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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026  

(Các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp Thành phố) 

 

Triển khai Văn bản số 05/BC-TĐB ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước  

kỳ họp thứ 8 với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp các ý kiến, kiến 

nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, đề nghị UBND Thành phố 

xem xét trả lời, cụ thể như sau: 

1. Nhóm lĩnh vực đô thị, quy hoạch, xây dựng, giao thông 

(1) Đường vào tổ 5, phường Hòa Chung tiếp giáp với đường nối quốc lộ 3-

4, cuối năm 2019 đã được Đoạn bảo dưỡng đường bộ khởi công mở đường 

nhưng đến nay vẫn là con đường đất, khi trời mưa rất khó khăn cho việc đi lại 

của nhân dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư.   

(2) Trên đường vào tổ 2, phường Hòa Chung có 02 trường tiểu học và 

Mầm non  thường xuyên ách tắc vào giờ cao điểm học sinh tan học tại phường 

Hòa Chung. Đề nghị các cấp xem xét khắc phục tình trạng trên. 

(3) Tình trạng xe ô tô đỗ ở lòng đường, vỉa hè (ngã 3 đường lên trường 

Chính trị Hoàng Đình Giông, đường lên Nà Toòng, đầu cầu ngầm Sông Hiến, 

phố Nước Giáp), chợ tạm, nuôi chó thả rông,... gây mất vệ sinh môi trường, mỹ 

quan đô thị không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị 

UBND thành phố có giải pháp và thực hiện quyết liệt đối với tình trạng trên. 

(4) Đoạn đường từ ngã 3 chợ Ngọc Xuân đến trường Mầm non 19/5 đã 

xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND thành phố quan tâm, sớm có kế hoạch 

sửa chữa nâng cấp cải tạo con đường tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham 

gia giao thông. 

(5) Đường Phai Khắt – Nà Ngần đoạn giáp ranh giữa tổ 10, 11, 12 chưa có 

cống rãnh thoát nước thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, bùn đầy mặt 

đường. Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết.  

(6) Hiện nay cây cảnh được trồng trong giải phân cách đường Võ Nguyên 

Giáp được bố trí chưa hợp lí ở một số đoạn đường, như cây râm bụt...che khuất 

tầm nhìn của người tham gia giao thông. Cử tri đề nghị cần điều chỉnh cây trồng 

phù hợp vừa đảm bảo tầm nhìn để lái xe quan sát khi chuyển hướng, đảm bảo an 

toàn giao thông. 
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(7) Đề nghị thành phố thực hiện sớm công trình bờ kè sông suối củn chảy 

ra Sông Bằng thuộc phường Sông Bằng để đảm bảo an toàn không để sạt lở vào 

mùa mưa lũ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân dọc theo bờ suối củn 

đồng thời tạo được cảnh quan về môi trường đô thị văn minh của thành phố Cao 

Bằng trong tương lai. 

(8) Đề nghị UBND thành phố xem xét mở đường nối tuyến đường dân sinh 

liên thông từ tổ 3, tổ 4, tổ 5 phường Sông Bằng tạo điều kiện cho nhân dân sản 

xuất ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội. 

(9) Cử tri và nhân dân tổ 12 phường Tân Giang được nhà nước đầu tư làm 

đường nối từ tổ 11 vào tổ 12 sau khi công trình hoàn thànhvà đưa vào sử dụng 

được vài tháng đã có khoảng 5-6m mặt đường đã bị hỏng một số chỗ mương và 

nắp cống chưa làm xong đến nay vẫn chưa thực hiện đề nghị UBND thành phố 

cho biết nguyên nhân? 

2. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng  

 (1) Hiện nay các nhà văn hóa trên địa bàn phường Hoà Chung vẫn chưa 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND phường Hoà Chung đã gửi 

hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các nhà văn hóa trên địa 

bàn phường Hoà Chung lên UBND thành phố từ năm 2019, tuy nhiên đến nay 

vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND Thành phố đôn đốc, kiểm tra nguyên 

nhân việc giải quyết chậm chễ trên. 

(2) Hộ gia đình bà Đặng Thị Thanh tổ 13 phường sông Hiến có một mảnh 

đất thửa số 79 tờ bản đồ 111 thuộc tổ 18 mới phường sông Hiến có diện tích 

102m2, đất trồng cây lâu năm, nay muốn chuyển thành đất ở để xây dựng nhà, 

khi làm thủ tục thì phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết, mảnh đất có một 

phần nằm trong quy hoạch mở đường giao thông. Vậy kính mong cấp có thẩm 

quyền cho biết một phần là bao nhiêu trong quy hoạch, phần còn lại giải quyết 

chuyển đổi cho gia đình để làm nhà. 

(3) Việc giải toả khu đất (20m2) tại đường hoa thành phố khu vực giáp 

ranh nhà thờ Thanh Sơn chưa được đền bù, nay chủ đất đã cắm cọc, quây bạt cỏ 

mọc um tùm gây mất mỹ quan. Đề nghị UBND thành phố xem xét, sớm giải 

quyết. 

(4) Hiện nay tổ 12 phường Sông Hiến chưa có nhà văn hoá, sau sáp nhập 3 

tổ (19, 21, 22) có hơn 300 hộ dân, việc sinh hoạt tổ dân phố đi nhờ tổ 10-11 rất 

khó khăn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí đất ở cuối đường hoa 

cạnh nhà thờ Thanh Sơn (nhà ông Luy) khoảng 100m2, đồng thời hỗ trợ kinh phí 

để nhân dân xây dựng nhà văn hoá tổ. 

(5) Hiện nay gia đình ông Nguyễn Nhật Đa có mảnh đất tại tổ 8 phường 

Ngọc Xuân, một phần thửa đất nằm trong mặt bằng quy hoạch của dự án Khu đô 

thị Khuổi Đưa. Xin hỏi đến bao giờ tôi được chuyển mục đích sử dụng đất để xây 

nhà vì hiện nay nhà ở đã xuống cấp không đảm bảo an toàn. 

(6) Dự án kè chống sạt lở ổn định khu dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, các 

hộ dân có ý kiến sau khi thi công xong đề nghị xác định cắm mốc phần diện tích 
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đất còn lại để các hộ dân tiếp tục canh tác. Trong quá trình thi công giai đoạn đầu 

đến nay xe trọng tải lớn chở vật liệu đi qua cạnh nhà một số hộ dân (Hoàng Thị 

Hằng, xóm Đà Quận) bị rung chấn, ảnh hưởng đề nghị các cơ quan chức năng 

đến kiểm tra, xem xét. 

(7) Việc thu hồi đất Nà Quan xã Hưng Đạo các hộ dân bị thu hồi đất đã có 

kiến nghị nhiều lần, nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị 

các cấp có thẩm quyền thống nhất đồng bộ quan tâm, xem xét giải quyết dứt điểm 

và trả lời bằng văn bản cho cử tri được biết. 

(8) Hiện nay nhu cầu sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố 

là rất cần thiết, đề thuận lợi trong quản lí, tránh gây ô nhiễm môi trường, tương 

xứng với sự phát triển đô thị hiện nay. Đề nghị các cấp bố trí quỹ đất để quy 

hoạch xây dựng nghĩa trang trên địa bàn các xã, phường. 

(9) Tại dự án bãi đổ thải số 1, có 3 hộ dân tại tổ 11, 12 phường Đề Thám 

(trước đây là tổ 19, 22) đó là hộ ông Nguyễn Văn Đông, Lương Văn Tam, Vi Thị 

Mai có mộ bị di rời, 3 gia đình này đã di rời mộ từ năm 2014 đến nay vẫn chưa 

được hỗ trợ tiền. Khi di chuyển mộ các gia đình này đã có ý kiến lên UBND 

thành phố rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các cơ 

quan liên quan sớm giải quyết cho các hộ trên. 

(10) Nhân dân tổ 11 phường Sông Bằng không có nhà văn hóa, do vậy rất 

khó khăn cho việc sinh hoạt chung như họp dân và các hoạt động khác, mặc dù nhân 

dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND 

thành phố và cấp có thẩm quyền cấp quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa tổ 11. 

(11) Tại tổ 6, phường Hòa Chung có 18 hộ dân (cụm địa chất) sống ở đây 

đều là công nhân hưu trí của xí nghiệp địa chất 105 và Công ty khoáng sản luyện 

kim Cao Bằng, từ ngày thành lập xí nghiệp 105 cũ cho đến nay vẫn chưa được 

cấp giấy quyền sử dụng đất. Năm 2006 UBND xã Hoà Chung đã cử đoàn công 

tác gồm địa chính, lãnh đạo xã và năm 2015 đoàn trắc địa của thành phố lên đo 

đạc lại vào bản đồ địa chính số 44 của thành phố Cao Bằng, đã đối thoại trực tiếp 

với chủ tịch, phường, Giám đốc Công ty khoáng sản và đã làm hồ sơ gửi phòng 

Tài nguyên và Môi trường thành phố nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quan tâm giúp đỡ. 

(12) Nhà nước thu hồi diện tích đất của 3 hộ gia đình: Nông Quốc Tuấn, 

Nông Thị Phềm, Nông Trung Bộ hiện đang sinh sống tại tổ 5, phường Ngọc 

Xuân, thành phố Cao Bằng để xây dựng trường nghề của Hội Nông dân tỉnh đến 

nay các gia đình chỉ nhận được 6 tháng tiền hỗ trợ làm nhà ở tạm. Các hộ đã có 

kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết (UBND thành phố và Hội nông 

dân tỉnh). Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

3. Lĩnh vực Giáo dục 

Hiện nay trên địa bàn phường Duyệt Trung có 01 nhóm trẻ dưới 3 tuổi, 

người dân có nhu cầu được đưa trẻ đến trường, tuy nhiên nhà trường không nhận 

do thiếu giáo viên đứng lớp, mặt khác nhân dân trên địa bàn phường không đủ 
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điều kiện gửi trẻ tại các nhóm trẻ tư thục. Đề nghị UBND thành phố xem xét, bố 

trí thêm giáo viên cho Trường mầm non Duyệt Trung. 

4. Lĩnh vực công trình điện 

Cột điện lực số 2.11 vị trí Nà Toòng 9, trước đây ở mặt đường gồm các 

công tơ của nhân dân trong đó có công tơ điện nhà văn hoá tổ 13, hiện nay cột 

điện chuyển vào nằm trong hàng rào của gia đình Phùng Thị Huệ tổ 12, gây khó 

khăn cho việc xem công tơ và kiểm tra đường điện có sự cố. Đề nghị Điện lực 

thành phố xem xét bố trí vị trí cho hợp lý; đồng thời từ khi giải phóng dự án 

đường 58m điện đường hiện nay chưa có. 

Trên đây các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-

2026 (ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố), đề nghị UBND 

Thành phố xem xét và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri về Thường 

trực HĐND Thành phố trước ngày 08/7/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy;  

- TT HĐND Thành phố;  

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Ban TT UBMTTQ Thành phố; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Thành phố; 

- Đảng ủy; HĐND; UBND các xã, phường; 

- Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

    

 

 

Hoàng Văn Lưu 
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