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Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội – Dân tộc; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Công an huyện;  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 
 

 

Ngày 23/12/2021, UBND huyện nhận được Công văn số 44/CV-HĐND của 

HĐND huyện về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư 

HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện yêu cầu các cơn quan, 

đơn vị tham mưu cho UBND huyện xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải 

quyết các ý kiến, nghiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá 

XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xem xét, giải quyết 09 ý kiến sau: 

(1) Cử tri thôn Đồng Heo, xã Đồng Tân: Đề nghị phòng Nông nghiệp & 

PTNT quan tâm  khảo sát và có hướng đầu tư đường nước khu Đồng Các phục vụ 

cho tưới tiêu cây trồng và quan tâm hỗ trợ cây, con giống và kỹ thuật chăm sóc. 

(2) Cử tri xã Yên Vượng, Yên Sơn, Yên Thịnh: Đề nghị cấp trên đầu tư các 

tuyến mương: Đồng Cóc, Là Giàng (Yên Thịnh); Đồng Giàng (Sơn Đông – Yên 

Vượng); Thôn Loi, thôn Hạ (Yên Sơn) để phục vụ tưới tiêu cho bà con.  

(3) Cử tri Bành Đức Còn, cử tri thôn Cầu Gạo Trong, xã Yên Thịnh: Đề 

nghị nhà nước quan tâm đầu tư 2 tuyến mương tiêu úng cho thôn: Tuyến 1: Thoát 

nước cho cánh đồng Mỏ Rơi từ đoạn nhà Vi Hồng Trang đến nhà ông Bành Đức 

Còn dài 300m, Tuyến 2: Tuyên mương tưới tiêu cho cánh đồng Là Nhìa và Cầu Da 

dài 200m từ nhà ông Bành Đức Còn ra đến mương chính Nà Ná.  

(4) Cử tri xã Vân Nham: Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hữu 

Lũng xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng mương bê tông nội đồng để phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, cụ thể: Đoạn mương nối từ giữa đồng xuống thôn Bản mới dài 

500m; từ giữa đồng thôn Bản Mới xuống cánh đồng thôn Gióng dài 1.000m (thôn 

Gióng+ Bản Mới xã Vân Nham), Đoạn mương từ Đập Cầu ván xuống cánh đồng 
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thôn Đồng Mỷ dài 1.000m (thôn Đồng Mỷ xã Vân Nham) Đồng thời đề nghị Phòng 

Nông nghiệp và PTNT huyện Hữu Lũng xem xét hỗ trợ xây dựng trạm bơm nước 

ở khu Tài Kỵ lên Cống Ao thuộc thôn Hét để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà 

con nhân dân;  

(5) Cử tri thôn Điển Dưới, Thống Nhất, thôn Lay, xã Thanh Sơn: Đề nghị 

cấp trên tiếp tục đầu tư làm mương thủy lợi để nhân dân phát triển sản xuất (Thôn 

Điển Dưới đoạn Cửa Làng – Cửa Đình khoảng 300m; thôn Thống Nhất đoạn chân 

đập Mỏ Kỵ I – Gốc Pục khoảng 500m; thôn Lay đoạn từ nhà văn hóa thôn Lay – 

nhà ông Hà Văn Tuất khoảng 500m);  

(6) Cử tri thôn Đồng La, thôn Quý Xã, xã Yên Bình: Kiến nghị UBND 

huyện xem xét, khảo sát xây dựng 01 trạm bơm điện ở khu vực Gốc Lầy, thuộc địa 

phận thôn Đồng La để phục vụ tưới tiêu cho 2 thôn Đồng La và Quý Xã, với diện 

tích tưới tiêu khoảng 40ha. Và khảo sát xây dựng 01 trạm bơm điện ở khu vực Mỏ 

Gạo, thuộc địa phận thôn Hồng Gạo, để phục vụ tưới tiêu cho hai thôn Hồng Gạo 

và Làng Lỷ, với diện tích tưới tiêu khoảng 50ha tại xã Yên Bình;  

(7) Ông Hoàng Văn Xây, cử tri thôn Cầu Gạo Trong, xã Yên Thịnh: kiến 

nghị cấp trên quan tâm cấp cho trạm bơm điện Ao Cả để bơm nước tưới sản xuất, 

trước đây dùng máy nổ đến nay máy đã hỏng. 

(8) Cử tri thôn Gốc Me, Cốc Dỹ, xã Đồng Tân: Về việc mở thêm kè thoát 

nước ở bờ kè suối tại thôn Gốc Me khu giáp danh với xã Cai Kinh và tu sửa đập 

thoát nước tại thôn Cóc Dỹ xã Đồng Tân hiện nay bị dò dỉ nước, đã hư hỏng không 

đảm bảo cho việc tưới tiêu nước phục vụ sản xuất. 

(9) Cử tri xã Hòa Bình: Kiến nghị cấp trên khảo sát, xem xét sửa chữa nâng 

cấp đập Mỏ Hé hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp nhiều làm ảnh hưởng lớn đến khả 

năng tích trữ nước của đập; Xem xét cấp xi măng để tu sửa đập Phai Thin, hiện nay 

đã xuống cấp rất lớn; Đề nghị tu sửa đập dâng, đập Nà Đào thôn Trãng; Đề nghị 

đầu tư tu sửa tuyến mương Mỏ Lai (mương Thủy Luân) hiện nay thẩm thấu xuống 

cấp hư hỏng nhiều, ruộng ở cuối mương không lấy được nước, diện tích tưới tiêu 

trên 20ha; Đề nghị xem xét cấp xi măng để làm mương tưới tiêu của cánh đồng Nà 

Sả. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xem xét, giải quyết 07 ý kiến sau: 

 (10) Cử tri thôn Kim Chòi, xã Đồng Tân: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư 

xây dựng hệ thống cống ở suối giữa hai thôn Kim Chòi thuộc xã Đồng Tân và thôn 

Đồng Bến thuộc xã Cai Kinh (khu Luồng Lầu). 

 (11) Cử tri thôn Đồng Bé xã Yên Bình: Đề nghị UBND huyện xem xét làm 

đường từ trường Tiểu học đến kho K79, tuyến đường thuộc huyện quản lý, đổ cấp 

phối, đá to lổn nhổn nhân dân, học sinh đi lại rất khó khăn. 

(12) Cử tri thông Làng Trang, xã Thiện Tân: Đề nghị cấp trên xem xét xây 

dựng cầu qua suối tại thôn Làng Trang khi trời mưa to nước ngập 1 số hộ trong 

thôn  bị chia cắt không đi lại được;  
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(13) Cử tri thôn Hợp Thành, Đá Mài xã Thiện Tân đề nghị: Cấp trên quan 

tâm đầu tư xây dựng cứng hóa bằng bê tông hoặc nhựa cho tuyến đường trục 

huyện quản lý đoạn từ ngà ba Hang Dơi đi dốc Ông Đống giáp xã Thanh Sơn chiều 

dai hơn 2km; Đề nghị huyện quan tâm làm tuyến đường từ ngã ba Đồng Sinh đi Đá 

Mài ra xã Thanh Sơn để thuận tiện cho người dân và học sinh đi học cấp 3 Vân 

Nham. 

 (14) Cử tri thôn Đình Bé, thôn Cã Ngoài, Cóoc Mò, Cã Trong, Văn Miêu xã 

Minh Sơn: Kiến nghị tại đoạn đường liên xã giữa xã Minh Sơn và xã Minh Hòa 

mặt đường xuống cấp xuất hiện nhiều ổ gà. Đề nghị cấp trên có biện pháp tu sửa 

mặt đường.  

 (15) Cử tri khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án khu dân cư trung tâm (An Ninh, An Thịnh) thị 

trấn Hữu Lũng. 

(16) Cử tri Trường Tiểu học và THCS xã Quyết Thắng: Hiện nay trên địa 

bàn xã có 2 điểm: Cổng trường Tiểu học; THCS và Cổng trường phân trường Thôn 

Bông xã Quyết Thắng bị che khuất tầm nhìn. Đề nghị cấp trên có kế hoạch cắm 

biển báo nguy hiểm để nhân dân và học sinh biết để không xảy ra tai nạn giao 

thông  

3. Phòng Tài nguyên, Môi trường huyện xem xét, giải quyết 07 ý kiến 

sau: 

3.1. Về đất đai:  

 (17) Cử tri Lý Văn Nhép, thôn Đập; ông Vy Thanh Bình, thôn Cốc Lùng; 

ông Lục Văn Báo, thôn Chùa Lầy, xã Vân Nham: Đề nghị các cơ quan có thẩm 

quyền cấp huyện xem xét việc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất của một số hộ dân hiên nay còn trả chậm, gia đình  

đã hoàn thiện hồ sơ và gửi huyện theo đúng quy định nhưng đến nay chưa có kết 

quả;  

(18) Cử tri thôn Đồng Thuỷ, xã Hoà Lạc: Cách đây 3 năm Khu Thủy Sản 

(thôn Đồng Thủy xã Hoà Lạc) đã được đo đạc để cấp giấy CNQSDĐ, năm 2021 lại 

đo lại nhưng đến nay chưa được cấp. Đề nghị cấp trên làm xong trong năm 2022.  

(19) Cử tri xã Thanh  Sơn: Đối với khu đất Đường Goòng thuộc thôn Lay, 

UBND xã Thanh Sơn đã tổ chức các cuộc làm việc với những hộ dân đang canh 

tác và nhận đất trong khu vực đất Đường Goòng. Qua nhiều lần làm việc, UBND 

xã chưa thống nhất được hướng giải quyết với các hộ dân. Nay các hộ dân tiếp tục 

có ý kiến đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ đối với 

diện tích đất nằm trong khu vực Đường Goòng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm vụ việc trên. 

3.2. Về môi trường:  

(20) Cử tri Lê Đình Tư, thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn: Có ý kiến về công ty Juma 

chế biến gỗ và đang hoạt động trên địa bàn thôn có ống khói xả ra nồng nặc (nhất 

là những hôm không có gió) làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, 
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người già thì khó thở, tức ngực,  trẻ con thì ảnh hưởng đến đường hô hấp. Công ty 

đã được UBND xã và thôn nhắc nhở nhưng vẫn chưa thấy khắc phục vì vậy thay 

mặt cho cử tri thôn Na Hoa đề nghị cấp trên xem xét giải quyết;  

(21) Cử tri Hoàng Văn Tùy, thôn Đồng Sơn, xã Hồ Sơn: Trên địa bàn thôn 

có xưởng sản xuất chế biến gỗ bóc đang hoạt động; Khi trời mưa nước chảy xuống 

ao có màu đen đặc làm cá bị chết. Xưởng không có lò đốt rác, khi đốt rác thì khói 

bụi bay vào nhà dân gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình ở gần đó. Đề 

nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý để đảm bảo sinh hoạt của người dân ở 

gần đó không bị ảnh hưởng 

 (22) Cử tri khu Tân Hòa, thị trấn Hữu Lũng: Diện tích Ao thuộc khu Tân 

Hòa, thị trấn Hữu Lũng bị ô nhiễm nặng do việc xả thải nước sinh hoạt và chăn 

nuôi của người dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

(23) Cử tri xã Yên Vượng: Việc mỏ đá Đạt Anh nổ mìn khai thác đá làm ảnh 

hưởng tới việc gieo trồng của nhân dân trên 10 ha đất nông nghiệp trên địa bàn xã 

từ năm 2019 đến nay chưa được giải quyết triệt để, đề nghị cấp trên quan tâm giải 

quyết. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện xem xét, giải quyết 02 ý kiến 

sau: 

 (24) Cử tri thôn Sẩy, xã Đồng Tân: Trong năm 2021 trên địa bàn xã Đồng 

Tân triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công một số dự án điện, tuy 

nhiên trong quá trình kiểm đếm giải phóng mặt bằng tại thực địa, cán bộ trung tâm 

phát triển quỹ đất chưa làm hết vai trò trách nhiệm của mình, để nhân dân và cán 

bộ thôn phải đi lại nhiều lần để phục vụ việc kiểm đếm (không thực hiện kiểm đếm 

một lần: kiểm đếm hố cột song rồi mới đến kiểm đếm hành lang đường điện…). 

Đề nghị năm tới khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án về đường 

điện đề nghị cần kiểm đếm gộp lại làm một lần. 

(25) Cử tri thôn Đồng Trong, xã Hoà Sơn có ý kiến: Dự án Đường 245 đã 

thực hiện, hoàn thành từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn còn 05 hộ gia đình ở thôn 

Đồng Trong (gồm hộ ông Hoàng Văn Cún, hộ ông Nông Văn Tuấn, hộ ông Lăng 

Văn Thao, hộ ông Nông Văn Hưởng và hộ bà Hoàng Thị Phay) chưa được chi trả 

bổ sung tiền chênh lệch giá đất theo thời điểm đền bù, giải phóng mặt bằng. Đề 

nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. 

5. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với công ty Cổ phần 

BOT Bắc Giang – Lạng Sơn xem xét, giải quyết 05 ý kiến sau: 

 (26) Cử tri Lương Thị Mần thôn Đồng Gia, xã Hồ Sơn: Gia đình có một 

thửa ruộng sau khi bị thu hồi để làm đường cao tốc hiện nay diện tích còn hơn 1 

sào do ảnh hưởng của đường cao tốc BG-LS khi trời mưa thì bị ngập úng và không 

có đường đi xuống ruộng gia đình đã làm đơn lên các cấp có thẩm quyền nhưng 

chưa được trả lời. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho gia đình. 

(27) Cử tri Lục Thị Nam thôn Đồng Gia, xã Hồ Sơn: Do ảnh hưởng của 

đường cao tốc BG-LS đi qua làm mất đường đi vào khu Pồ Shung thôn Đồng Gia 
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giáp với thôn Đá Đỏ xã Cai Kinh, hiện tại khu bãi đó cây bạch đàn đã đến tuổi khai 

thác mà không có đường vào, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét mở con 

đường để nhân dân đi lại canh tác nương, bãi. 

(28) Cử tri Trần Thị Phàn thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn: Kiến nghị gia đình còn 

01 góc ruộng do bị ảnh hưởng của đường cao tốc bị ngập úng không canh tác được 

đến nay gia đình Tôi chưa được nhận đền bù phần diện tích đó, đề nghị cấp trên 

xem xét giải quyết;  

(29) Cử tri thôn Phương Đông, Thịnh Hòa, xã Hoà Lạc: do ảnh hưởng của 

đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đặt cống thoát nước cao hơn mặt ruộng 

chính vì vậy sau khi hoàn thành công trình có 06 hộ (Chu Thị Chì, diện tích hơn 2 

sào; Lưu Văn Kẹt, DT hơn 2 sào; Chúc Văn Phồng, DT 2 sào; Lằng Văn Xòm , 

DT hơn 1 sào; Vi Văn Hương, DT hơn 1 sào; Vi Thị Táy, diện tích hơn 1 sào) 

không cấy được, năm 2018, 2019 đã được hỗ trợ theo vụ; từ đó đến giờ chưa được 

hỗ trợ và có biện pháp giải quyết. Đề nghị các cấp xem xét giải quyết cho các hộ 

dân trên;  

(30) Cử tri xã Minh Hoà: Việc thi công dự án đường cao tốc Bắc Giang – 

Lạng Sơn đã gây ngập úng  một số diện tích ruộng của bà con nhân dân. Công ty 

BOT đã hứa hỗ trợ chi trả ngập úng cho nhân là hai năm canh tác nhưng đến nay 

mới chi trả được 01 năm. Đề nghị cấp trên xem xét. 

6. Công an huyện xem xét, giải quyết 04 ý kiến sau: 

 (31) Cử tri khu Na Đâu, thị trấn Hữu Lũng:  Đề nghị các cơ quan chức năng 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử phạt các xe ô tô vẫn thường xuyên đỗ tại ngã ba 

giữa đường Chi Lăng và đường Ba Đình khu Tân Mỹ I tiềm ẩn nguy cơ mất an 

toàn giao thông, hiện tại đã có biển cấm đỗ.  

(32) Cử tri thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân có ý kiến: Đề nghị huyện chỉ đạo 

các phòng ban, cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra trọng tải của các xe chở vật 

liệu quá tải, làm ảnh hưởng đến tuyến đường, tốc độ xe chạy quá cao gây mất an 

toàn giao thông cho nhân dân ở hai bên dọc tuyến đường. 

(33) Cử tri xã Yên Vượng: Xe chở đất, đá lưu thông trên các tuyến đường 

trục xã làm rơi vãi đất, đá xuống lòng đường, lề đường gây mất an toàn cho người 

tham gia giao thông. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết tình trạng trên. 

(34) Ông Ngô Văn Đợ, cử tri Thôn Chùa Coong xã Yên Thịnh: Kiến nghị 

cấp trên quan tâm hiện nay Căn cước công dân của rất nhiều người dân bị sai về 

thông tin cá nhân mặc dù người dân đã cung cấp đúng thông tin. Đề nghị cấp trên 

có biện pháp khắc phục cho nhân dân. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, giải quyết 01 ý kiến sau: 

(35) Cử tri trạm y tế xã Quyết Thắng đề nghị: xem xét hỗ trợ kinh phí cho 

công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí mua trang thiết bị phục vụ cho 
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công tác phòng, chống dịch như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế và chế độ 

làm thêm giờ cho nhân viên. 

8. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện xem xét, giải 

quyết 03 ý kiến sau: 

(36) Cử tri Thôn Kim Chòi, Rừng Dong, Đồng Lai, Ngọc Thành, Thôn Sẩy 

xã Đồng Tân: Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hiện nay 

trên địa bàn thôn đã tổng hợp đầy đủ các đối tượng lao động tự do để đề nghị hỗ 

trợ theo chính sách trên, đã có quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách các 

đối tượng lao động tự do được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy 

nhiên huyện lại tạm dừng chưa thanh toán tiền hỗ trợ. Đề nghị huyện làm rõ 

nguyên nhân, lý do tại sao lại tạm dừng chưa thanh toán tiền hỗ trợ cho một số đối 

tượng lao động tự do mà đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. 

(37) Bà Vũ Thị Lanh, cử tri thôn Sơn Đông xã Yên Vượng: Gia có liệt sỹ 

Nguyễn Văn Dục, hiện nay đang nằm ở nghĩa trang huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, phần mộ bia ghi nhầm chữ đệm, địa chỉ. Gia đình đã có đơn đề nghị gửi 

huyện có nguyện vọng di chuyển Hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang quê nhà huyện Hữu 

Lũng để thuận tiện cho việc hương nhang, đề nghị cấp trên xem xét giúp đỡ. 

(38) Ông Trần Hữu Vinh, Cao Quang Sĩ, cử tri thôn Rừng Dong, xã Đồng 

Tân có ý kiến: Đối với việc cấp đổi, làm mới huân, huy chương đã triển khai từ 

năm 2015, cử tri cũng đã làm hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa làm được không biết 

lý do gì? Hồ sơ đã làm tại phòng Nội vụ huyện. Đề nghị phòng Nội vụ huyện xem 

xét giải quyết. 

9. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện xem xét, giải quyết 01 ý kiến sau: 

(39) Cử tri thôn Tân Duyên, thôn Tân Nhiên, xã Nhật Tiến: Đề nghị huyện, 

lắp đặt thêm loa phát thanh tại khu cổng thôn Tân Duyên và khu Gốc Dừa thuộc 

thôn Tân Nhiên vì ở khu vực này không có loa nên không nghe được thông báo 

hay tuyên truyền chính sách của nhà nước. 

Lưu ý: Cách thức tổng hợp báo cáo như sau: 

1. Nội dung đã giải quyết xong, gồm….ý kiến: cụ thể: 

- Ý kiến về nội dung……. 

Kết quả giải quyết:……… 

2. Nội dung đang giải quyết, gồm….ý kiến, cụ thể: 

- Ý kiến về nội dung……. 

Kết quả giải quyết:……… 

3. Nội dung sẽ giải quyết trong thời gian tới, gồm….ý kiến, cụ thể: 

- Ý kiến về nội dung……. (dự kiến triển khai thực hiện trong thời gian nào, 

cần đưa ra mốc thời gian cụ thể). 
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Thời gian gửi báo cáo: Đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết, 

báo cáo kết quả gửi về UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện 

trước ngày 15/6/2022. 

 UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo 

đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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