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Kính gửi:  

- Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài 

chính - Kế hoạch, Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc; Văn hoá và Thong tin; 

- Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Bảo hiểm 

xã hội huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện; Xí nghiệp Khai thác công trình 

thủy lợi huyện; Viễn thông Cao Lộc; 

- UBND xã Hợp Thành. 

 

Thực hiện nội dung Báo cáo số 218/BC-HĐND ngày 15/7/2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghi ̣của cử tri tại kỳ hop̣ giữa 

năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Để kịp thời 

báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thường lệ và trả lời cử tri theo quy 

định, Uỷ ban nhân dân huyện giao các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải 

quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (13 ý kiến) 

  1.1.  Cử tri thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

xem xét vị trí đặt biển cấm đi ngược chiều của đoạn đường từ quốc lộ 1A rẽ vào 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  

1.2. Cử tri thôn Phai Luông, xã Hợp Thành đề nghị xem xét, giải quyết việc 

thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn tại đoạn đường ĐH24 đoạn đi qua 

địa phận thôn Phai Luông, xã Hợp Thành. 

1.3. Cử tri thôn Nhọt Nặm, xã Công Sơn đề nghị quan tâm, xem xét kịp thời 

việc khắc phục do sạt lở đoạn đường nối với tuyến du lịch Mẫu Sơn (đoạn thôn 

Nhọt Nặm, đoạn từ Cốc Tranh sang Đông Chắn, Lục Bó). 

1.4. Cử tri thôn Còn Toòng, xã Thụy Hùng đề nghị cấp có thẩm quyền xem 

xét tu sửa đoạn đường Thụy Hùng – Phú Xá hiện nay xuống cấp nghiêm trọng. 

1.5. Cử tri xã Thanh Lòa kiến nghị đội duy tu bảo dưỡng đường ĐH24 khi 

sửa chữa cần nạo vét các đoạn mương bị tà luy sạt lở vùi lấp theo quy định, hiện 

nay chỉ phát có hai bên lề đường không khơi rãnh mương; vá các ổ gà mặt đường 



bằng đá trơn dẫn đến trời mưa trôi xuống ruộng, vườn của người dân gây khó khăn 

cho canh tác. 

1.6.  Cử tri xã Thụy Hùng, xã Hải Yến đề nghị cấp trên quan tâm cấp xi 

măng sớm và kịp thời cho bà con làm đường nông thôn, đường nội thôn, liên gia 

đình, kiên cố hóa kênh mương. 

1.7. Cử tri xã Tân Thành phản ánh: Hệ thống giao thông nông thôn tại xã 

Tân Thành còn khó khăn mặc dù đã đạt nông thôn mới, tuy nhiên hai nhánh đường 

vào xóm Pác Ve thuộc thôn Tầm Danh chưa được bê tông hóa, đề nghị cấp trên 

xem xét cấp xi măng để dân làm đường. 

1.8. Cử tri xã Tân Thành đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như 

đường giao thông nông thôn nhất là các ngõ, nhánh ở khu dân cư; Hỗ trợ đầu tư 

cầu qua nhánh xóm Nà Nam thuộc thôn Tân Tiến. 

1.9. Cử tri khu Hoàng Văn Thụ, Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng:  

+ Đoạn đường cua từ đầu cầu vượt Ga vào khu Hoàng Văn Thụ (đoạn đầu 

của đường Lương Văn Tri) không có vỉa hè, tầm nhìn bị che khuất, rất nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông, mong các cấp quan tâm, chỉnh trang đảm bảo mỹ 

quan đô thị, đồng thời đảm bảo cho phương tiện và người tham gia giao thông.  

+ Hệ thống rãnh thoát nước chưa đảm bảo đoạn đường Phùng Chí Kiên đấu 

nối giữa tổ 9 khu Dây Thép với đường Lương Văn Chi, khu Hoàng Văn Thụ mỗi 

khi mưa to nước cuốn đất đá chảy trên mặt đường không thoát kịp do cống quá 

nhỏ; cống thoát nước ở tà luy ngõ 2, tổ 2, khu Hoàng Văn Thụ không có, mỗi khi 

mưa nước không thoát được chảy vào nhà dân gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 

người dân đề nghị các cấp quan tâm đầu tư xây dựng. 

+ Hệ thống cống thoát nước đoạn đầu Phố Nam Quan và trước cổng UBND 

thị trấn chưa đảm bảo mỗi khi trời mưa vẫn gây ngập úng - đề nghị có biện pháp 

khắc phục. 

1.10. Cử tri khối 7, thị trấn Cao Lộc: Chợ thị trấn Cao Lộc còn chật hẹp, 

không đáp ứng được nhu cầu cho bà con buôn bán nên việc bày bán ra vỉa hè lòng 

lề đường còn nhiều. Đề nghị cơ quan chức năng cần mở rộng chợ thị trấn Cao Lộc, 

kiến quyết xử lý các hộ dân lấn chiếm lòng đường, vỉ hè dọc tuyến đường 3-2. 

1.11. Cử tri thôn Bắc Đông 2, thôn Xa Cao, xã Gia Cát đề nghị cấp trên xin 

thêm xi măng để làm thêm các đoạn đường nhỏ ở xóm, đồng thời gia cố lại các 

đoạn bờ kè mương đã bị hư hỏng, xuống cấp. 

1.12. Cử tri xã Bình Trung đề nghị quan tâm làm đường từ thôn Thống Nhất và 

thôn Khau Khe, tiếp tục cấp xi măng làm đường nội thôn (thôn Khau Khe, Xuân Lũng). 

1.13. Cử tri thôn Phai Luông, xã Hợp Thành: Đề nghị quan tâm xem xét lắp 

bóng điện cao áp thắp sáng đường vào Nhà văn hóa thôn Phai Luông để nhân dân 

đi sinh hoạt, hội họp vào buổi tối được thuận tiện. 

2. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (09 ý kiến) 

2.1. Cử tri xã Hòa Cư phản ánh: Trên địa bàn xã Hòa Cư không có nguồn 

sinh thủy, phải phụ thuộc vào thời tiết, tình trạng hạn hán kéo dài dẫn tới thiếu 



nước sản xuất nông nghiệp, đề nghị cấp trên xem xét, khảo sát hỗ trợ xây hồ chứa 

nước.  

2.2. Cử tri xã Tân Liên đề nghị xây dựng trạm bơm nước tại thôn Tằm 

Nguyên để phát triển nông nghiệp (Khu cánh đồng xóm Trong Là kéo dài đến thôn 

An Rinh 1 từ trước tới nay không có nguồn nước tưới tiêu, chủ yếu là chờ thiên 

nhiên, mà bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên đề nghị các cấp xem xét khảo 

sát lắp đặt một trạm bơm tại xóm Trong Là để cung cấp nước cho cả cánh đồng 

Trong Là, An Rinh 1 thì bà con mới phát triển sản xuất được). 

2.3. Cử tri thôn Pò Nghiều, xã Thụy Hùng, thôn An Tri, xã Bình Trung, thôn 

Co Khuất, xã Thanh Lòa đề nghị hỗ trợ nguồn nước sạch cho thôn. 

2.4. Cử tri thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn kiến nghị, đề xuất cấp trên đầu tư 

xây dựng các tuyến mương nước để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. 

(Mương Nà Tà, Khao Slung) 

2.5. Cử tri thôn Nà Lệnh, xã Thạch Đạn đề xuất cấp trên đầu tư xây dựng 

mương Phai Phường, Phai Tô để phục vụ tưới tiêu. 

2.6. Cử tri thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn đề nghị tu sửa tuyến mương Cốc 

Tranh đã được đầu tư xây dựng từ lâu hiện nay đã xuống cấp. 

2.7. Cử tri thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn đề nghị xây hố chứa bùn tại điểm 

bị lấp mương do làm đường du lịch Mẫu Sơn từ km10 xuống xóm Đông Chắn – 

Cốc Tranh (đoạn dưới nhà ông Hang). 

2.8. Cử tri thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn đề nghị đầu tư xây tuyến mương 

xóm Khuổi Pao, thôn Cốc Tranh phục vụ tưới tiêu khoảng 4 mẫu ruộng. 

2.9. Cử tri thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa kiến nghị nhà nước quan tâm đầu tư 

xây dựng tuyến mương Nà Vài thuộc thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa có chiều dài 

khoảng 1,6km để phục vụ tưới tiêu phát triển sản xuất cho nhân dân khoảng 04ha. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02 ý kiến) 

3.1. Cử tri xã Gia Cát, Hòa Cư, Xuất Lễ, Hải Yến, Bình Trung, Thanh Lòa 

đề nghị các cấp quan tâm đến các vấn đề về phát triển kinh tế cho người dân, xem 

xét đầu ra cho sản phẩm, chuyển đổi mô hình cây trồng ngắn ngày đem lại giá trị 

kinh tế cao, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm (mận cơm xã Hòa Cư, hồng 

không hạt xã Bảo Lâm); cung cấp cây giống có chất lượng tốt và đúng mùa vụ (Dự 

án cây hồng không hạt Bảo Lâm trên địa bàn xã năm 2020 tỷ lệ cây sống thấp). 

3.2. Cử tri xã Xuân Long, Thụy Hùng phản ánh: Dự án trồng gừng tại xã 

Xuân Long không hiệu quả vì gừng giống khi đưa đến cho dân trồng đã có dấu 

hiệu thối, bên cạnh đó thổ nhưỡng không phù hợp trồng gừng, chỉ phù hợp trồng 

cây hồi và cây trám đen, đề nghị cấp trên quan tâm quy hoạch phát triển trồng cây 

theo vùng cho phù hợp với từng địa phương. Đề nghị cấp giống cây trồng (giống 

lúa, hồi, sở) cho bà con nhân dân trồng rừng phát triển kinh tế. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường (10 ý kiến) 

4.1. Cử tri khối 5, xã Hợp Thành đề nghị quan tâm việc xử lý việc lấn chiếm 

đường ngõ của ông Vi Cảnh Xô, tổ 3, khối 5. 



4.2. Cử tri xã Hợp Thành đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết vấn đề ô 

nhiễm môi trường của cơ sở sản xuất chiếu tre tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành để 

không ảnh hưởng đến người dân. 

4.3. Cử tri xã Tân Thành phản ánh: Hiện chưa có điểm thu gom rác thải trên 

địa bàn xã, đề nghị cấp trên quan tâm có thể quy hoạch làm 04 điểm thu gom rác 

thải tại các cụm thôn để thuận tiện cho việc thu gom rác thải của các hộ dân. 

4.4. Cử tri khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng: Hợp tác xã Đồng Tâm 

vẫn rửa thùng rác ở khu phố (tại điểm tập kết rác cũ trước đây sát tường rào 

Trường THPT Đồng Đăng) gây mùi hôi ô nhiễm môi trường trong khu vực sinh 

sống người dân - đề nghị chuyển nơi khác. 

4.5. Cử tri khối 5, xã Hợp Thành phản ánh xưởng gỗ của ông Khương Văn 

Tính thường xuyên sấy gỗ gây khói, bụi, mùi khét ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người dân sống xung quanh và ô nhiễm môi trường. 

4.6. Cử tri thôn Xa Cao, xã Gia Cát ý kiến thường xuyên phát hiện bao tải 

nghi xác lợn chết vứt ở suối gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị cấp trên xem xét 

có biện pháp xử lý. 

4.7. Cử tri thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành: Đề nghị quan tâm việc chuyển mục 

đích sử dụng đất cho các hộ dân đã bị thu hồi đất để thực hiện các dự án ven đường 

quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành để người dân chuyển 

sang làm kinh doanh, dịch vụ. 

4.8. Cử tri thị trấn Đồng Đăng phản ánh: Giao đất tái định cư cho người dân 

do ảnh hưởng dự án mở đường cầu vượt Ga Đồng Đăng, người dân đã vào xây nhà 

ở thuộc khu Hoàng Văn Thụ, nhưng hiện nay không được nhận quyết định giao 

đất, khi đi đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được tiếp 

nhận hồ sơ vì thiếu quyết định giao đất, đề nghị huyện xem xét việc trên.  

4.9.  Cử tri xã Hải Yến đề nghị tiếp tục quan tâm đến công tác giải quyết dự 

án Việt Đức của Chi hội Nông dân xóm Pác Bó.  

  4.10. Cử tri thôn An Tri, xã Bình Trung phản ánh các nhà máy hoạt động 

gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, các loại cây trồng của nhân dân, 

đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất (06 ý kiến) 

 5.1. Cử tri xã Hợp Thành phản ánh: Dân cư thôn Pò Tang hiện nay vướng 

dự án đường cao tốc đang tạm dừng và dự án cụm công nghiệp Hợp Thành triển 

khai chậm từ năm 2009 đến nay chưa hoàn thành làm ảnh hưởng đến đời sống của 

người dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời rõ cho người dân được 

biết còn thực hiện dự án hay không để dân yên tâm sinh sống sản xuất. 

5.2. Cử tri thôn Pò Tang và thôn Nà Nùng, xã Hợp Thành đề nghị các cấp 

quan tâm xem xét khẩn trương triển khai sớm các dự án trên địa bàn thôn, do ảnh 

hưởng đến nhà cửa, đất sản xuất nên người dân không thể phát triển kinh tế. 



5.3. Cử tri thôn Hợp Tân, Bắc Đông 2: Dự án cải tạo, nâng cấp đường quốc 

lộ 4B đi qua địa bàn xã hiện đang triển khai tạm ứng tiền đề bù, giải phóng mặt 

bằng nhưng mức giá đề bù thấp chưa hợp lý, đề nghị cấp trên xem xét có quyết 

định về đơn giá mới phù hợp với dự án. 

5.4. Cử tri thôn Lục Bó, xã Công Sơn đề nghị quan tâm đến các chương 

trình dự án được đầu tư qua thôn, việc đền bù giải phóng mặt bằng, dân ý kiến 

nhưng khi trả lời thực hiện còn chậm. 

5.5. Cử tri thôn Bắc Nga, xã Gia Cát có ý kiến liên quan đến dự án cải tạo, 

nâng cấp đường Quốc lộ 4B: 

+ Đất của gia đình là đất ở có sổ đỏ, nhưng khi thu hồi lại ghi là đất trồng 

cây lâu năm (hộ Đặng Thị Phượng, thôn Bắc Nga) 

+  Đất của gia đình sổ đỏ là đất ruộng nhưng khi thu hồi lại ghi là đất vườn 

(hộ Hoàng Văn Muội, thôn Bắc Nga) 

5.6. Cử tri khối 5, thị trấn Cao Lộc đề nghị các cơ quan chức năng đẩy 

nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn thị trấn quan tâm đến công tác giải phóng mặt 

bằng để nhân dân yên tâm sinh sống. 

6. Phòng Nội vụ (01 ý kiến) 

Cử tri xã Hải Yến: xem xét có giải pháp tạo việc làm cho học sinh cử tuyển. 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (02 ý kiến) 

7.1. Cử tri thôn Nà Nùng, xã Hợp Thành: Dự án đường dân sinh Nà Nùng – Pò 

Tang khi thực hiện không đền bù, đề nghị các bên liên quan phải xuống họp với dân. 

7.2. Cử tri xã Xuân Long phản ánh: Đường giao thông nông thôn được nhà 

nước đầu tư, tuy nhiên công tác giám sát chưa chặt chẽ, đường đưa vào sử dụng 

chưa được bao lâu đã xuống cấp, đề nghị xem xét (đoạn từ thôn Long Tràng đến 

thôn Long Thượng). 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch (07 ý kiến) 

8.1. Cử tri thôn Tân Tiến, xã Thụy Hùng mong huyện sớm triển khai dự án 

mở đường từ xóm Khuổi Khe xuống xóm Nà Pàn, thôn Tân Tiến. 

8.2. Cử tri xã Hải Yến, xã Gia Cát phản ánh: Chế độ chính sách của cán bộ 

không chuyên trách ở cấp thôn hiện nay thấp, không đảm bảo cho công tác hoạt 

động, đồng thời do sáp nhập thôn nên địa bàn rộng, việc đảm bảo công tác quản lý 

gặp nhiều khó khăn. Đề nghị nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn. 

8.3. Cử tri xã Tân Thành đề nghị: Cấp trên tiếp tục quan tâm kinh phí hoạt 

động của các chi hội, đoàn thể ở thôn nhận được 50.000/ngày/người, áp dụng đối 

với số ngày thực tế phát sinh là không phù hợp, cách thức chi trả cũng chưa phù 

hợp đề nghị cấp trên quan tâm. 

8.4. Cử tri thôn Bản Cưởm, xã Thạch Đạn quan tâm đầu tư tiếp tục đầu tư 

làm đoạn đường còn lại của thôn qua thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Đồng tạo điều 

kiện cho nhân dân đi lại cũng như phát triển kinh tế. 



8.5. Cử tri xã Thạch Đạn đề nghị với cấp trên đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã. 

8.6. Cử tri các thôn Pò Ma,̃ Pò Riềng: Xã Xuất Lê ̃về đích nông thôn mới 

năm 2020, cơ sở ha ̣ tầng cơ bản đươc̣ đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên về giao thông 

còn 02 đoaṇ đường (ĐH 21) đoaṇ từ thôn Ba Sơn vào thôn Pò Ma ̃và đoaṇ từ thôn 

Bản Ranh ra thôn Tẩư Lìn chưa đươc̣ sửa chữa nâng cấp, đề nghi ̣ cấp trên quan 

tâm đầu tư nâng cấp để nhân dân đi laị thuâṇ lơị. 

8.7. Cử tri xã Thanh Lòa kiến nghị sửa chữa, cải tạo đường tuần tra biên giới 

để cán bộ, nhân dân và các lực lượng thuận lợi trong việc đi tuần tra bảo vệ đường 

biên, cột mốc. 

9. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc (02 ý kiến) 

9.1. Cử tri xã Tân Thành đề nghị cấp trên quan tâm xây bia tưởng niệm các 

anh hùng liệt sĩ trên địa bàn xã để mỗi dịp lễ, tết nhân dân có thể thắp hương tưởng 

nhớ đến các anh hùng liệt sĩ.  

 9.2. Cử tri thôn Bắc Đông I, Bắc Nga, xã Gia Cát, xã Hải Yến đề nghị cấp trên 

quan tâm xem xét đế công tác giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

10. Bảo hiểm xã hội huyện (01 ý kiến) 

 Cử tri thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành: Nhân dân thôn Đại Sơn có ý kiến để 

được khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa nhưng chưa được giải quyết. 

 11. Viễn thông Cao Lộc (01 ý kiến) 

Cử tri các xóm: Pác Bó, Nà Tèn, Tồng Riền, xã Hải Yến đề nghị xây dựng 

Trạm BTS phát sóng 4G tại xóm Khuổi Phầy, thôn Tồng Riền để nhân dân sử dụng 

được thông tin, liên lạc. 

12. Công an huyện (01 ý kiến) 

Cử tri khối 5, xã Hợp Thành đề nghị xem xét xử lý việc xe công ten nơ vẫn 

thường xuyên quay đầu xe nơi có biển báo cấm tại đoạn trước cổng trường Tiểu 

học ở khối 5, xã Hợp Thành.  

13. Phòng Văn hóa và Thông tin (01 ý kiến) 

Cử tri xã Tân Thành: Nhà văn hóa thôn Tân Tiến tuy rằng đã có nhưng xa 

trung tâm thôn, đề nghị các cấp quan tâm tìm mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn 

phù hợp sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thôn. 

14. UBND xã Hợp Thành (01 ý kiến) 

Cử tri thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành phản ánh nhân dân thôn Đại Sơn đi 

trồng rừng, chăm sóc cây lấy gỗ phải đi đường vành đai lên đồi cách xa gần 3km 

do Dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh thu hồi đất của dân đề nghị quan tâm để nhân dân 

đi lại thuận tiện. 

15. Ban Chỉ huy quân sự huyện (01 ý kiến) 

Cử tri xã Thanh Lòa kiến nghị rà phá bom mìn, vật cản trên khu vực biên 

giới tại mốc 1156, 1157/1 để nhân dân yên tâm phát triển sản xuất. 



 UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu 

thực hiện báo cáo về UBND huyện để tổng hợp Báo cáo HĐND huyện trước ngày 

20/7/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                    Đào Anh Tuấn 
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