí.

Cử tri xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế phản ánh:
Một số nắp đậy rãnh dọc đường tỉnh lộ 242 vừa được
thực hiện đầu năm 2018 đến nay đã bị sập, vỡ gây
nguy hiểm cho người tham gia giao thông; nước đọng
trên đường tỉnh lộ 242 đoạn từ đường tàu (Kép - Lưu
Xá cũ) đến ngã ba đường rẽ vào Công ty Khoáng sản
Bắc Giang, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. 

Năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai sửa
chữa mặt đường và bổ sung rãnh thoát nước một
số đoạn tuyến trên ĐT.242, theo thiết kế, tấm đan
rãnh thoát nước không phải là tấm đan chịu lực, do
đó các phương tiện tải trọng nặng chở gỗ ván, vật
liệu xây dựng đi từ đường tỉnh vào các khu vực phơi
gỗ, vườn cây dẫn đến tấm đan bị vỡ, sập. Tiếp thu ý
kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo thay thế, bổ
sung để đảm bảo an toàn giao thông; các công
trình trên đã hoàn thành trong tháng 2/2019. 

Tiếp thu ý kiến giám sát của Thường trực HĐND
tỉnh tại phiên họp ngày 27/6/2019, UBND tỉnh đã
chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối
hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công
an tăng cường kiểm soát tải trọng trên tuyến
đường; đồng thời, xây dựng kế hoạch sửa chữa
hoàn thiện, thảm mặt đường 3km đầu tuyến, bổ
sung hệ thống thoát nước và rà soát lắp đặt bổ
sung nắp đậy tại các vị trí cần thiết trên các đoạn
qua khu dân cư trong năm 2019.

Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị: Xem xét có đề
án tổng thể để bảo vệ môi trường nguồn nước hồ Cấm
Sơn (có hiện tượng xả rác thải, chất thải sinh hoạt và
chăn nuôi trực tiếp xuống sông, suối chảy vào hồ).

Để bảo vệ chất lượng nguồn nước của hồ Cấm
Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án quản
lý, bảo vệ môi trường đảm bảo chất lượng nguồn
nước hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn và các khu vực
phụ cận liên quan trên địa bàn tỉnh Băć Giang (Ban
hành tại Quyê ́t đi ̣nh số 2041/QĐ-UBND ngày
28/12/2018). Sau khi Đề án được ban hành, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND huyện Lục Ngạn tổ chức triển khai thực hiện
Đề án đến UBND các xã: Sơn Hải, Hộ Đáp, Tân Sơn,
Cấm Sơn; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức
năng trong quá trình triển khai thực hiện nhằm
đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của
Đề án.

Theo báo cáo của UBND huyện Lục Ngạn, hiện
nay, UBND các xã khu vực lòng hồ thường xuyên tổ
chức các hoạt động thu gom, xử lý rác thải phát sinh
trên hồ Cấm Sơn. Hằng tháng, UBND các xã khu vực
lòng hồ có tổ chức các buổi Chủ Nhật xanh để thu
gom, xử rác thải phát sinh; đồng thời tăng cường
tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân
trong việc bảo vệ môi trường khu vực hồ. Thông
qua công tác tuyên truyền và giám sát của địa
phương, hiện đã cơ bản ngăn chặn được tình trạng
xả rác thải, chất thải sinh hoạt và chăn nuôi trực tiếp
xuống sông, suối chảy vào hồ Cấm Sơn.

*  CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ
SAU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XVIII
ĐANG ĐƯỢC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT 

I- LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri huyện Sơn Động phản ánh: Sơn Động là

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

Chức danh phó ban lâm nghiệp không thuộc
đối tượng người hoạt động không chuyên trách
cấp xã theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày
11/7/2018 của HĐND tỉnh mà là đối tượng hợp
đồng lao động bảo vệ rừng theo Quyết định số
07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng
cường công tác bảo vệ rừng. Tiếp thu ý kiến của cử
tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan
chuyên môn rà soát các đối tượng, nghiên cứu và
đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình
thực tế ở cơ sở.

II - LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri các xã Đông Phú, Bình Sơn, Vô Tranh,

huyện Lục Nam và cử tri huyện Lục Ngạn phản

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

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ
chức kiểm tra thực tế nội dung cử tri phản ánh, kết
quả cụ thể như sau:

- Về nội dung cử tri phản ánh “Một số nhà vườn
sử dụng loại chất lỏng không rõ nguồn gốc tưới cho
cây ăn quả”: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của
cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử đoàn kiểm tra
đến địa phương cử tri có ý kiến để xác minh thực
tế; tuy nhiên, không phát hiện được có chất lỏng
tưới cây như phản ánh của cử tri. UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, giám sát,
kiểm tra trong thời gian tới.

- Về nội dung cử tri phản ánh “Sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật tràn lan gây ô nhiễm môi trường”: Sở
Nông nghiệp và PTNT đã cử đoàn kiểm tra đến địa
phương cử tri có ý kiến để kiểm tra, xác minh thực
tế, kết quả cho thấy: Các loại thuốc bảo vệ thực vật
(BVTV) mà nhà vườn sử dụng có tên trong danh
mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam;
sử dụng theo đợt sâu nở hoặc phát sinh bệnh do
cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Tuy nhiên, trên
địa bàn huyện Lục Nam, Lục Ngạn vẫn còn một số
hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV không theo
đúng quy trình và hướng dẫn của cơ quan chuyên
môn, về liều lượng và phương pháp sử dụng thuốc
BVTV theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trong thời
gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tăng
cường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nông
dân sử dụng thuốc BVTV. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
và các cơ quan chuyên môn tăng cường tổ chức các
lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng
thuốc BVTV (đã tổ chức được 25 lớp tập huấn với
tổng số 1.250 hộ nông dân); tuyên truyền về quy
định của pháp luật trong kinh doanh thuốc BVTV
cho 327 hộ kinh doanh (trong đó: Lục Nam 75 hộ,
Lục Ngạn 107 hộ...). 

Cử tri xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam: Đề nghị
UBND tỉnh xem xét nâng cấp, nạo vét kênh V5 để phục
vụ sản xuất của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH một
thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương hàng năm
đầu tư một khoản kinh phí từ nguồn miễn thu giá
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của đơn vị để
duy tu, nạo vét đảm bảo đưa nước phục vụ sản xuất
của nhân dân. Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh Bắc
Giang đã ban hành quyết định số 1965/QĐ-UBND
về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo
vệ, phát triển đất trồng lúa đợt 2 năm 2018, theo đó
tuyến kênh tưới V5 đã được đưa vào danh mục dự
án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới V5, G42, G4, G9, G29
với tổng kinh phí 23 tỷ đồng và đã giao cho Ban
quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và
PTNT tỉnh Bắc Giang thực hiện, dự kiến hoàn thành
và đưa vào sử dụng trong năm 2019. 

Cử tri các xã Hùng Sơn, Thường Thắng và một
số xã khác của huyện Hiệp Hòa phản ánh: Đường
quân sự chạy qua xã Hùng Sơn hiện đã xuống cấp
nghiêm trọng do xe quá khổ, quá tải thường xuyên
chạy qua đoạn đường này. Đề nghị UBND tỉnh có kế
hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Giao thông vận tải  triển khai dự án sửa chữa
tuyến đường quân sự huyện Hiệp Hòa theo Kế
hoạch bảo trì năm 2019, dự kiến hoàn thành tháng
11/2019.

Cử tri các xã: Bảo Sơn, Bảo Đài, huyện Lục
Nam phản ánh: Tuyến đường 295 đoạn từ ngã tư
thôn Buộm, xã Bảo Sơn đi thôn Thanh Giã, xã Tam
Dị hiện nay đã quá tải. Đề nghị UBND tỉnh xem xét,
mở rộng. 

Nội dung phản ánh của cử tri huyện Lục Nam
là đúng. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách bố trí cho
công tác bảo trì đường bộ còn hạn chế nên chưa
thể nâng cấp, mở rộng đồng bộ được. Trong năm
2018, Sở Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí 5 tỷ
đồng kết hợp với địa phương để sửa chữa, cải tạo
đoạn Km0-Km1 (đoạn đầu tuyến thuộc địa phận thị
trấn Lục Nam). Năm 2019, UBND tỉnh bố trí 5 tỷ
đồng từ nguồn vốn bảo trì đường bộ kết hợp với
ngân sách huyện Lục Nam để đầu tư mở rộng đoạn
tiếp theo (Km1-Km3) với kinh phí khoảng 15 tỷ. Các
đoạn tiếp theo (từ UBND xã Tam Dị đi ngã tư Buộm)
sẽ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp theo từng năm
tiếp theo trên cơ sở nguồn vốn được bố trí. Đồng
thời, trong quá trình thực hiện nâng cấp, UBND tỉnh
đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thực hiện sửa chữa
thường xuyên, đảm bảo giao thông cho bà con
nhân dân.

Cử tri xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế phản ánh:
Dọc quốc lộ 17, khu vực ngã ba trung tâm xã, hằng
ngày nước sinh hoạt chảy ra lòng đường, thường
xuyên ngập nước khi có mưa, hành lang khu vực này
bị lấn chiếm nhiều, gây khó khăn cho người tham gia
giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức
năng xem xét, giải quyết. 

Nguyên nhân tình trạng thường xuyên bị ngập
nước tại khu vực ngã 3 xã Tam Hiệp là do địa
phương bố trí đất ở dân cư, cấp phép xây dựng nhà
ở và quản lý xây dựng chưa tốt, dẫn đến hành lang
bị lấn chiếm, xây dựng sai so với giấy phép, lấn
chiếm rãnh thoát nước. Để khắc phục tình trạng
trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ
chức làm việc với UBND huyện Yên Thế và thống
nhất, địa phương sẽ tổ chức giải tỏa hành lang, tháo
dỡ các công trình nhà ở xây dựng sai phép, khơi
thông rãnh thoát nước, tuyên truyền, vận động
nhân dân xây dựng rãnh thoát nước trước nhà,
quản lý tốt các công trình xây dựng đảm bảo tất cả
các công trình phải xây rãnh thoát nước trước khi
kết nối với đường giao thông.

Cử tri các xã: Bố Hạ, Tân Sỏi, Đồng Lạc, huyện
Yên Thế phản ánh: Việc tu sửa đường tỉnh 292 chủ
yếu là san lấp ổ gà, không có hệ thống thoát nước nên
không hiệu quả, sau thời gian ngắn lại hỏng, gây lãng
phí. Đề nghị UBND tỉnh xem xét.

Thời gian vừa qua, do nguồn kinh phí của tỉnh
còn hạn chế nên việc duy tu ĐT.292 chủ yếu là vá ổ
gà, đắp lại lề đường và hoàn thiện hệ thống an toàn
giao thông. Hiện nay, chưa bố trí được kinh phí xây
dựng hệ thống thoát nước đồng bộ nên nội dung
cử tri phản ánh chưa thể giải quyết dứt điểm. Tiếp
thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn tham mưu, trình HĐND tỉnh phê
duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp ĐT.292 đoạn
Kép – Cầu Gồ (tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày
11/7/2018) với quy mô đường cấp III, hệ thống
thoát nước đồng bộ theo hình thức xây dựng –
chuyển giao (BT). Hiện, dự án đang được UBND
huyện Lạng Giang, Yên Thế hoàn thiện thủ tục và
triển khai thực hiện. Trong khi chờ dự án thực hiện,
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và
các cơ quan chức năng quan tâm, thực hiện tốt
công tác đảm bảo giao thông để phục vụ đi lại cho
bà con nhân dân.

Cử tri xã Nham Sơn, Yên Lư, thị trấn Neo,
huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với
tỉnh Bắc Ninh quan tâm xây dựng, hoàn thiện đường
nối huyện Yên Dũng với huyện Quế Võ, Bắc Ninh
(QL17) để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

QL.17 đoạn từ cầu Yên Dũng đến QL.18 do
UBND tỉnh Bắc Ninh đầu tư và đang triển khai thi
công đến lớp cấp phối đá dăm lớp trên và sẽ hoàn
thành trong năm 2019.

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

Đối với nội dung về rãnh dọc QL.31 (đoạn phố
Lim xã Giáp Sơn và đoạn xã An Châu): Tiếp thu ý
kiến của cử tri, trong quá trình thực hiện các dự án
sửa chữa định kỳ trên tuyến QL.31 qua các địa
phương (thành phố Bắc Giang, Lục Nam, Lục
Ngạn, Sơn Động), UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn bố trí đầy đủ hệ thống thoát
nước qua khu dân cư tại các đoạn tuyến có dự án.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận
tải tổ chức làm việc với UBND huyện Lục Ngạn và
Sơn Động để phối hợp quản lý việc xây dựng nhà
ở bám theo QL.31, trong đó yêu cầu các hộ dân
trước khi làm đường đấu nối trực tiếp vào quốc lộ
phải có hệ thống cống, rãnh thoát nước. Đối với
các tồn tại hiện nay, UBND các huyện đang thực
hiện tuyên truyền nhân dân, giải tỏa hành lang,
đào rãnh thoát nước trước cửa nhà để đảm bảo
thoát nước.

Đối với nội dung về QL.279 đoạn từ QL.31, thị trấn
An Châu đi Hạ Mi thuộc địa bàn xã Long Sơn bị xuống
cấp nghiêm trọng: Hiện nay, nguồn vốn từ Qũy bảo
trì đường bộ Trung ương bố trí cho công tác bảo trì
chưa đáp ứng được nhu cầu sửa chữa các tuyến
Quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Do vậy, căn cứ Kế hoạch
bố trí vốn hằng năm của Bộ Giao thông vận tải,
UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành sửa chữa những đoạn
đường hư hỏng nặng trước, các đoạn còn lại sẽ
được sửa chữa định kỳ vào các năm tiếp theo trên
cơ sở nguồn vốn được bố trí. Ngoài ra, trong giai
đoạn chờ dự án sửa chữa định kỳ, UBND tỉnh đều
chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thực hiện việc bảo
dưỡng thường xuyên, đảm bảo nhu cầu giao thông
cho nhân dân. 

Cử tri xã Ngọc Thiện, Ngọc Lý phản ánh: Đề
nghị cho sửa chữa hệ thống đèn báo hiệu (đèn
vàng) đã hư hỏng, đồng thời nghiên cứu lắp đặt
thêm hệ thống đèn báo xanh - đỏ tại nút giao ngã
tư Làng Đồng để đảm bảo an toàn cho người tham
gia giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ
trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực
tế các nội dung cử tri phản ánh và xây dựng
phương án sửa chữa hệ thống báo hiệu đã hư hỏng.
Theo kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành việc sửa chữa
và lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu trong
tháng 7/2019.

Cử tri xã Ngọc Thiện, Ngọc Lý đề nghị: UBND
tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng duy tu, sửa chữa mặt
đường đường tỉnh lộ 298, đoạn từ Cầu Đồng đến ngã
tư Làng Đồng - Ngọc Lý.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã bố trí
kinh phí 03 tỷ đồng để sửa chữa cục bộ các đoạn
mặt đường trên ĐT.298 trong năm 2019. 

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

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

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

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

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

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ

trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh tổ
chức kiểm tra thực địa, rà soát, tổng hợp các điểm
hư hỏng, tồn tại trên tuyến đường tỉnh 293 như nội
dung cử tri phản ánh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra
thực tế, , Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số
212/STGVT-QLKC ngày 17/01/2019 yêu cầu Chủ
đầu tư khắc phục những tồn tại nêu trên, dự kiến
hoàn thành trong quý III/2019.

Cử tri xã Bố Hạ và một số xã của huyện Yên Thế
phản ánh:

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

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

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với
các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra
thực tế và xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị
của cử tri. Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường đã ban hành Quyết định thanh tra việc quản
lý, sử dụng đất tại một số đơn vị trên địa bàn huyện
Yên Thế, trong đó có Công ty TNHH MTV Xi măng
Lâm nghiệp. Hiện nay, Đoàn Thanh tra đang tiến
hành thanh tra, trong tháng 6/2019 có kết luận và
đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định.

* CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ
SAU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA XVIII
CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT 

I-LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri thôn Thanh Trà, Tu Lim, Thia, xã Lệ Viễn,

huyện Sơn Động phản ánh: Mùa mưa lũ hằng năm,
nhân dân các thôn, bản bị chia cắt hoàn toàn bởi sông
Thia, bà con nhân dân và các cháu học sinh rất khó
khăn trong việc đi lại. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm,
đầu tư xây cầu dân sinh tránh lũ để nhân dân đi lại
được thuận tiện.

Việc cử tri các thôn Thanh Trà, Tu Lim, Thia, xã
Lệ Viễn kiến nghị đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua
sông Thia, để phục vụ việc đi lại của nhân dân các
thôn trong xã là cần thiết; tuy nhiên, do khó khăn,
tỉnh chưa thể bố trí vốn đầu tư để đầu tư xây dựng
cầu dân sinh qua sông Thia. 

Trước mắt, UBND tỉnh đã chỉ đạo, UBND huyện
Sơn Động căn cứ vào điều kiện thực tế xem xét tính
cấp bách và sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu
dân sinh qua sông Thia, cân đối bố trí ngân sách
huyện và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để
đầu tư xây dựng cầu dân sinh tránh lũ trên theo đề
nghị của cử tri. 

Cử tri huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh đầu
tư xây dựng đập Đá Mài, thôn Chao, xã An Lập, dung
tích chứa khoảng 0,4 triệu m3 nước để phục vụ tưới
tiêu cho khoảng 80 ha lúa thuộc thôn Ké, xã An Châu,
thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn, thôn Chao, xã An Lập và
là nơi dự trữ nước thô cung cấp cho hệ thống nước
sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.

Do kinh phí của tỉnh hiện nay còn khó khăn nên
trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 của tỉnh không bố trí vốn để đầu tư công
trình đập Đá Mài, thôn Chao, xã An Lập. Trong thời
gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể các
công trình thủy lợi, xem xét tính cấp bách và sự cần
thiết phải đầu tư để xếp theo thứ tự ưu tiên và xem
xét đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025.
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Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị: Xem xét đầu tư
xây dựng cầu qua suối Tân Sơn phục vụ nhu cầu đi
lại, sản xuất của nhân dân và học sinh trên tuyến
đường Hộ Đáp, Sơn Hải đi Tân Sơn qua ngầm Khuân
So (Tân Sơn).

Việc cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị xem xét đầu
tư xây dựng cầu qua suối Tân Sơn phục vụ nhu cầu
đi lại, sản xuất của nhân dân và học sinh trên tuyến
đường Hộ Đáp, Sơn Hải đi Tân Sơn là cần thiết. Tuy
nhiên, do nguồn kinh phí của tỉnh hiện nay khó
khăn nên Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 của tỉnh không bố trí vốn để đầu tư xây
dựng công trình. Căn cứ vào điều kiện thực tế,
UBND huyện Lục Ngạn xem xét tính cấp bách và sự
cần thiết phải đầu tư của dự án, cân đối bố trí ngân
sách huyện và huy động nguồn vốn hợp pháp khác
để đầu tư xây dựng cầu trên theo đề nghị của cử tri. 

Cử tri xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động đề nghị:
UBND tỉnh đầu tư xây dựng hồ Bàn Thờ, xã Giáo Liêm
để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
cho nhân dân.

Do kinh phí của tỉnh hiện nay còn hạn chế nên
trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 của tỉnh không bố trí vốn để đầu tư công
trình hồ Bàn Thờ, xã Giáo Liêm. Trong thời gian tới,
UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể các công trình
thủy lợi, xem xét tính cấp bách và sự cần thiết phải
đầu tư để xếp theo thứ tự ưu tiên và xem xét đưa
vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025.

Cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên phản ánh:
Trạm bơm Thần Trúc phục vụ tưới tiêu cho các xã: Tiên
Sơn, Trung Sơn, Hương Mai, Ninh Sơn và xã Đông Lỗ
(Hiệp Hoà), hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng
được nhu cầu tưới tiêu cho các địa phương. Đề nghị
UBND tỉnh cho cải tạo nâng cấp.

Trạm bơm Trúc Núi (nhân dân địa phương gọi
là trạm bơm Thần Chúc) được đầu tư xây dựng năm
1988 với quy mô 10 tổ máy bơm trục ngang, lưu
lượng thiết kế 800m3/h/tổ máy phục vụ tưới tiêu
cho 1.028 ha/năm diện tích đất nông nghiệp của
03 xã Tiên Sơn, Ninh Sơn và Trung Sơn huyện Việt
Yên do Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông
Thương quản lý. Qua 30 năm khai thác, sử dụng,
đến nay trạm bơm đã xuống cấp, hiệu suất máy
bơm thấp. Ngày 23/4/2014, UBND tỉnh Bắc Giang
đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng
cấp trạm bơm Trúc Núi, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên
tại Quyết định số 475/QĐ-UBND; Sở Nông nghiệp
và PTNT đã có Quyết định số 147/QĐ-SNN ngày
03/7/2014 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế giai
đoạn lập dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Trúc Núi.
Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên hiện
nay dự án chưa được phê duyệt. Trước mắt, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam
Sông Thương hằng năm dành một khoản kinh phí
đầu tư tu bổ, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị
trạm bơm đảm bảo phục vụ kịp thời sản xuất nông
nghiệp và dân sinh trên địa bàn

Cử tri xã Quế Nham, huyện Tân Yên phản ánh:
Đoạn đường trên tuyến đê cấp III dài 2km, từ UBND xã
Quế Nham đi kè Bến Thôn, đi xã Song Mai, thành phố
Bắc Giang, mặt đường bị vỡ, hỏng, nhiều ổ gà gây khó
khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân (tuyến
này đã được cứng hóa 1,5km từ năm 2010). Đề nghị
UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp, cứng
hóa tuyến đường này.

Hiện nay nguồn kinh phí gặp khó khăn, chưa
thể thực hiện cứng hóa mặt đê theo đề nghị của cử
tri. Để đảm bảo an toàn đê điều và thuận tiện cho
đi lại và sinh hoạt của nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ
đạo cơ quan chuyên môn thực hiện công tác duy
tu sửa chữa mặt đê bằng giải pháp rải cấp phối đá
dăm kẹp đất đoạn đê trên. Công trình đã hoàn
thành trong quý IV/2018.

Cử tri xã Xuân Lương, huyện Yên Thế đề nghị:
UBND tỉnh khắc phục đoạn đường đầu ngầm Tam
Kha (thuộc Quốc lộ 17) vì đã xuống cấp gây khó khăn
cho đi lại của nhân dân.

Ngầm Tam Kha là điểm giáp ranh giữa tỉnh Bắc
Giang và tỉnh Thái Nguyên trên tuyến QL.17. Sau
khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức làm
việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên để
bàn biện pháp giải quyết. Tuy nhiên giữa 02 bên
chưa đưa ra được biện pháp giải quyết thống nhất
(phía Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên chưa có
phương án sửa chữa, nâng cấp). Trong thời gian tới,
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải
phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái
Nguyên nghiên cứu, bàn phương án khắc phục,
đáp ứng nguyện vọng cử tri.

Cử tri xã Ngọc Thiện, Ngọc Lý phản ánh:
Đường tỉnh lộ 298, đoạn từ Cầu Đồng đến ngã tư Làng
Đồng - Ngọc Lý, hiện nay đã xuống cấp, xuất hiện một
số đoạn sụt lún, trong khi đó mật độ dân cư đông, lưu
lượng xe đi lại rất lớn, gây mất an toàn giao thông. Đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét
có kế hoạch nâng cấp Cầu Đồng vì mặt cầu nhỏ hơn
đường và xuống cấp. 

Do nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên
trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020
của tỉnh không bố trí vốn để đầu tư cải tạo, nâng

cấp cầu Đồng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh
đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu và đề
xuất việc cải tạo, nâng cấp cầu Đồng vào Kế hoạch
đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

Cử tri huyện Hiệp Hòa và Lục Ngạn: Đề nghị
UBND tỉnh đầu tư xây dựng rãnh dọc 2 bên đường QL
31 và tuyến đường 297.

Do tình hình ngân sách của tỉnh hiện nay còn
khó khăn nên chưa thể cân đối được nguồn vốn để
đầu tư bổ sung hệ thống rãnh dọc đồng bộ trên các
tuyến trong giai đoạn đến năm 2020. Trước mắt,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức
đào rãnh đất và tuyên truyền nhân dân phối hợp
bố trí đặt cống ngang thoát nước, đồng thời cân đối
và bố trí kinh phí từ nguồn bảo trì để từng bước bổ
sung hệ thống rãnh dọc trên từng khu vực, đảm
bảo giao thông trên các tuyến.

Cử tri xã Tân Dĩnh, Mỹ Thái và một số xã huyện
Lạng Giang phản ánh: Hiện nay mật độ phương tiện
tham gia giao thông trên đường 295B, đoạn Bắc
Giang - Công ty Tân Xuyên quá đông, mặt đường hẹp,
xuống cấp, nhất là đoạn đấu nối vào QL 1A mới ở
cổng Công ty Tân xuyên, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra
ở đây. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí mở rộng
đường 295B để đáp ứng yêu cầu giao thông hiện nay. 

Hiện nay, do kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên
việc cải tạo nâng cấp và mở rộng ĐT.295B đoạn Bắc
Giang - Công ty Tân Xuyên chưa thể thực hiện được.
Trước mắt, UBND tỉnh đã chỉ đạo  Sở Giao thông vận
tải sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để sửa
chữa hư hỏng cục bộ, bảo dưỡng thường xuyên,
đảm bảo giao thông. Ngoài ra, trong năm 2019,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xây
dựng kế hoạch sửa chữa đoạn đầu tuyến giao với
QL.1A (gần cổng Công ty Tân Xuyên) theo hướng
mở rộng đoạn giao với QL.1A (dài khoảng 100m),
xây rãnh thoát nước hai bên đường; yêu cầu chi
nhánh Bưu điện huyện Lạng Giang giảm chiều cao
tường để đảm bảo tầm nhìn. Dự án dự kiến hoàn
thành tháng 11/2019.

Cử tri huyện Yên Thế phản ánh: Đoạn ngầm
Chồng Chềnh thuộc tuyến đường 268 chưa được
nâng cấp; 

Do nguồn kinh phí của huyện Yên Thế hiện nay
khó khăn nên chưa triển khai thực hiện cải tạo,
nâng cấp ngầm Chồng Chềnh ngay được. Trong
thời gian tới, khi cân đối được nguồn kinh phí,
UBND huyện Yên Thế sẽ xây dựng kế hoạch nâng
cấp ngầm Chồng Chềnh, đáp ứng nguyện vọng
của cử tri.

II - LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
Cử tri thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND tỉnh

cho tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử khán đài B sân vận
động Bắc Giang (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm
và nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh).

Khán đài B sân vận động Bắc Giang đã được Bộ
Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử quốc gia tại
Quyết định số 774/QĐ-BT ngày 21/6/1993. Thời
gian qua, một số hạng mục của khán đài B đã
xuống cấp cần tu bổ, tôn tạo như nội dung cử tri
phản ánh. 

Tuy nhiên, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã tạm dừng hỗ trợ kinh phí từ chương trình mục
tiêu quốc gia về văn hóa, mặt khác nguồn ngân
sách tỉnh hiện nay còn khó khăn nên chưa thể bố
trí kinh phí cho tu bổ, tôn tạo di tích Khán đài B sân
vận động thành phố Bắc Giang được.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với
UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khảo sát, đánh
giá hiện trạng di tích và có phương án đề xuất, kiến
nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh
phí thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo
UBND thành phố Bắc Giang bố trí kinh phí từ ngân
sách và huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp hảo tâm để thực hiện việc tu bổ, tôn
tạo di tích.

* CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ GIẢI TRÌNH
ĐẾN CỬ TRI

I- LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên và cử tri

huyện Lục Nam phản ánh: Năm 2013, theo sự chỉ
đạo của UBND tỉnh, các trường mầm non trên địa bàn
huyện đã lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên đề
nghị xét, xếp lại bậc lương. Đến nay, Sở Nội vụ đã xếp
lại lương đối với các giáo viên, còn cán bộ quản lý các
trường mầm non thì chưa được xếp. Đề nghị UBND
tỉnh xem xét, xếp lại lương đối với cán bộ quản lý các
trường mầm non.

Liên quan đến nội dung cử tri 02 huyện Lục
Nam và Tân Yên kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện
Tân Yên, Lục Nam để xem xét, giải quyết, kết quả
như sau: 

Sau khi Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-
BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Liên Bộ Giáo dục và
Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực
hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính
sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại
Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10
năm 2011của Thủ tướng Chính phủ quy định một

số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai
đoạn 2011-2015 có hiệu lực thi hành. UBND tỉnh
Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-
UBND ngày 24/5/2013 về việc thành lập Ban Chỉ
đạo thẩm định xếp lương đối với giáo viên mầm
non năm 2013, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở
Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc
Sở Tài chính và Phó Trưởng phòng Nội chính Văn
phòng UBND tỉnh.

Ngày 22/7/2013, Ban Chỉ đạo thẩm định xếp
lương giáo viên mầm non ban hành Quyết định số
42/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ giúp việc thẩm
định xếp lương đối với giáo viên mầm non, thành
phần có đại diện các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào
tạo, Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.
Theo đó, ngày 10/10/2013, Sở Nội vụ ban hành
Công văn số 998/SNV-CCVC&ĐT về việc xếp lương
đối với giáo viên mầm non năm 2013. Kết quả tổng
hợp, có 3.554 giáo viên mầm non được tuyển dụng
trong năm 2013 thuộc các trường mầm non công
lập và 1.575 giáo viên được tuyển dụng trước năm
2013 thuộc các trường mầm non công lập.

Ngày 09/01/2014, Sở Nội vụ tổ chức họp tham
gia ý kiến về việc thực hiện xếp lương đối với giáo
viên mầm non. Thành phần gồm: Ban Chỉ đạo
thẩm định xếp lương; Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm
xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố; thành
viên Tổ giúp việc thẩm định xếp lương giáo viên
mầm non. Kết quả cuộc họp thống nhất thực hiện
xếp lương theo đúng Thông tư Liên tịch số 09 đối
với giáo viên mầm non tuyển dụng năm 2013. Giáo
viên tuyển dụng trước năm 2013 không thực hiện
xếp lương do giáo viên mầm non tuyển dụng trước
năm 2013 không thuộc đối tượng được hỗ trợ
được quy định tại Điều 5, Thông tư Liên tịch số
09/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV. Trên cơ sở nội dung
thống nhất của phiên họp  và đề nghị của Sở Nội
vụ tại Tờ trình số 27/TTr-SNV ngày 14/02/2014 về
việc xếp lương đối với giáo viên mầm non. Ngày
27/02/2014, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công
văn số 435/UBND-NC đồng ý với Tờ trình số 27/TTr-
SNV của Sở Nội vụ và giao Sở Nội vụ chủ trì, phối
hợp với Sở Tài chính và UBND huyện, thành phố
triển khai thực hiện việc xếp lương giáo viên mầm
non.Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ
ban hành Công văn số 146/SNV-CCVC&ĐT  ngày
03/3/2014 về việc xếp lương đối với giáo viên mầm
non tuyển dụng năm 2013.

Đối với kiến nghị của cử tri tại 02 huyện Tân Yên
và Lục Nam, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn
vị có liên quan tổ chức xác minh thực tế tại nơi cử
tri có kiến nghị (cụ thể là tại xã Cẩm Lý, huyện Lục
Nam và xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên). 

Theo đó, đối tượng mà cử tri xã Cẩm Lý, huyện
Lục Nam và xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên phản ánh
là cán bộ quản lý các trường mầm non (đối tượng
này đã được tuyển dụng và thực hiện ký hợp đồng
làm việc theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp)
nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ và xếp lại
lương theo quy định tại Thông tư Liên tịch số
09/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Liên
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ. 

II - LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng đề nghị:

UBND tỉnh xem xét, đầu tư kinh phí cứng hóa mặt đê
Tả Thương, đoạn từ Tân Tiến - Hương Gián - Xuân Phú
- Lãng Sơn (dài 8km).

Đoạn đê Tả Thương, đoạn từ Tân Tiến – Hương
Gián – Xuân  Phú – Lãng Sơn (dài 8 km) là đoạn đê
thuộc quản lý của Trung ương và hiện cũng chưa
được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung
hạn, giai đoạn 2016-2020 để đầu tư xây dựng. Hiện
nay, tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo khảo sát, lập chủ
trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đê Tả Thương
từ K0-K27+300 trên địa bàn các huyện: Lạng Giang,
Yên Dũng và thành phố Bắc Giang với tổng mức
đầu tư dự kiến là 405 tỷ đồng, trong đó có đoạn đê
từ Tân Tiến – Hương Gián – Xuân  Phú – Lãng Sơn
theo đề nghị của cử tri để báo cáo Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn xem xét đưa vào kế hoạch
đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn
vốn ngân sách Trung ương để đầu tư.

Cử tri xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế đề nghị:
UBND tỉnh thu hồi lại dự án nước sạch Đồng Hưu, lựa
chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để hoàn thành công
trình đưa vào sử dụng, hiện xã không có khả năng
quản lý được do không có kinh phí, nhân lực.

Công trình được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ
thuật tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày
08/11/2007, Quyết định số 1349/QĐ-UBND  ngày
27/9/2011. Tổng mức đầu tư là 9.610 triệu đồng;
công suất thiết kế 750 m3/ngày đêm, cấp nước cho
6.534 nhân khẩu; thời gian thực hiện từ năm 2007
đến năm 2013. Công trình được khởi công xây
dựng năm 2008, giá trị quyết toán công trình là
7.570 triệu đồng. 

Ngày 08/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết
định số 432/QĐ-UBND về việc giao công trình cho
Công ty CP Đầu tư phát triển Đồng Xanh. Sau khi
nhận công trình, Công ty đã tiến hành sửa chữa,
hoàn thiện đường ống cấp nước và lắp đặt được
600/1.445 đồng hồ vào các hộ dân, cấp nước thử

cho 80 hộ dân xã Đồng Hưu từ tháng 01/2017. Tuy
nhiên tiến độ đầu tư, sửa chữa, hoàn thiện các hạng
mục chậm, chưa cấp nước được cho nhân dân.

Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao
quản lý công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập
trung liên xã Đồng Hưu - Đồng Kỳ, huyện Yên Thế.
Ngày 13/2/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ
chức bàn giao công trình cho UBND xã Đồng Hưu
tiếp tục quản lý, khai thác. UBND xã Đồng Hưu đang
tiến hành sửa chữa, hoàn thiện công trình, củng cố
bộ máy quản lý; đã đầu tư 225 triệu đồng để duy
tu, sửa chữa và thực hiện vận hành cấp nước thử
miễn phí cho nhân dân trong 02 tháng (trước, trong
và sau Tết Mậu Tuất). Hiện nay, UBND xã Đồng Hưu
đang xây dựng phương án giá nước đề nghị UBND
huyện Yên Thế thẩm định, phê duyệt. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới
UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí kinh phí (từ nguồn vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới) để sửa chữa, nâng cấp đưa công trình vào
hoạt động; đồng thời tiếp tục kêu gọi, tổ chức lựa
chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm tham
gia đầu tư quản lý, khai thác công trình để công
trình hoạt động hiệu quả hơn. 

Cử tri xã Hương Mai, Trung Sơn, huyện Việt
Yên phản ánh: Kênh 3 chảy từ huyện Hiệp Hòa về
huyện Việt Yên qua các xã: Việt Tiến, Hương Mai và
Trung Sơn hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên
cạnh đó, sau mỗi đợt mưa lớn hoặc lấy nước phục vụ
sản xuất, tình trạng rác thải, xác động vật chết từ
huyện Hiệp Hòa dồn xuống rất nhiều, gây ách tắc và
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh
cho cải tạo, nâng cấp phục vụ sản xuất của nhân dân
và chỉ đạo huyện Hiệp Hòa, huyện Việt Yên có giải
pháp phối hợp xử lý tình trạng ô nhiễm nêu trên. 

- Về nội dung đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến kênh
3 (N3): Tuyến Kênh 3 (N3) hiện trạng là kênh đất, có
chiều dài 21km, phục vụ tưới cho 5.153 ha diện tích
đất canh tác của một số xã thuộc huyện Hiệp Hòa
và các xã Việt Tiến, Hương Mai, Trung Sơn, huyện
Việt Yên do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL
Nam Sông Thương quản lý. Hiện nay, do nguồn
kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên việc đầu tư, nâng
cấp đồng bộ tuyến Kênh 3 (N3) chưa thể thực hiện
được. Tuy nhiên, hàng năm UBND tỉnh đều chỉ đạo
Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông
Thương đầu tư một khoản kinh phí từ nguồn miễn
thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của đơn
vị để đầu tư tu bổ, nạo vét với nguồn kinh phí từ
năm 2014 đến năm 2017 là 1.669 triệu đồng, đảm
bảo thông kênh và phục vụ kịp thời cho sản xuất
nông nghiệp và dân sinh, không có diện tích bị
thiếu nước ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. 

Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban
hành Quyết định số 816/QĐ-UBND phân bổ kinh
phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ
Đông Xuân năm 2017 - 2018 (đợt 2), theo đó tuyến
kênh N3 được đầu tư nạo vét, tu bổ từ K16+200 đến
K21+100 thuộc huyện Việt Yên, với nguồn kinh phí
300 triệu đồng (đã hoàn thành trong quý I năm
2019), đáp ứng được yêu cầu đưa nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn.

- Về tình trạng rác thải và xác động vật chết dồn
về cuối kênh gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm môi
trường: Tình trạng người dân vứt rác thải, xác động
vật chết và xả chất thải, nước thải chưa qua xử lý
xuống hệ thống công trình thủy lợi ngày càng gia
tăng. Đối với tuyến kênh N3, rác thải, xác động vật
chết như ý kiến cử tri phản ánh là đúng, rác thải gây
ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường và nguy cơ
gây ô nhiễm nguồn nước. Để ngăn chặn và giảm
thiểu tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty
TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương
bố trí công nhân thường xuyên vớt rác tại các điểm
điều tiết, phối hợp với các cấp chính quyền địa
phương thu gom và vận chuyển rác vào các bãi tập
trung để xử lý theo quy định; đồng thời, yêu cầu
các cấp chính quyền địa phương (huyện, xã) tổ
chức tuyên truyền vận động nhân dân không vứt
rác thải, xác động vật xuống lòng kênh và có các
giải pháp bố trí các bãi thu gom, xử lý rác thải tại
các thôn, xã gắn với mô hình xây dựng nông thôn
mới; tuyên truyền phổ biến, quán triệt tới bà con
nhân dân thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi và có giải
pháp xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm
theo quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày
14/9/2017 của Chính phủ.  

Cử tri một số xã huyện Yên Thế phản ánh: Hiện
nay nguồn điện tại các xã: Tiến Thắng, An Thượng,
Hồng Kỳ, Xuân Lương, Tân Hiệp rất yếu, kém chất
lượng. Ngành điện lực không bố trí dự án vào khu vực
này được do trùng dự án của UBND tỉnh. Đề nghị
UBND tỉnh tiếp tục triển khai dự án cấp điện nông
thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 cho các xã
theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
(hiện nay dự án thực hiện xong ở 2 xã Phồn Xương,
Đông Sơn). 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND
tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp
với Công ty Điện lực Bắc Giang và các cơ quan liên
quan tiến hành khảo sát thực tế và xem xét, giải
quyết nội dung kiến nghị của cử tri. Kết quả cụ thể
như sau:
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Ngày 26/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND phê duyệt
điều chỉnh Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc
Giang giai đoạn 2013-2020. Theo đó, các xã Tiến
Thắng, An Thượng, Hồng Kỳ, Xuân Lương, Tân Hiệp
của huyện Yên Thế đã có trong danh mục của Dự
án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn
2013-2020. Hiện nay, Chính phủ và Bộ Công
Thương đã đồng ý phân bổ 80 tỷ từ nguồn vốn
ODA do EU tài trợ cho tỉnh Bắc Giang thực hiện Dự
án Cấp điện nông thôn trong giai đoạn 2018-2020
và UBND tỉnh Bắc Giang đã hoàn thiện thỏa thuận
điều kiện giải ngân với Bộ Công Thương để triển
khai thi công các xã còn lại trong năm 2019.

Để đảm bảo các điều kiện thực hiện dự án, Chủ
tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây
dựng công trình DD&CN tỉnh có văn bản thông báo
đến UBND các huyện có các xã tham gia dự án và
UBND các xã tham gia dự án về lịch bàn giao vị trí
cột và mặt bằng tuyến đường dây trung áp; mặt
bằng tuyến đường dây hạ áp; vị trí và mặt bằng
trạm biến áp (trong tháng 2, 3/2019) để địa phương
thực hiện công tác bồi thường, GPMB (Công văn số
34/BQLDADDCN-QLDA2 ngày 28/01/2019 của Ban
QLDA Đầu tư xây dựng công trình DD&CN tỉnh)

Như vậy, Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc
Giang giai đoạn 2013-2020 thực hiện tại các xã Tiến
Thắng, An Thượng, Hồng Kỳ, Xuân Lương, Tân Hiệp
của huyện Yên Thế sẽ được triển khai trong năm 2019.

Cử tri xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang kiến
nghị: Đoạn đường do tỉnh quản lý từ Đại Lâm đi Vôi
hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho
người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem
xét, tu sửa, nâng cấp.

Tuyến đường Đại Lâm – An Hà  là đường huyện
được UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải
thực hiện quản lý, bảo trì từ tháng 01/2015. Theo
đó, Sở Giao thông vận tải thực hiện duy tu, bảo trì
hàng năm đảm bảo giao thông tuyến đường phục
vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Ngày 17/4/2019,
UBND tỉnh đã có văn bản số 1239/UBND-GT đồng
ý chủ trương ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây
lắp để UBND huyện Lạng Giang tổ chức thực hiện
dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đại Lâm - An
Hà (đoạn Km0+00 - Km4+100). Đối với các đoạn
còn lại, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lạng
Giang có phương án đầu tư cải tạo nâng cấp các
đoạn còn lại của tuyến đường nhằm đảm bảo nhu
cầu đi lại cho nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát
triển KT-XH của địa phương (Công văn số
663/SGTVT-QLKC ngày 11/3/2019 của Sở Giao
thông vận tải).

Cử tri huyện Lạng Giang tiếp tục phản ánh:
Hiện nay đường 295, đoạn qua thị trấn Vôi đã mở
thành 2 làn đường nhưng nhà gác ghi vẫn nằm ở giữa
điểm đường 295, đấu nối với đường QL1A nên thường
xuyên gây ùn tắc vào các giờ cao điểm, ảnh hưởng
đến việc đi lại của nhân dân và các cháu học sinh khi
tham gia giao thông.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng
phối hợp với Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
xem xét dịch chuyển nhà gác ghi để mở rộng điểm
giao cắt giữa tuyến đường 295 với tuyến đường sắt
và Quốc lộ 1A, Hà Nội - Lạng Sơn. 

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục
Đường sắt Việt Nam về công tác đảm bảo TTATGT
đường sắt (tháng 6/2018), UBND tỉnh đã kiến nghị
xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri
huyện Lạng Giang. Ngày 14/01/2019, Sở Giao thông
vận tải tiếp tục có văn bản số 172/SGTVT-QLKC xin
ý kiến Cục Đường sắt Việt Nam về việc di chuyển
nhà gác ghi tại vị trí tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng
Sơn giao nhau với đường tỉnh 295. Ngày 20/3/2019,
Cục Đường sắt Việt Nam đã có văn bản số
537/CĐSVN-KCHTGT  trả lời, theo đó thống nhất với
nội dung đề nghị dịch chuyển trạm gác ghi và mở
rộng đường ngang tại điểm giao cắt nêu trên. 

Hiện, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải, UBND huyện Lạng Giang hoàn thiện hồ sơ
liên quan để xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải xem
xét, chấp thuận dịch chuyển nhà gác ghi và mở
rộng đường ngang theo quy định tại Điều 37,
Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT và cân đối nguồn
kinh phí để thực hiện.

Cử tri khu 4, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa
phản ánh: Việc nắn đường 288 (đoạn đấu nối từ Quốc
lộ 37 đến đường vành đai 4), đoạn qua tổ 9, khu 4, thị
trấn Thắng không hợp lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
ngành chức năng xem xét, nắn đều sang hai bên theo
đúng nội dung cuộc họp giữa chính quyền với các hộ
dân đã cam kết.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các
CTGT chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên
quan xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của cử
tri. Ban QLDA ĐTXD các CTGT đã phối hợp với
UBND huyện Hiệp Hòa, UBND thị trấn Thắng đi
kiểm tra hiện trường và thống nhất giữ nguyên
đoạn đấu nối từ Quốc lộ 37 đến đường vành đai 4
theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

Ngoài ra, cùng nội dung với kiến nghị của cử tri,
ngày 15/10/2018, Ban QLDA ĐTXD các CTGT đã có
Công văn số 246/BQLDA-DA1 về việc trả lời ý kiến
công dân gửi UBND huyện Hiệp Hòa và một số hộ
dân trú tại tổ 9, Khu 4, thị trấn Thắng theo quy định.

Cử tri xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng đề nghị:
UBND tỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch vùng nguyên liệu
đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến
năm 2020 kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND
ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khu
vực núi Cầu thuộc thôn Liên Sơn và khu vực thôn
Thượng Tùng, xã Lão Hộ; chỉ đạo dừng mọi hoạt động
khảo sát, lập hồ sơ thăm dò đất san lấp mặt bằng tại
khu vực này.

Sau khi nhận được kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với
UBND huyện Yên Dũng làm việc với HĐND, UBND
xã Lão Hộ, Ban quản lý thôn Liên Sơn và thôn
Thượng Tùng, xã Lão Hộ, kết quả như sau:

Qua kết quả rà soát, tìm kiếm các vùng nguyên
liệu đất nhằm đưa vào quy hoạch thăm dò, khai
thác để đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án, công
trình phát triển kinh tế của huyện Yên Dũng và khu
vực phía Nam thành phố Bắc Giang, với quan điểm
không quy hoạch mới các khu vực thuộc dãy núi
Nham Biền và vùng lân cận; trên cơ sở đề xuất của
UBND huyện Yên Dũng, qua ý kiến của các sở,
ngành liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã
đề nghị UBND tỉnh đưa khu vực núi Cầu thuộc thôn
Liên Sơn và khu vực thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ
vào quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt
bằng của tỉnh đến năm 2020 với diện tích 08 ha và
đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 2073/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 (sau khi
có ý kiến nhất trí của Thường trực HĐND tỉnh tại
Công văn số 855/HĐND-TH ngày 04/12/2017); theo
đó việc đưa khu vực trên vào quy hoạch vùng
nguyên liệu đất là phù hợp.

Trước đó, trên cơ sở nhất trí của đại diện thôn
Liên Sơn tại buổi làm việc ngày 29/5/2018, của
UBND xã Lão Hộ (tại Công văn số 22/CV-UBND ngày
30/5/2018) và của Chủ tịch UBND  huyện Yên Dũng
(tại Công văn số 744/UBND-TNMT ngày 07/6/2018);
Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Chủ tịch
UBND tỉnh cho phép 02 doanh nghiệp (gồm: Công
ty TNHH Quỳnh Phương và Công ty TNHH Phương
Huệ) được khảo sát, lập hồ sơ thăm dò tại khu vực
trên với tổng diện tích 08 ha và đã được UBND tỉnh
đồng ý (tại Công văn số 2302/UBND-TN ngày
13/7/2018 và Công văn số 3549/UBND-TN ngày
17/10/2018).

Sau khi các doanh nghiệp kết thúc khảo sát
thực địa đã lập hồ sơ thăm dò gửi Sở Tài nguyên và
Môi trường tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh cấp
phép thăm dò. Trong quá trình thẩm định, Sở Tài
nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với địa
phương trước khi tham mưu UBND tỉnh cấp phép
thăm dò cho doanh nghiệp.

Ngày 11/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường
đã phối hợp với UBND huyện Yên Dũng, UBND xã
Lão Hộ, Bí thư, Trưởng thôn Thượng Tùng và thôn
Liên Sơn kiểm tra thực tế, xem xét các vấn đề liên
quan; qua kết quả kiểm tra, làm việc cho thấy các
hộ dân có đất đều nhất trí cho phép các doanh
nghiệp được thăm dò, để làm căn cứ cấp phép khai
thác; tuy nhiên một số hộ dân xung quanh khu vực
và vùng lân cận lại không nhất trí với lý do sợ ảnh
hưởng đến môi trường cảnh quan và tâm linh, các
hộ đã đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lão Hộ
không đưa khu vực trên vào quy hoạch thăm dò,
khai thác đất. 

Do nhu cầu về nguyên liệu đất san lấp phục
vụ các dự án xây dựng phát triển KT-XH của huyện
Yên Dũng và khu vực phía Nam thành phố Bắc
Giang trong thời gian tới là rất lớn; UBND huyện
Yên Dũng đã có ý kiến đề nghị tỉnh vẫn giữ lại quy
hoạch. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định tình hình
địa phương nên việc cấp phép thăm dò, khai thác
tại khu vực trên chỉ được tiến hành sau khi có sự
đồng thuận của nhân dân. Trên cơ sở đó, ngày
01/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có
Công văn số 454/TNMT-TNKS chưa xem xét đề
nghị thăm dò, khai thác khoáng sản (đất san lấp
mặt bằng) tại khu vực núi Cầu, thôn Liên Sơn và
thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ của 02 doanh
nghiệp trên và chỉ tiếp tục xem xét sau khi có ý
kiến nhất trí bằng văn bản của UBND xã Lão Hộ.

Cử tri xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động phản
ánh: Hiện nay Công ty Anh Phong khai thác quặng
có nổ mìn đã tạo dư chấn làm nứt tường của một số
hộ dân; bên cạnh đó Công ty Anh Phong bơm nước
trực tiếp ra môi trường không qua xử lý ảnh hưởng
đến đời sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp
xử lý đối với Công ty Anh Phong để đảm bảo an toàn
cho nhân dân.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp với UBND huyện Sơn Động, HĐND-

UBND xã Giáo Liêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Gốc Sau, thôn Rèm kiểm tra khu vực mỏ quặng
Đồng của Công ty cổ phần Anh Phong. Kết quả
kiểm tra cho thấy:

Công ty thực hiện khai thác quặng đồng bằng
phương pháp hầm lò, hiện Công ty đã xây dựng 02
cửa lò (01 cửa lò thông gió và 01 cửa lò khai thác
quặng) với chiều dài 50m. Trong quá trình khai thác,
Công ty có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai
thác; nước thải phát sinh trong quá trình khai thác
chủ yếu là nước thải hầm lò, nước mưa chảy tràn
(không có hóa chất).

Tại khu vực xung quanh mỏ (trong vòng bán
kính 250m) có 05 hộ dân thôn Rèm sinh sống. Qua
kiểm tra, xác minh cho thấy có nhà của 02 hộ dân
có nhiều vết nứt dọc tường nhà ở và 01 hộ nứt dưới
nền nhà; người dân cho rằng việc xảy ra vết nứt là
do Công ty cổ phần Anh Phong nổ mìn gây ra.

Tuy nhiên sau khi đo khoảng cách thực tế và
đối chiếu với hộ chiếu nổ mìn và các quy định của
pháp luật cho thấy: mỗi lần nổ, Công ty sử dụng
hết tối đa là 14 kg thuốc nổ công nghiệp, đối chiếu
theo Phụ lục D-Quy chuẩn 02:2008/BCT-Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo
quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ
công nghiệp thì khoảng cách an toàn về chấn
động đối với nhà và công trình do nổ 14kg thuốc
nổ tập trung tối đa là 48,2m; trong khi đó khoảng
cách từ vị trí nổ mìn tại tâm moong khai thác của
Công ty tới các hộ dân gần nhất là 200m, vì thế
khoảng cách trên nằm ngoài vùng bán kính nguy
hiểm do chấn động của nổ mìn và đảm bảo an
toàn theo quy chuẩn. Ngoài ra, một số hộ ở gần
tâm moong khai thác hơn nhưng không bị nứt,
còn hộ nhà ông Chu Văn Đông và ông Chu Văn
Được lại bị dạn nứt tường. Vì vậy nội dung công
dân phản ánh việc nổ mìn của doanh nghiệp làm
nứt nhà dân là chưa có cơ sở.

Đối với việc xử lý nước thải, Công ty đã lắp đặt
công trình xử lý nước thải hầm lò trước khi xả thải
ra ngoài môi trường (mương dẫn nước thuộc thôn
Gốc Sau); nước thải hầm lò được bơm từ vị trí
moong khai thác lên hệ thống xử lý nước thải trước
khi xả thải ra ngoài môi trường; tại thời điểm kiểm
tra thấy mương nước thải cạn nước, lắng cặn có
màu trắng đục nổi váng, không có mùi. Theo kết
quả lấy mẫu và phân tích giám sát môi trường định
kỳ nước thải hầm lò của Trung tâm Quan trắc Tài
nguyên và Môi trường(1) thì các chỉ tiêu thông số
đều nằm trong giới hạn cho phép. Do đó nội dung
cử tri phản ánh việc doanh nghiệp bơm nước xả
trực tiếp ra ngoài môi trường không qua xử lý là
chưa có cơ sở.

Nhằm quản lý tốt hoạt động khai thác khoáng
sản (quặng đồng) tại địa bàn xã Giáo Liêm, huyện
Sơn Động; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn
bản đề nghị UBND huyện Sơn Động chỉ đạo các cơ
quan liên quan của huyện, UBND xã Giáo Liêm
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành
quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác
khoáng sản của Công ty cổ phần Anh Phong; nếu
phát hiện vi phạm phải kịp thời ngăn chặn, kiên
quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có
thẩm quyền xử lý theo quy định. Yêu cầu Công ty
cổ phần Anh Phong: thực hiện đúng và đầy đủ các
nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi
trường được UBND tỉnh phê duyệt; trước khi tiến
hành nổ mìn phục vụ khai thác quặng có trách
nhiệm thông báo chính quyền xã Giáo Liêm và
nhân dân thôn Rèm để kiểm chứng ảnh hưởng của
dư chấn đối với địa hình xung quanh.

Cử tri xã Bố Hạ, huyện Yên Thế phản ánh: Việc
khai thác cát, sỏi trên sông Thương thuộc địa bàn xã
Bố Hạ do Công ty Khai thác khoáng sản Đại Hoàng
Dương làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân
dân, gây nguy cơ mất an toàn đê, gây bức xúc cho
nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi Giấy
phép khai thác của công ty.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với đại diện HĐND-UBND huyện
Yên Thế, HĐND-UBND xã Bố Hạ, Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn liên quan kiểm tra thực địa khu vực
lòng sông Sỏi thuộc địa bàn xã Bố Hạ, huyện Yên
Thế và làm việc với Công ty TNHH Đại Hoàng
Dương; kết quả cụ thể như sau:

Công ty TNHH Đại Hoàng Dương được UBND
tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông Sỏi thuộc
địa bàn các xã Bố Hạ, Đồng Tâm, Đồng Kỳ, Tân Sỏi,
huyện Yên Thế và xã Hợp Đức, huyện Tân Yên (theo
Giấy phép khai thác khoáng sản số 607/QĐ-UBND
ngày 10/10/2018). Tổng diện tích khai thác 14,6ha,
trữ lượng khai thác 127.992m3, thời hạn khai thác
08 năm. 

Thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản
được UBND tỉnh cấp, Công ty TNHH Đại Hoàng
Dương đã cắm mốc giới tại 02 bên bờ sông Sỏi;
thông báo cho chính quyền địa phương theo quy
định; nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

với số tiền 26.769.000 đồng. Công ty TNHH Đại
Hoàng Dương bắt đầu khai thác cát, sỏi khu vực địa
phận xã Bố Hạ, huyện Yên Thế từ tháng 11/2018;
tổng trữ lượng đã khai thác đến ngày 10/4/2019 là
3.000m³ cát.

Qua kiểm tra thực tế trên sông Sỏi thuộc địa
bàn thôn Sỏi, thôn Xuân Lan 1 và thôn Xuân Lan 2,
xã Bố Hạ (từ ngã ba sông Sỏi, sông Thương đến cầu
Sỏi) và đối chiếu với hồ sơ cấp phép khai thác cát,
sỏi cho Công ty TNHH Đại Hoàng Dương cho thấy
tại thời điểm kiểm tra không có tàu thuyền khai
thác trên sông, tuy nhiên có 02 vị trí sạt lở mái bờ
sông, đất bãi ven sông, cụ thể:

- Vị trí 1 sạt mái bờ sông tại địa bàn xã Hợp Đức,
huyện Tân Yên, với chiều dài khoảng 20m, mái sạt
khoảng 3m so với đỉnh bờ. Vị trí này cách đê tả Sỏi
khoảng 50m và thuộc khu VI mỏ cát, sỏi nêu trên,
tuy nhiên việc sạt lở đất bãi không phải do Công ty
TNHH Đại Hoàng Dương khai thác gây ra (do hiện
nay Công ty chưa khai thác tại khu vực này).

- Vị trí 2 sạt lở đất bãi ven sông tại thôn Xuân
Lan 2, xã Bố Hạ với chiều dài khoảng 60m, sâu vào
trong bãi từ 5-10m. Vị trí này cách đê tả Sỏi khoảng
400m và nằm ngoài mỏ cát, sỏi nêu trên. Việc sạt lở
không phải do Công ty mà do việc khai thác cát, sỏi
trái phép gây ra.

Từ những nội dung nêu trên cho thấy cử tri xã
Bố Hạ, huyện Yên Thế phản ánh việc khai thác cát,
sỏi trên sông Sỏi thuộc địa bàn xã Bố Hạ gây nguy
cơ mất an toàn đê là đúng. Tuy nhiên việc sạt lở
không phải do Công ty TNHH Đại Hoàng Dương mà
do việc khai thác cát, sỏi trái phép gây ra.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 07/5/2019 Sở
Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số
1104/TNMT-TNKS đề nghị UBND huyện Yên Thế chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị của huyện tăng cường
công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;
tăng cường kiểm tra, giám sát việc hoạt động khai
thác cát, sỏi của Công ty TNHH Đại Hoàng Dương;
đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Đại Hoàng Dương
thực hiện nghiêm các quy định trong Giấy phép và
các quy định của pháp luật; hỗ trợ địa phương về
tầu thuyền, con người để vây bắt, truy đuổi các tầu
thuyền khai thác trái phép.

Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị: Xem xét điều
chỉnh một số diện tích đất lâm nghiệp hiện nay do
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Ngạn quản lý để
giao cho hộ dân quản lý, nhất là ở các xã: Tân Sơn,
Cấm Sơn, Hộ Đáp, Sơn Hải, Phong Vân.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến
hành kiểm tra thực tế và tham mưu giải quyết nội
dung cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị. Ngày
18/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ
trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục Kiểm lâm,
Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Lục Ngạn, UBND các xã Tân Sơn, Cấm Sơn,
Hộ Đáp, Sơn Hải, Phong Vân, Công ty Lâm nghiệp
Lục Ngạn tổ chức hội nghị để xem xét, giải quyết.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ thuê đất của
Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn, các nội dung thống
nhất tại hội nghị ngày 18/02/2019, kết quả cụ thể
như sau:

1. Về hồ sơ thuê đất của Công ty Lâm nghiệp
Lục Ngạn

Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn được UBND tỉnh
cho thuê đất tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày
28/10/2015; ký hợp đồng thuê đất số 2278/HĐTĐ
ngày 11/12/2015 với Sở Tài nguyên và Môi trường
diện tích 2.864,33 ha; 

Ngày 28/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 728/QĐ-UBND phê duyệt phương án sử
dụng đất của Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn.

Ngày 16/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết
định 328/QĐ-UBND thu hồi 611,16 ha đất do Công
ty Lâm nghiệp Lục Ngạn quản lý, để giao cho Ban
Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn quản lý tại xã
Kiên Lao.

Ngày 13/9/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết
định 606/QĐ-UBND thu hồi 115,04 ha đất do Công
ty Lâm nghiệp Lục Ngạn quản lý để bàn giao cho
UBND các xã Cấm Sơn, Hộ Đáp, Sơn Hải, Kiên
Thành, Kiên Lao, Quý Sơn, Nghĩa Hồ huyện Lục
Ngạn quản lý

Như vậy đến nay tổng diện tích đất còn lại
Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn đang được UBND
tỉnh cho thuê là 2.138,13 ha (gồm 2.128,59 ha đất
lâm nghiệp; 6,69 ha đất nuôi trồng thủy sản, 2,85
ha đất thương mại, dịch vụ) (2).

2. Về nội dung kiến nghị của cử tri và tình trạng
chiếm đất tại xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn

Tại buổi làm việc ngày 18/02/2019, UBND các
xã báo cáo cơ bản ý kiến cử tri là ý kiến chung tại
buổi tiếp xúc cử tri giữa các kỳ họp của các đoàn đại
biểu HĐND, tập trung chủ yếu tại xã Tân Sơn và xã
Cấm Sơn (chưa có ý kiến chính thức bằng đơn hay
văn bản gửi UBND các xã); nội dung chính cử tri đề

(1 ) Phiếu kết quả phân tích ngày 02/5/2019. 
(2)  Trong đó chi tiết tại các xã cụ thể như sau: xã Biển Động 50,08 ha; xã Cấm Sơn 233,05 ha; xã Tân Sơn 30,78 ha, xã Phong Vân 225,16 ha, xã Biên Sơn 11,81 ha, xã Hộ Đáp 613,18 ha, xã Sơn Hải 387,34 ha, xã Kiên Thành 177,0 ha, xã Kiên

Lao 369,48 ha; xã Quý Sơn 38,38 ha, xã Nghĩa Hồ 1,87ha) 
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nghị cắt lại đất của Công ty bàn giao cho địa
phương, không có tình trạng tranh chấp đất giữa
Công ty và các hộ dân. Ngoài ra có một số xã, Ban
quản lý thôn, bản có ý kiến đề nghị cắt trả lại một
phần diện tích đất cho nhân dân xây dựng công
trình công cộng như nghĩa địa, nhà văn hóa (thôn
Cái Cặn 2 xã Hộ Đáp đề nghị cắt 01 ha làm nghĩa địa
cho nhân dân); 04 trường hợp phản ánh việc cấp
trùng, lấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (03
trường hợp tại xã Sơn Hải, 01 trường hợp tại xã Hộ
Đáp). UBND xã Hộ Đáp báo cáo tại thôn Cái Cặn 2
có 47 hộ không có đất rừng để trồng (tuy nhiên có
đất ở, đất trồng cây lâu năm).

Tại xã Cấm Sơn từ ngày 27/12/2018 đến ngày
01-01-2019 xảy ra tình trạng người dân thôn Bến tự
ý vào khu vực đất Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn đã
được thuê cuốc khoảng 16.700 hố/trên diện tích
6,8ha; tuy nhiên đến nay theo báo cáo của Công ty
Lâm nghiệp Lục Ngạn thông qua công tác đối
thoại, tuyên truyền vận động tình trạng này đã
chấm dứt, Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn đã quản
lý, tiếp tục sản xuất trên diện tích 6,8 ha nêu trên. 

Như vậy, Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn đã
được UBND tỉnh cho thuê đất theo đúng các quy
định của pháp luật đất đai. Phương án sử dụng đất
của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt và Công
ty lâm nghiệp Lục Ngạn đang sử dụng đất đúng
mục đích, quy định của pháp luật.Do vậy, nội dung
cử tri đề nghị cắt lại đất của Công ty bàn giao cho
địa phương là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với
UBND huyện Lục Ngạn làm việc cụ thể với các cơ
quan, đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình thực
tế, giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo quy định
của pháp luật.

Cử tri xã An Dương, Ngọc Châu, huyện Tân Yên
phản ánh: Một số quy định trong Quyết định số
22/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về
việc thu xã hội hóa giáo dục đối với các trường công
lập trên địa bàn tỉnh, khi tổ chức thực hiện đã gặp
những khó khăn, vướng mắc (không được thu xã hội
hóa tiền điện, nhưng 100% các cháu mầm non ăn bán
trú nên việc tiêu thụ điện năng nhiều, phải chi trả hàng
tháng cao; không được thu xã hội hóa quá
200.000đ/năm để xây dựng trường lớp học,...). Đề nghị
UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét, rà soát sửa đổi một số
quy định cho phù hợp với thực tiễn tại cơ sở.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các
cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát một số quy
định trong Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày
09-8-2018 của UBND tỉnh. Đồng thời, tổ chức kiểm
tra thực tế và làm rõ nội dung cử tri phản ánh. Kết
quả cụ thể như sau:

- Về ý kiến cử tri phản ánh “không thu được xã hội
hóa tiền điện nhưng 100% các cháu mầm non ăn bán
trú nên việc tiêu thụ điện năng nhiều, phải chi trả hàng
tháng cao”: Theo quy định tại Quyết định số
22/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh,
các trường được phép thu tiền điện từ học sinh khi
các lớp học, chỗ ở bán trú có lắp điều hòa song phải
có công tơ riêng và thu bình quân trên số học sinh
ở bán trú. Ngoài ra, tiền điện thắp sáng, quạt mát
do các nhà trường chi trả từ nguồn ngân sách cấp,
học phí và không thu từ học sinh. Nội dung này
thực tế không gây vướng mắc hay khó khăn gì và
dễ tổ chức thực hiện hơn so với trước đây. Khi chưa
có quy định này, các trường thu tiền điện, quạt mát
nhưng không thể tách riêng chi phí của từng loại
điện tiêu hao dẫn đến không tường minh với phụ
huynh. Mặt khác, nguồn ngân sách cấp chi khác và
tiền thu học phí đã có nội dung chi tiền điện thắp
sáng và chạy quạt. 

- Về ý kiến cử tri phản ánh “không thu được xã hội
hóa quá 200.000 đồng/năm” gặp khó khăn, vướng
mắc về việc thu xã hội hóa giáo dục: Theo quy định
tại Điều 5, Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày
09-8-2018 của UBND tỉnh thì các cơ sở giáo dục xây
dựng danh mục, dự toán chi tiết báo cáo UBND cấp
xã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ
trợ; khoản vận động này ngoài kế hoạch huy động
xây dựng cơ sở vật chất thuộc trách nhiệm của
UBND cấp xã đã được HĐND cùng cấp phê duyệt.
Trường hợp phụ huynh học sinh tự nguyện đóng
góp thì mức đóng không quá 200.000 đồng/học
sinh/năm học, không bình quân mức đóng góp.
Mục đích của việc huy động xã hội hóa này là tạo
điều kiện cho nhà trường có nguồn kinh phí để duy
tu, sửa chữa các hạng mục nhỏ hoặc bổ sung một
số đồ dùng thiết bị dạy học còn thiếu. Quy định
mức vận động không quá 200.000 đồng/học
sinh/năm học nhằm hạn chế việc các nhà trường
lạm dụng nội dung thu này để đưa các mức tiền
cao, gây khó khăn, bức xúc cho phụ huynh học sinh.
Mặt khác, đó là khoản tự nguyện thì những gia đình
không có điều kiện thì không ủng hộ hoặc ủng hộ
ít cũng được. Trường hợp các nhà hảo tâm, các công
ty tài trợ hoặc các phụ huynh có điều kiện tự
nguyện ủng hộ nhiều hơn 200.000 đồng thì các nhà
trường vẫn được phép thu nhận.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, hướng
dẫn các cơ sở giáo dục nghiên cứu kỹ Quyết định

số 22/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND
tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

III - LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Cử tri huyện Hiệp Hòa: Đề nghị UBND tỉnh

điều chỉnh tỷ lệ chi trả việc dạy và học thêm ở trường
học tại Quyết định số 455/2012/QĐ-UBND ngày
25/12/2012 theo hướng: chi quản lý tăng từ 5% lên
10%, cơ sở vật chất giảm từ 10% xuống còn 5% để
đảm bảo công tác quản lý hiệu quả.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đang xem xét, lấy ý kiến về việc sửa đổi Thông tư số
17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học
thêm. Khi Thông tư được ban hành, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo cơ quan chuyên môn lấy ý kiến các tổ chức,
cá nhân có liên quan để chỉnh sửa, bổ sung Quy
định tại Quyết định số 455/2012/QĐ-UBND, trong
đó có nội dung điều chỉnh về tỷ lệ chi tiền dạy thêm,
học thêm cho phù hợp. 

Cử tri thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên tiếp
tục phản ánh: Hiện nay, di tích quốc gia đặc biệt đình
Đông (trong hệ thống di tích Khởi nghĩa Yên Thế ), đã
xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét
bố trí kinh phí chống xuống cấp nhằm bảo tồn các di
tích lịch sử trên địa bàn.

Di tích quốc gia đặc biệt đình Đông, thị trấn
Bích Động, huyện Việt Yên thuộc Dự án bảo tồn, tu
bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt những điểm Khởi nghĩa Yên Thế (giai đoạn
1). Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
chủ trương đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại
Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 31/10/2016,
tổng mức đầu tư là 98,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện
2017-2021.

Cử tri các xã của huyện Yên Dũng đề nghị:
UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp hữu
hiệu ngăn chặn các nhóm hỗ trợ tài chính (hoạt động
tín dụng đen) dán nhiều tờ rơi để quảng cáo, rao vặt ở
những nơi công cộng gây mất mỹ quan và an ninh
trật tự trên địa bàn.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh
xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả cụ
thể như sau:

Thời gian vừa qua, tình hình tội phạm và vi
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng
đen” tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh,
đã và đang được nhiều cử tri trong tỉnh quan tâm.
Qua công tác nắm tình hình, hiện nay toàn tỉnh có
khoảng 40 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cá nhân hoạt
động cho vay có biểu hiện liên quan đến hoạt động
“tín dụng đen”.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Công an tỉnh đã tập
trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng
tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương thức,
thủ đoạn mới, các biện pháp phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp
luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phối
hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân
tỉnh lựa chọn, đưa xét xử điểm một số vụ án liên
quan đến hoạt động “tín dụng đen” để răn đe,
phòng ngừa chung.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệpvụ thường xuyên rà
soát, thống kê, phân loại các cơ sở kinh doanh cầm
đồ, hỗ trợ tài chính, các cá nhân hoạt động cho vay
có biểu hiện liên quan đến “tín dụng đen” để chủ
động có biện pháp đấu tranh xử lý có hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh,
hỗ trợ tài chính nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn
chặn mọi hành vi lợi dụng các loại hình kinh doanh
để phạm tội.

- Tăng cường quản lý các cơ sở, cá nhân có biểu
hiện nghi vấn phạm tội hoặc có các hành vi vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”,
các tụ điểm phức tạp về hình sự. Từ đó tập trung lực
lượng đấu tranh, triệt phá hoặc có biện pháp vô
hiệu hóa, ngăn chặn thực hiện tội phạm.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an
toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 29 đơn thư tố
giác về các hành vi cố ý làm hư hỏng hoặc hủy
hoại tài sản, đổ, ném chất thải, chất bẩn... Đã khởi
tố 03 vụ, 05 bị can, xử phạt hành chính 03 đối
tượng liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”, đòi
nợ thuê dẫn đến có các hành vi cướp, cưỡng đoạt
tài sản, đánh bạc.

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính
trị tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, xử lý
các hành vi vi phạm liên quan tới hoạt động “tín
dụng đen” và đòi nợ thuê, trong thời gian tới, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan,
đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các giải
pháp cụ thể sau:

- Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh
công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân
về thủ đoạn, hậu quả tác hại của hoạt động tín
dụng đen, cho vay nặng lãi chú trọng tới đối tượng
là học sinh, sinh viên; nâng cao tránh nhiệm của cán
bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng ngừa, phát
hiện, tố giác, xử lý các hành vi vi phạm liên quan tới
cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở
kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ nhất là công

tác thẩm định, cấp phép kinh doanh kiên quyết xử
lý các cơ sở sai phạm; lực lượng Công an làm tốt
công tác nghiệp vụ trong quản lý, giáo dục, răn đe,
xử lý các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn tham gia
các hoạt động đòi nợ thuê; coi trọng công tác xét
xử công khai để tuyên truyền, giáo dục góp phần
răn đe các đối tượng.

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình
hình thức tế, các cơ quan chức năng kịp thời ban
hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử lý các
hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tập
trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật về quảng cáo liên quan đến tín dụng đen
trên địa bàn.

Cử tri thôn Trung Đồng, xã Ngọc Châu, huyện
Tân Yên phản ánh: Hiện nay một số người đi bộ đội
kháng chiến chống Mỹ đến tháng 10-1974 đã hoàn
thành thành nghĩa vụ trở về địa phương, song do điều
kiện kinh tế phải đi làm ăn xa quê nay mới có điều kiện
trở về mà vẫn chưa được tặng thưởng Huân, Huy
chương kháng chiến. Nhà nước có còn làm khen
thưởng nữa không, nếu còn thì đề nghị có văn bản
hướng dẫn.

Hiện nay, Nhà nước vẫn thực hiện việc khen
thưởng cho các đối tượng có thành tích tham gia
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối
với trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn). Hồ sơ xét
khen thưởng thành tích kháng chiến được các cá
nhân, gia đình có thành tích lập trình Hội đồng Thi
đua – Khen thưởng các cấp thẩm định, trình từ cấp
xã đến cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương theo quy
định. Vậy đề nghị cử tri thôn Trung Đồng, xã Ngọc
Châu, huyện Tân Yên đến liên hệ trực tiếp với UBND
xã Ngọc Châu để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ
và trình các cấp thẩm quyền xem xét theo quy định.

Cử tri xã An Dương, Ngọc Châu, huyện Tân Yên
phản ánh: Nhà nước quy định, cán bộ công chức, viên
chức làm việc 8 giờ/ngày (40 giờ/tuần). Nhưng thực
tế, để đảm bảo giờ làm, phụ huynh thường đưa trẻ
đến trước và đón sau giờ hành chính. Giáo viên mầm
non thường phải đến trường đón trẻ trước 30 phút,
chờ trả trẻ sau giờ làm việc ít nhất 30 phút. Như vậy,
giáo viên mầm non làm ít nhất 9 giờ/ngày, trong khi
lương giáo viên mầm non thấp, nhiều giáo viên mầm
non thu nhập không đảm bảo cuộc sống. Đề nghị
UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ đặc thù cho
giáo viên mầm non.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tổ chức
kiểm tra thực tế và nghiên cứu, xem xét giải quyết,
trả lời nội dung phản ánh của cử tri. Kết quả cụ thể
như sau:

Theo quy định hiện hành của nhà nước về thời
gian làm việc và chế độ chính cách đối với giáo viên
mầm non hiện nay thì chế độ sinh hoạt cho trẻ mẫu
giáo một ngày từ  6 giờ 30 sáng (mùa hè), 7 giờ sáng
(mùa đông) đến 17 giờ chiều. Trong thời gian đó,
giáo viên phải có mặt tại lớp để thực hiện nhiệm vụ
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an
toàn cho trẻ (Tổng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 30
phút, bao gồm cả thời gian trông trẻ buổi trưa đối
với lớp bán trú). Thời gian làm việc của giáo viên
mầm non đối với các giáo viên dạy lớp học 02
buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày
và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên
lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng
quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.
Theo đó, định mức giáo viên mầm non đối với lớp
học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,5 giáo
viên/nhóm trẻ; 2,2 giáo viên/lớp mẫu giáo. 

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, cơ bản các trường
mầm non công lập đã được bố trí giáo viên đảm
bảo tỷ lệ 1,8 giáo viên/lớp. Lương và phụ cấp của
giáo viên mầm non biên chế và giáo viên mầm non
hợp đồng theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND
ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh được thực hiện
theo quy định của nhà nước.

Ngoài ra, giáo viên mầm non tỉnh Bắc Giang
còn được chi trả tiền công trông trẻ buổi trưa theo
Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND, ngày 08/6/2017
và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày
09/8/2018 của UBND tỉnh quy định về thu, sử dụng
các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các
cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục
thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chính sách của tỉnh về tăng định mức giáo viên/lớp
mẫu giáo; chế độ cho giáo viên trực trưa đã tạo điều
kiện giúp giáo viên mầm non được ổn định về đời
sống, yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Như vậy, chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ tại
trường là 10 giờ đến 10 giờ 30 phút không đồng
nhất với việc mỗi giáo viên phải thực hiện trên lớp
10 đến 10 giờ 30 phút/ngày. Vì 1,8 giáo viên/lớp sẽ
được bố trí đan xen, gối nhau, giáo viên đến lớp
sớm để đón trẻ sẽ được về sớm, giáo viên đến
muộn sẽ về muộn để trả trẻ, đảm bảo mỗi giáo viên
chỉ phải thực hiện 6 giờ/ngày và 2 giờ thực hiện các
công việc khác theo quy định tại Thông tư
48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo
dục và đào tạo quy định chế độ làm việc đối với
giáo viên mầm non, đảm bảo thời gian làm việc 40
giờ/tuần. Việc bố trí sắp xếp giáo viên/lớp do Hiệu
trưởng quyết đinh, đảm bảo thực hiện nghiêm túc
chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ tại trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, còn một số
trường mầm non trên địa bàn tỉnh có tình trạng
giáo viên phải làm thêm giờ so với quy định.
Nguyên nhân là do một số trường thiếu giáo viên
cục bộ (giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ ốm, một số
trường chưa được bố trí đủ định mức 1,8 giáo
viên/lớp); một số trường phân công trách nhiệm
giáo viên chưa khoa học, hợp lý, dẫn đến quá tải về
thời gian làm việc cho giáo viên mầm non. 

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã yêu
cầu Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành
phố chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non trên
địa bàn thực hiện phân công hợp lý, khoa học giờ
dạy của giáo viên mầm non, đảm bảo thời gian lao
động và giờ đón trả trẻ. Các trường chủ động sử
dụng kinh phí của đơn vị (học phí, ngân sách nhà
nước, ...) để chi tiền làm thêm giờ đối với giáo viên
nầm non ở các trường chưa được bố trí đủ định
mức giáo viên theo quy định.

Cử tri xã Tân Trung, huyện Tân Yên phản ánh:
Người tham gia dân công hỏa tuyến, xong về địa
phương tham  gia công tác xã hội (là Chủ tịch Hội
Nông dân, Cựu Chiến binh cấp xã...), có bảo hiểm y
tế khi nhưng khi nghỉ hưu đi viện chỉ được hưởng
95%. Trong khi đó người chỉ tham gia dân công hỏa
tuyến hiện nay được công nhận và có bảo hiểm y tế,
khi đi viện lại được hưởng 100%. Đề nghị cơ quan
chức năng kiến nghị cấp trên giải quyết để đảm bảo
công bằng.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-
CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của
Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Tại Khoản 1 Điều 14 quy định mức hưởng Luật
Bảo hiểm y tế: "95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh
đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao
động hằng tháng” và ”80% chi phí khám bệnh, chữa
bệnh đối với các đối tượng khác (bao gồm: Dân
công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm
vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định
số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối
với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
và làm nhiệm vụ quốc tế)”.

- Tại Khoản 2 Điều 14 quy định: ”trường hợp một
người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì
được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có mức
hưởng cao nhất”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, người
tham gia dân công hỏa tuyến, xong về địa phương
tham gia công tác xã hội (là Chủ tịch Hội Nông dân,
Cựu chiến binh cấp xã...), sau đó nghỉ hưu thì mức
hưởng BHYT là 95% là đúng quy định. Nếu đối
tượng là người chỉ tham gia dân công hỏa tuyến
được công nhận và được cấp thẻ BHYT thì mức
hưởng BHYT tối đa là 80%, không phải là 100% như
ý kiến cử tri đã nêu.

* CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN
CỦA BỘ, NGÀNH T.Ư, CỦA UBND CÁC HUYỆN,
THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC

I- LĨNH VỰC PHÁP CHẾ
Cử tri là giáo viên các trường mầm non của

huyện Lục Nam: Đề nghị UBND tỉnh xem xét tăng
biên chế đối với giáo viên mầm non là 2,2 giáo
viên/lớp. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh
đã có Báo cáo số 35/BC-UBND tỉnh ngày 19/4/2019
về việc điều chỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp giáo
dục và y tế năm 2019 gửi Bộ Nội vụ. Trong nội dung
báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh có đề xuất, kiến nghị
Bộ Nội vụ phê duyệt biên chế giáo viên  mầm non
của tỉnh Bắc Giang theo định mức tối đa theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BGDĐT-
BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Nội vụ là  2,2 giáo viên/lớp. Tuy nhiên, đến nay
Bộ Nội vụ chưa có ý kiến trả lời. UBND tỉnh sẽ thông
tin đến cử tri khi nhận được ý kiến trả lời chính thức
của Bộ Nội vụ.

II- LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Cử tri xã Tam Tiến, huyện Yên Thế đề nghị:

UBND tỉnh xây dựng cầu qua ngầm Suối Ốc (thuộc
quốc lộ 17) vì thường xuyên ngập nước gây khó khăn
cho đi lại của nhân dân.

Ngầm suối Ốc hiện trạng có quy mô nhỏ,
không đảm bảo thoát nước vào mùa mưa lũ, các
phương tiện lưu thông qua đây bị hạn chế vào mùa
mưa đúng như phản ánh của cử tri. UBND tỉnh đã
nhiều lần đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng cục
Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để cải tạo, nâng
cấp. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hiện nay khó
khăn, dự án xây dựng cầu qua ngầm suối Ốc, QL.17
không được đưa vào Kế hoạch đầu tư công, giai
đoạn 2016-2020. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND
tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất kiến nghị các cơ quan chức
năng có thẩm quyền để đầu tư xây dựng cầu Suối
Ốc trong những năm tiếp theo.

Cử tri các xã Tân Dĩnh, Xương Lâm, Tân Hưng,
Hương Sơn, huyện Lạng Giang phản ánh nhà thầu
BOT, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn:

- Thi công đường gom qua Cụm công nghiệp
Hương Sơn, hệ thống rãnh thoát nước dọc không
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đảm bảo ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất của
nhân dân.

- Khi thi công qua địa bàn thôn Trại Mới, xã Tân
Hưng, nhà thầu không làm hầm đường bộ dân sinh
đi qua đường cao tốc, làm mất tuyến đường dân sinh
hiện nay của thôn, nhân dân rất bức xúc vì không có
đường sang để sản xuất và sinh hoạt. 

- Các hầm đường bộ dân sinh đi qua đường cao
tốc tại thôn Tân Mới và thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh
thiết kế thấp hơn 2 bên, vì vậy khi trời mưa bị ngập, rất
khó khăn cho đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, hệ
thống mương máng 2 bên đường cao tốc khi thi công
đường đã làm hư hỏng nhưng không sửa chữa, khắc
phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của
nhân dân...

Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Nhà thầu có giải pháp
khắc phục tình trạng trên.

Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 01/3/2019, UBND
tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn (cơ
quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT
Bắc Giang – Lạng Sơn) để thống nhất giải quyết
những tồn tại, bất cập của dự án, trong đó có các
kiến nghị của cử tri Lạng Giang.

Cử tri TP Bắc Giang phản ánh: Năm 2014, Nhà
nước mở rộng đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, khi
thu hồi đất thực hiện dự án đã làm hệ thống tiêu thoát
nước (đoạn qua xã Đồng Sơn) bị san lấp ½ diện tích,
gây khó khăn cho việc canh tác nông nghiệp. Đề nghị
UBND tỉnh thu hồi hết diện tích đất còn lại.

Hiện nay đường dân sinh 2 bên đường cao tốc
(qua xã Đồng Sơn) nhiều đoạn đã xuống cấp, nhiều ổ
voi, ổ gà, gây nguy hiểm cho người tham gia giao
thông. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét, tu bổ.

Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Bắc
Giang đã hoàn thành quyết toán công tác bồi
thường, GPMB nên hiện nay không thể tiếp tục thu
hồi hết diện tích đất còn lại nằm ngoài dự án.  

Đối với đoạn đường gom dân sinh hai bên
đường cao tốc qua xã Đồng Sơn do Công ty cổ
phần BOT Hà Nội – Bắc Giang quản lý. Tiếp thu ý
kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông-
Vận tải nhiều lần có văn bản và làm việc trực tiếp
với nhà đầu tư để yêu cầu khắc phục, sửa chữa.
Hiện, Công ty cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang đang
lập kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Cử tri xã Quang Châu và xã Minh Đức huyện
Việt Yên đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức
năng đầu tư, nâng cấp Trạm biến áp 2, thôn Quang
Biểu, xã Quang Châu; bổ sung 01 trạm biến áp tại khu
dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức (gần trường tiểu
học và mầm non) để đáp ứng nhu cầu dùng điện của
nhân dân.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối
hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang xem xét, giải
quyết. Kết quả cụ thể như sau:

- Trạm biến áp số 02 thôn Quang Biểu, xã
Quang Châu (trạm biến áp Quang Biểu 2) Công ty
Điện lực Bắc Giang đã thực hiện nâng công suất
trạm từ 250kVA-35/0,4kV lên 400kVA-35/0,4kV hoàn
thành ngày 15/3/2019, trạm biến áp Quang Biểu 2
đã vận hành ổn định và đảm bảo chất lượng điện
cấp cho nhân dân. 

- Tại thôn Mỏ Thỏ xã Minh Đức, huyện Việt Yên
hiện nay được cấp điện qua 04 trạm biến áp với tổng
công suất các trạm biến áp là 820kVA, bán kính cấp
điện các trạm biến áp đảm bảo theo quy phạm kỹ
thuật hiện hành. Qua khảo sát thực tế một số hộ dân
ở cuối đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Mỏ Thổ
điện áp thấp vào giờ cao điểm. Ngày 03/3/2019,
Công ty Điện lực Bắc Giang đã thực hiện nâng cấp
dây dẫn khu vực này, đảm bảo cấp điện ổn định và
đảm bảo chất lượng điện. Đối với khu vực trường
tiểu học và mầm non đang xây dựng, sau khi trường
đi vào hoạt động, nếu điện áp không đảm bảo,
Công ty Điện lực Bắc Giang sẽ thực hiện kéo thêm
đường dây đảm bảo cấp điện cho nhà trường.

Cử tri các xã huyện Lục Nam phản ánh: Tình
trạng cột điện xây dựng ở lề đường, giữa đường giao
thông, xây dựng ở rãnh nước, cột điện cũ bỏ không sử
dụng,... gây cản trở giao thông; nhiều vị trí dây trần
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; trạm biến áp công suất
thấp, không đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhân dân.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện sớm xem xét,
giải quyết.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty Điện lực
Bắc Giang tổ chức kiểm tra thực tế , làm rõ nội dung
cử tri phản ánh và xem xét giải quyết theo chức
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Theo đó, Công ty Điện
lực Bắc Giang đã tổ chức làm việc trực tiếp với cử tri
các xã thuộc địa bàn huyện Lục Nam để làm rõ các
nội dung cử tri phản ánh, trên cơ sở đó, xem xét giải
quyết, trả lời cụ thể đối với từng nội dung như sau:

* Cử tri thôn Đầng, xã Huyền Sơn, thôn Chãng xã
Bảo Đài, thôn Chẽ xã Trường Sơn, thôn Dăm, xã Vũ Xá
phản ánh: Đề nghị ngành điện quan tâm, xây dựng
trạm biến áp và nâng cấp lưới điện, giờ cao điểm điện
yếu, không đủ phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Công ty Điện lực Bắc
Giang đã tổ chức khảo sát thực tế và thực hiện các
biện pháp khắc phục, cụ thể:

- Khu vực thôn Đầng, xã Huyền Sơn: ngày
01/02/2019 đã đóng điện TBA Thôn Đầng 2 và san
tải cho TBA thôn Đầng, sau khi san tải đã khắc phục
được tình trạng điện áp thấp.   

- Khu vực thôn Chãng xã Bảo Đài: ngày
01/02/2019 đã đóng điện trạm biến áp Chãng và
san tải cho TBA Sen sau khi san tải đã khắc phục
được tình trạng điện áp thấp. 

- Khu vực thôn Chẽ, xã Trường Sơn: Điện lực Lục
Nam đã lập phương án nâng cấp dây dẫn và sẽ thực
hiện xong trong tháng 4/2019. 

- Khu vực thôn Dăm, xã Vũ Xá hiện tại đang thi
công xây dựng TBA Xí nghiệp thuộc dự án CQT
2019 dự kiến giữa tháng 4/2019 sẽ đóng điện và san
tải để khắc phục được tình trạng điện áp thấp.

* Cử tri xã Tiên Nha phản ánh: Đường điện tại
thôn Nghè 3 đã xuống cấp, nên đầu tư các nhánh điện
là dây bọc để không gây nguy hiểm cho nhân dân.

Công ty Điện lực Bắc Giang đã chỉ đạo các bộ
phận chuyên môn tổ chức kiểm tra kỹ thuật lưới
điện lộ I và lộ II sau trạm biến áp Nghè thuộc thôn
Nghè 3. Hiện trạng đang là dây dẫn trần 3A95+A50,
cột H8,5, H7,5. Điện lực đánh giá dây dẫn còn tốt,
cột cao, hành lang đảm bảo do vậy chưa cần thiết
để thay thế sửa chữa tránh lãng phí. Điện lực sẽ tăng
cường kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các khiếm
khuyết trên lưới điện, đảm bảo an toàn trong vận
hành lưới điện ổn định đời sống nhân dân.

* Cử tri xã Đông Hưng phản ánh: Tháng 4/2018
ngành điện đã xây dựng trạm biến áp, nhưng khi thiết
kế cột điện nằm trên rãnh thoát nước, cột điện số 20
đã bị nghiêng ngả giữa đường, cử tri có ý kiến nhiều
lần nhưng chưa được khắc phục.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Công ty Điện lực Bắc
Giang đã tổ chức khảo sát thực tế và thực hiện các
biện pháp khắc phục. Theo đó, cột điện số 20 bị
nghiêng đã được Điện lực Lục Nam khắc phục
xong. Còn lại, cột điện nằm trên rãnh thoát nước
mà cử tri phản ánh thuộc dự án cấp điện nông
thôn tỉnh Bắc Giang do Ban quản lý dự án xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc
Giang làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng và
đóng điện ngày 01/01/2017. Tiếp thu ý kiến cử tri,
Điện lực huyện Lục Nam đã tổ chức làm việc với
chính quyền xã và và Ban quản lý dự án xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thống
nhất biện pháp giải quyết kiến nghị của cử tri thôn
Cai Vàng.

Cử tri thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng phản
ánh: Hiện nay khu nghĩa trang TP Bắc Giang (Tân An)
đã xây khu vực để rác thải nhưng không hoạt động;
tình trạng nước thải từ nghĩa trang xả thải ra xung
quanh vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến môi trường và
cuộc sống các hộ dân sống gần khu vực nghĩa trang.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem
xét, giải quyết.

Nghĩa trang Tân An thuộc địa phận thôn Mỹ, xã
Thái Đào, huyện Lạng Giang và thôn Thượng, thị
trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng được xây dựng và đi
vào hoạt động từ năm 1978, với diện tích ban đầu
02 ha. Hiện tại nghĩa trang đã được cải tạo, mở rộng
thêm 03 ha, nâng tổng diện tích của nghĩa trang lên
05 ha. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường
trong khu vực nghĩa trang và sinh hoạt của nhân
dân sinh sống quanh khu vực, ngoài phần đầu tư
xây dựng nghĩa trang theo quy chuẩn thì chủ đầu
tư đã thi công lắp đặt đường nước sạch cho khu vực
thôn Dạ, thôn Mỹ xã Thái Đào, huyện Lạng Giang,
đồng thời xây dựng mương tưới tiêu cho thôn
Thượng, thị trấn Tân Dân; tổ chức trồng dải cây
xanh, xây dựng cây hương và khu hóa mã tập trung
nhằm khắc phục hạn chế tối đa sự phát tán ô nhiễm
tới môi trường xung quanh để người dân khu vực
yên tâm sinh sống. Năm 2010, UBND thành phố đã
cho xây dựng trạm xử lý rác thải tại nghĩa trang Tân
An, chỉ đạo Công ty cổ phẩn Quản lý công trình đô
thị bố trí công nhân thường xuyên duy trì, quét dọn
vệ sinh xung quanh khu vực nghĩa trang hàng ngày,
thu gom toàn bộ rác thải vòng hoa, ván thiên trong
khu vực tập kết về bể xử lý rác thải để xử lý bằng
phương pháp đốt tại chỗ trong bể xử lý.

Năm 2012, UBND thành phố đã ban hành Nghị
quyết 46/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về mức
hỗ trợ hỏa táng, điện táng trên địa bàn TP Bắc
Giang, trong năm đầu tiên triển khai tỷ lệ hỏa táng
đã chiếm 90% các trường hợp và những năm sau
là 100%. Từ tháng 6/2016, đã dừng hẳn, không cho
mai táng tại nghĩa trang. Do đó đã giảm thiểu được
nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường tại nghĩa trang.

Để công tác quản lý điều hành và vệ sinh môi
trường được tốt, Công cổ phần Quản lý công trình
đô thị Bắc Giang đã bố trí 04 nhân viên làm việc tại
nghĩa trang có nhiệm vụ chăm sóc, bảo quản, giữ
gìn phần mộ, duy trì, vận hành bảo dưỡng các công
trình trong nghĩa trang và dọn dẹp vệ sinh toàn bộ
khu vực nghĩa trang hàng ngày, đồng thời duy trì
thường xuyên nạo vét bùn, dọn dẹp vệ sinh hệ
thống cống thoát nước mặt trong khu vực nghĩa
trang, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ không có nước thải
từ nghĩa trang chảy ra ngoài. Hiện tại nguồn nước
chảy ra ngoài chỉ là nguồn nước mặt và nước mưa,
nguồn nước này chảy vào hệ thống cống thoát
nước của nghĩa trang sau đó chảy ra ngoài.

Cử tri TP Bắc Giang đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo
các ngành chức năng xem xét, lắp biển tín hiệu cho
phép các phương tiện tham gia giao thông được phép
rẽ phải tại ngã 3 đường Huyền Quang ra đường Hùng
Vương, TP Bắc Giang.

Chủ tịch UBND TP Bắc Giang đã có Công văn số
472/UBND-QLĐT ngày 06/3/2019 giao Công ty cổ
phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang làm chủ
đầu tư khảo sát lắp đặt 01 biển báo phụ “Đèn đỏ các
phương tiện được phép rẽ phải” hướng từ đường
Huyền Quang ra đường Hùng Vương tại nút giao
Huyền Quang – Hùng Vương và Công ty đã thực
hiện lắp đặt xong trong tháng 4/2019.

Cử tri các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, huyện
Lạng Giang phản ánh: Tuyến đường tỉnh, đoạn từ
Mia (An Hà, huyện Lạng Giang) đi Đông Sơn (huyện
Yên Thế) đã xuống cấp rất nghiêm trọng, đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm sửa chữa,
nâng cấp.

Tuyến đường từ Mia (An Hà, huyện Lạng Giang)
đi Đông Sơn (huyện Yên Thế) là đường huyện do
UBND Lạng Giang quản lý, hiện đã xuống cấp, hư
hỏng như nội dung cử tri phản ánh . Tuy nhiên, do
nguồn kinh phí hiện nay còn hạn chế, UBND huyện
Lạng Giang chưa thể cân đối được nguồn vốn để
đầu tư cải tạo nâng cấp toàn tuyến. Trước mắt,
UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà
soát các vị trí bị hư hỏng, xuống cấp và bố trí nguồn
vốn sự nghiệp để thực hiện cải tạo, sửa chữa cục bộ,
đảm bảo nhu cầu giao thông của nhân dân. Dự kiến
sẽ thực hiện cuối năm 2019.

Cử tri xã Vân Trung, huyện Việt Yên: Đề nghị
UBND tỉnh cho cải tạo nâng cấp tuyến đường liên
huyện từ xã Vân Trung (huyện Việt Yên) đi xã Yên Lư
(huyện Yên Dũng) để phục vụ nhu cầu đi lại của
nhân dân.

Đối với đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Việt
Yên, UBND huyện Việt Yên đã tổ chức thực hiện cải
tạo, nâng cấp và rải áp phan tuyến đường (từ điểm
nối đường gom QL1 đến thôn Trúc Tay, xã Vân
Trung, huyện Việt Yên), công trình đã hoàn thành
trong tháng 02/2019.

Đối với đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Yên
Dũng: Hiện nay, UBND huyện Yên Dũng đang trong
quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện dự
án xây dựng tuyến Cảnh Thụy – Nham Sơn - Yên Lư
kết nối với Khu công nghiệp Vân Trung, trong đó có
đoạn tuyến mà cử tri đề nghị.

Cử tri huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động
phản ánh: Tuyến đường giao thông từ xã Nam
Dương đi Đèo Gia hư hỏng nặng gây khó khăn, nguy
hiểm cho người tham gia giao thông (nhất là mùa thu
hoạch vải thiều). 

Tuyến đường giao thông từ xã Nam Dương đi
Đèo Gia là đường huyện do UBND huyện Lục Ngạn
quản lý. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND
huyện Lục Ngạn xem xét, giải quyết nội dung kiến
nghị của cử tri theo thẩm quyền. Theo đó, UBND
huyện Lục Ngạn đã đưa danh mục tuyến đường này
vào Đề án trọng điểm về phát triển kết cấu hạ tầng
huyện Lục Ngạn giai đoạn 2019-2025 để trình Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành nghị quyết.
Nguồn vốn đề nghị đầu tư sử dụng từ nguồn vốn
ODA và ngân sách tỉnh, ngân sách huyện. Tuyến
đường đề xuất xây dựng là đường cấp IV miền núi
có chiều rộng nền đường Bn= 7,5m, chiều rộng mặt
đường Bm=6,5m (bao gồm cả lề gia cố 2 bên
2x0,5m = 1m),  chiều rộng lề đường Ble = 2x0,5= 1m. 

Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị: Nâng cấp, mở
rộng tuyến đường từ Tân Sơn đi Hữu Kiên (Chi Lăng-
Lạng Sơn).

Tuyến đường từ Tân Sơn đi Hữu Kiên (Chi Lăng-
Lạng Sơn) thuộc quản lý của UBND huyện Lục
Ngạn. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND
huyện Lục Ngạn xem xét, giải quyết nội dung kiến
nghị của cử tri theo thẩm quyền. Theo đó, UBND
huyện Lục Ngạn đã đưa danh mục đầu tư nâng cấp
tuyến đường này vào Đề án trọng điểm về phát
triển kết cấu hạ tầng huyện Lục Ngạn giai đoạn
2019-2025 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét
ban hành nghị quyết. Tuyến đường đề xuất xây
dựng là đường cấp IV miền núi có chiều rộng nền
đường Bn= 7,5m, chiều rộng mặt đường Bm=6,5m
(bao gồm cả lề gia cố 2 bên 2x0,5m = 1m), chiều
rộng lề đường Ble = 2x0,5= 1m. 

III - LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Cử tri xã Hợp Thịnh, Thường Thắng và nhiều

xã của huyện Hiệp Hòa phản ánh:
Việc giải quyết chế độ theo Quyết định số

49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng
Chính phủ cho dân công hỏa tuyến quá chậm, nhiều
hồ sơ đã hoàn thiện từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa
được giải quyết.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng
kiểm tra, xem xét; đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với
Chính phủ quan tâm, giải quyết chế độ cho các đối
tượng tham gia quân đội, giai đoạn 1976-1979 nhưng
không thuộc vùng biên giới, hải đảo. 

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri,
UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy quân
sự tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Kết
quả cụ thể như sau:

Qua hơn 3 năm triển khai, thực hiện Quyết
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối
với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (sau đây gọi tắt là
Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ).

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận được
57.733 hồ sơ/26.865 đối tượng khảo sát ban đầu,
đạt 214,9% (trong đó số hồ sơ đủ điều kiện tỉnh
xét duyệt báo cáo Quân khu = 49.277 hồ sơ, số
chưa đủ điều kiện trả lại = 4.372 hồ sơ, hồ sơ chưa
xét duyệt = 4.084 hồ sơ); số đã có quyết định được
hưởng trợ cấp một lần = 41.192 đối tượng với tổng
kinh phí trợ cấp một lần = 85.806.600.000đ (trong
đó có 6.524 đối tượng = 13.300.000.000đ đã có
Quyết định của Quân khu ngày 25/12/2018 nhưng
chưa có kinh phí chi trả); số Quân khu chưa có
Quyết định là 8.085 đối tượng.

Riêng đối với huyện Hiệp Hòa số đối tượng
dân công hỏa tuyến theo khảo sát 4.380 đối
tượng; đến nay huyện đã tiếp nhận xét duyệt báo
cáo về tỉnh = 12.851 hồ sơ đạt 293, 4% so với khảo
sát (trong đó số hồ sơ đủ điều kiện tỉnh xét duyệt
báo cáo Quân khu = 11.469 hồ sơ, số chưa đủ điều
kiện trả lại = 1.382 hồ sơ); số đã có quyết định được
hưởng trợ cấp một lần = 8.676 đối tượng với tổng
kinh phí trợ cấp một lần là 17.562.400.000đ (trong
đó có 1.588 đối tượng = 3.192.100.000đ đã có
Quyết định của Quân khu ngày 25/12/2018 nhưng
chưa có kinh phí chi trả); số Quân khu chưa có
Quyết định là 2.793 đối tượng. 

Đối với xã Thường Thắng: Tổng số đối tượng
theo khảo sát ban đầu = 260; đến nay xã đã tiếp
nhận xét duyệt báo cáo về huyện = 474 hồ sơ đạt
182,3% so với khảo sát; số hồ sơ đã có Quyết định
được hưởng trợ cấp một lần = 433 đối tượng
(trong đó có 71 đối tượng đã có Quyết định của
Quân khu ngày 25/12/2018 nhưng chưa có kinh
phí chi trả); số hồ sơ Bộ CHQS tỉnh đã xét duyệt
báo cáo Quân khu nhưng chưa có Quyết định =
41 đối tượng.

Đối với xã Hợp Thịnh: Tổng số đối tượng theo
khảo sát ban đầu = 325 đối tượng; đến nay xã đã
tiếp nhận xét duyệt báo cáo về huyện = 877 hồ sơ
đạt 269,8% so với khảo sát; số hồ sơ đã có Quyết
định được hưởng trợ cấp một lần = 689 đối tượng
(trong đó có 89 đối tượng đã có Quyết định của
Quân khu ngày 25/12/2018 nhưng chưa có kinh
phí chi trả); số hồ sơ Bộ CHQS tỉnh đã xét duyệt
báo cáo Quân khu nhưng chưa có Quyết định =
188 đối tượng.

Đến thời điểm hiện nay 26/26 xã, thị trấn
trong toàn huyện không còn tồn đọng hồ sơ đề
nghị hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số
49 của Thủ tướng Chính phủ.

* Về trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng
chế độ chính sách cho đối tượng dân công hỏa
tuyến theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính
phủ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư
liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
ngày 16/12/2015 về hướng dẫn thực hiện Quyết
định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế
độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham
gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện
Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang một số địa phương tiến độ
giải quyết còn chậm. Lý do tổ chức khảo sát đối
tượng dân công hỏa tuyến các huyện, thành phố
chưa sát thực tế, số lượng tăng nhiều so với khảo
sát ban đầu; hầu hết đối tượng mất hết giấy tờ nên
việc xác minh thẩm định đối tượng gặp rất nhiều
khó khăn; việc kê khai của đối tượng thiếu chính
xác, nhất là người tham gia kháng chiến chống
pháp, chống Mỹ, tuổi cao hoặc thân nhân đối với
người từ trần không nhớ chính xác địa điểm, công
việc, thời gian tham gia dân công hỏa tuyến, dẫn
đến kê khai không trùng khớp các đợt được huy
động do đó phải khai đi, khai lại nhiều lần; đối
tượng kê khai hồ sơ đi từ trước tháng 2/1979 chưa
đúng đối tượng theo Quyết định số 49 của Thủ
tướng Chính phủ; số đối tượng dân công hỏa
tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ khu vực ga
Phố Tráng, sân bay Kép, đầu cầu Bắc Giang sáng
đi, tối về đã được Ban Chỉ đạo 24 BQP xem xét giải
quyết tại Công văn số 645/BQP-BCĐ ngày
26/4/2018 của Ban Chỉ đạo 24 BQP; Cùng với đó
UBND các cấp không lưu trữ được các giấy tờ,
danh sách tham gia dân công hỏa tuyến của đối
tượng và các đợt tham gia, dẫn đến thiếu căn cứ
xác định đối tượng nên đã ảnh hưởng tới tiến độ
chung của toàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc giải
quyết chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Bắc Giang
đã có Công văn số 693/BCĐ ngày 28/6/2018 về
việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm đối
tượng chính sách thực hiện theo Quyết định số
49/2015 của Thủ tướng Chính phủ gửi 10 huyện,
thành phố và đến thời điểm hiện nay Ban Chỉ đạo
24 các huyện, thành phố đã kết luận địa bàn và
hoàn thiện các hồ sơ còn lại./.
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