
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 
Số: 760/UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

V/v tham mưu xem xét, giải quyết 

và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại kỳ họp thứ nhất, thứ hai và 

thứ bảy HĐND tỉnh 

               

 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan: Kinh tế - Hạ tầng; Tài chính – Kế 

hoạch; Nông nghiệp và PTNT; Nội vụ; Viễn thông 

VNPT Tràng Định. 

 

Thực hiện Công văn số 2133/VP-THNC ngày 17/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri 

tại kỳ họp thứ nhất, thứ hai và thứ bảy HĐND tỉnh.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị khẩn trương tham mưu báo cáo các nội dung kiến nghị đã 

được UBND tỉnh giao các Sở, ngành của tỉnh xem xét giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri về kết quả thực hiện, cung cấp thông tin, số liệu, gửi các sở, 

ngành chủ trì để tổng hợp, gồm các kiến nghị sau:  

I. Tại Báo  cáo  số 1022/BC-HĐND ngày 06/12/2021 của Thường  trực 

HĐND tỉnh về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp 

thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII.  

1. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:  

Cử tri xã Quốc Việt, huyện Tràng Định kiến nghị nâng cấp đường TL.229 

đoạn từ ngã ba thôn Nà Nạ (Quốc Việt) đến ngã ba thôn Nà Pục xã Trung 

Thành dài 8 km. 

UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 

2196/QĐ-UBND ngày 10/11/2021, thời gian thực hiện năm 2023-2024. Hiện nay, 

Sở Giao thông vận tải đang triển khai các bước để thực hiện đầu tư theo quy định. 

- Cử tri xã Đề Thám, huyện Tràng Định kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp và 

mở mới tuyến đường từ QL.3B đoạn từ thôn Nà Thà đến thôn Kéo Tù giáp thôn 

Cốc Slầy xã Đề Thám với chiều dài hơn 9km. 

Đoạn tuyến theo kiến nghị của cử tri thuộc dự án Đường giao thông nông 

thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng 

Định đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1689/QĐ-

UBND ngày 23/8/2021. Chủ đầu tư là UBND huyện Tràng Định, thời gian thực 

hiện trong giai đoạn 2021-2023. 
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- Cử tri xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định kiến nghị nghiên cứu khảo sát 

hạ thấp đường đèo Keng Ca thôn Lũng Xá, xã Quốc Khánh do độ dốc đèo quá 

cao nhân dân đi lại khó khăn và nguy hiểm.  

Do nguồn kinh phí đầu tư công trong giai đoạn vừa qua còn khó khăn về 

nguồn vốn. Trước mắt đề nghị UBND huyện Tràng Định chỉ đạo phòng ban 

chuyên môn rà soát bố trí nguồn vốn của huyện sửa chữa khắc phục đoạn qua 

đèo Keng Ca để đảm bảo giao thông an toàn cho nhân dân. 

- Cử tri xã Chi Lăng, huyện Tràng Định kiến nghị khảo sát, thiết kế, đầu 

tư xây dựng cầu ngầm bắc qua sông đoạn từ xã Chi Lăng đến thôn Nà Pàng, xã 

Chí Minh.  

Do nguồn vốn đầu tư của tỉnh còn hạn chế, trong thời gian tới UBND tỉnh 

sẽ xem xét đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt để đảm bảo an toàn cho người 

và phương tiện giao thông qua lại các vị trí ngầm, đề nghị UBND huyện Tràng 

Định chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt 

thời điểm mùa mưa lũ, cắm biển cảnh báo và cột thủy trí để cảnh báo nguy 

hiểm, bố trí người canh gác ở hai phía của ngầm, để đảm bảo an toàn cho người 

và phương tiện lưu thông trên tuyến. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Cử tri xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định kiến nghị tiếp tục đầu tư làm 

đường đoạn từ thôn Hợp Thành đến cầu Pác Hai, xã Vĩnh Tiến (còn 300m chưa 

thực hiện) trên tuyến từ xã Tân Tiến đến xã Vĩnh Tiến đã được dải bê tông (theo 

Đề án 109 của UBND tỉnh).  

Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Thực hiện Nghị 

quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2026. Trong đề án đã có cơ chế hỗ trợ của nhà nước, đối với đường trục xã do 

ngân sách tỉnh hỗ trợ; đối với đường trục thôn do ngân sách huyện hỗ trợ. Đoạn 

đường từ thôn Hợp Thành đến cầu Pác Hai, xã Vĩnh Tiến thuộc đường trục thôn. 

II. Tại Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 26/01/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 

bảy HĐND tỉnh khóa XVII  

Giao Viễn thông VNPT Tràng Định: 

Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng viễn 

thông (Sóng điện thoại) đến 100% thôn, bản trên địa bàn, tạo điều kiện cho 

nhân dân tiếp cận thông tin để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ trương 

phát triển kinh tế số, phòng chống dịch covid. 

Qua rà soát hiện trạng hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh hiện nay có 

295 thôn bản trắng sóng và sóng không đảm bảo chất lượng thông tin liên lạc. 

Cụ thể trên địa bàn huyện Tràng Định (25 thôn/bản trắng sóng và sóng kém, 180 

thôn/bản chưa có Internet băng rộng cố định);  

Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, còn nhiều xã khó khăn, 

đồi núi chiếm hơn 80% diện tích, dân cư thưa thớt, sinh sống không tập trung, 
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một số thôn bản cách xa trung tâm xã, mật độ dân cư quá thấp, người dân sinh 

sống rải rác… dẫn đến hạ tầng viễn thông đã được xây dựng, lắp đặt nhưng sóng 

điện thoại di động chưa thể phủ kín đến 100% hộ dân. Mặc dù các doanh nghiệp 

viễn thông luôn đồng hành cùng chính quyền trong quá trình hoạt động, thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin liên lạc tại khu vực trọng yếu như 10 

khu vực biên giới, khu vực đồng bào khó khăn. Tuy nhiên, việc phát triển hạ 

tầng viễn thông đủ đảm bảo 100% các thôn trên địa bàn tỉnh được phủ sóng di 

động gặp rất nhiều khó khăn khi các doanh nghiệp phải hài hòa giữa phát triển 

kinh tế và đảm bảo nhiệm vụ chính trị. Việc xây dựng trạm BTS ở khu vực nhu 

cầu thuê bao quá thấp, rất khó khăn để bù đắp kinh phí xây dựng trạm. Do đó, 

cần có sự vào cuộc của Nhà nước cùng với doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ 

công ích, hỗ trợ phát triển hạ tầng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 

để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị….  

Năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-

2025. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Thông 

tin và Truyền thông danh sách 295 thôn, bản cần phát triển hạ tầng viễn thông, 

trong đó có chi tiết các thôn, bản tại các huyện Tràng Định, Đình Lập, Văn Lãng 

để tổng hợp vào nhu cầu của Chương trình viễn thông công ích. Ngoài ra, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 

trao đổi với Giám đốc Quỹ Viễn thông công ích và được chấp nhận để đưa vào 

Chương trình Viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025: theo đó 295 thôn, bản 

của tỉnh Lạng Sơn sẽ được đầu tư trạm BTS với công nghệ 3G/4G, từ chi phí sử 

dụng từ nguồn Quỹ Viễn thông công ích (Quỹ dự phòng do các doanh nghiệp 

viễn thông đóng góp, chịu sự quản lý của nhà nước) với khoảng trên 300 tỷ đồng. 

Ngay sau khi Chương trình được phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ 

đạo các doanh nghiệp cùng tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng trạm BTS để 

đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh. Dự kiến hoàn thành việc phủ 

sóng các thôn, bản của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2022 

III. Tại Công văn số 336/HĐND-VP ngày 21/4/2022của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc chuyển kiến nghị của cử tri huyện Tràng Định để xem 

xét, giải quyết, trả lời cử tri. 

1. Giao Phòng Nội vụ:  

Cử tri xã Đào Viên, huyện Tràng Định kiến nghị xem xét việc thực hiện 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/ 01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, xã đã thực hiện sáp nhập từ 

19 thôn xuống còn 5 thôn (giảm 14 thôn), đến năm 2019 xã triển khai thực hiện 

tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố. Tuy nhiên do địa bàn các 

thôn rộng, sau khi sáp nhập, số cán bộ thôn ít, hoạt động gặp nhiều khó khăn. 

Do vậy, cử tri kiến nghị tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả triển khai thực 

hiện Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức 
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cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (HĐND tỉnh đã giao Sở Nội vụ). 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: 

Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị đầu tư chương trình nước sạch cho 24 

hộ/96 nhân khẩu thôn Khuổi Đăng, xã Chí Minh, huyện Tràng Định (Đã giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện  

3.1. Cử tri xã Hùng Việt, huyện Tràng Định kiến nghị tỉnh quan tâm, đầu 

tư xây dựng cầu Phiêng Chuông bắc qua sông Bắc Giang (Phục vụ đi lại cho 14 

hộ với 65 nhân khẩu, 18 học sinh xóm Phiêng Chuông, xã Hùng Việt) (Đã giao 

Sở Giao thông).  

3.2. Cử tri huyện Tràng Định kiến nghị quan tâm cắm biển báo giao thông 

tại ngã ba đường rẽ vào các trường học trên địa bàn huyện Tràng Định vì nhiều 

phương tiện lưu thông, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh đi lại rất nguy 

hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, trên các tuyến đường:  

- Quốc lộ 4A: tại Trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Hùng Việt; Trường 

Mầm non xã Kháng Chiến; Trường PTDT NT THCS, THPT Tràng Định; Trường 

THCS thị trấn Thất Khê; Trường TH, THCS Đại Đồng 2; Trường TH, THCS Đại 

Đồng 1; Trường THPT Tràng Định; Trường Tiểu học xã Chi Lăng;  

- Quốc lộ 3B: Trường Mầm non An Khuyến, THCS xã Quốc Khánh; 

Trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Tri Phương; Trường Mầm non xã Kim 

Đồng; Trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Tân Tiến.  

- Đường tỉnh ĐT 226: Trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Đề Thám; 

Trường PTDTBT TH, THCS Bắc Ái I.  

- Đường tỉnh ĐT 229: Trường THPT Bình Độ; Trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS xã Trung Thành.  

- Đường tỉnh ĐT 228: Trường Tiểu học, THCS xã Kháng Chiến; 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan được giao báo cáo công tác phối hợp triển 

khai thực hiện gửi về UBND huyện qua Văn phòng HĐND&UBND huyện trong 

ngày 24/5/2021 để kịp thời báo cáo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Chuyên viên tổng hợp; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Hướng Duy Tùng 
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