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ơ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 
Số:            /BC-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Cao Bằng, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8  

HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 

 

Triển khai văn bản số 200/HĐND-VP ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc gửi ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 8 HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban 

nhân dân (UBND) thành phố Cao Bằng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn 

vị tham mưu thực hiện, nay UBND Thành phố tổng hợp, báo cáo trả lời giải 

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

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH; ĐÔ THỊ; GIAO THÔNG: 30 

Ý KIẾN 

1. Phường Hợp Giang 

(1) Hiện nay các phương tiện ô tô có tải trọng > 2,5 tấn thường xuyên lưu 

thông trong khoảng từ 8h00’ đến 19h00’ trên các tuyến đường phường Hợp 

Giang. Đề nghị UBND thành phố có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên.   

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian qua việc hạn chế tải trọng xe ô tô vào 

các tuyến đường tại phường Hợp Giang, Sông Hiến đã đem lại nhiều mặt tích cực, 

quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đặc biệt là các phương tiện vận tải lớn đã ý thức được 

và hạn chế hoạt động vào ban ngày; bên cạnh đó cũng còn một vài hạn chế do hệ 

thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ gia tăng của phương tiện 

giao thông, vận tải, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà, vận chuyển hàng hóa kinh 

doanh, buôn bán của người dân. Nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển hiện tại, 

UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng Quy định về tuyến 

đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên 

một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cao Bằng trình UBND tỉnh xem xét 

cho chủ trương thực hiện. Trong đó, cũng cần nghiên cứu, xem xét đến tác động 

của việc hạn chế lưu thông trên đến với nhân dân trên địa bàn thành phố và các 

phường nằm trong khu vực hạn chế tải trọng về môi trường, tiếng ồn, an toàn giao 

thông và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Trong thời gian 

chưa ban hành quy định, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Công an thành phố tăng 

cường ra quân kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo Luật giao 

thông đường bộ, nhất là trong các giờ cao điểm. 
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(2) Hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường, địa điểm công cộng trên địa 

bàn phường Hợp Giang hiện nay tắt khá sớm (khoảng 5h45 phút) mùa đông trời 

vẫn còn rất tối, nên không đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự và gây khó 

khăn cho các công nhân vệ sinh môi trường, người dân đi tập thể dục. Đề nghị 

UBND thành phố điều chỉnh giờ của hệ thống chiếu sáng cho phù hợp.   

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố chỉ đạo đơn vị vận hành điều 

chỉnh giờ chiếu sáng cho phù hợp với từng thời điểm, từng mùa. 

(3) Đề nghị UBND thành phố đầu tư, cải tạo, nâng cấp mặt đường từ Cầu 

Ngầm lên đường Phai Khắt Nà Ngần vì mặt đường hiện nay đã xuống cấp. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, tuy nhiên do nguồn kinh phí có hạn nên Thành 

phố chưa thể đầu tư ngay được, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với Thành 

phố. Hiện nay Thành phố vẫn đang tìm các nguồn kinh phí từ nguồn lực của 

Thành phố, của cấp trên, nguồn xã hội hóa... để thực hiện, khi có được nguồn 

kinh phí thì Thành phố sẽ triển khai thực hiện ngay. Trước mắt, để đảm bảo an 

toàn, thuận lợi cho nhân dân đi lại, UBND Thành phố sẽ sửa chữa vá lấp các ổ 

gà để nhân dân đi lại thuận lợi hơn.  

(4) Cử tri đề nghị UBND thành phố cần quy hoạch xây dựng Nhà hỏa táng 

thành phố Cao Bằng vì quỹ đất dành cho việc chôn cất không còn nhiều. 

Trả lời: 

Việc quy hoạch xây dựng Nhà hỏa táng đã có trong Đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân và phục vụ giải phóng mặt bằng khu đô thị 

mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định 

số 2771/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; vị trí, địa điểm xây dựng xóm Nam 

Phong 1, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. 

Hiện nay UBND Thành phố vẫn đang tìm các nguồn kinh phí từ nguồn 

lực của Thành phố, của cấp trên, nguồn xã hội hóa, mời gọi đầu tư... để thực 

hiện. Khi bố trí được kinh phí sẽ tiến hành xây dựng. 

(5) Đề nghị UBND thành phố bố trí kinh phí để xây dựng cải tạo vỉa hè 

các tuyến phố Vườn Cam, Lý Tự Trọng, Phố Cũ phường Hợp Giang.  

Trả lời:  

Việc cải tạo vỉa hè các tuyến phố Vườn Cam, Lý Tự Trọng, Phố Cũ 

phường Hợp Giang hiện nay đã được UBND thành phố đưa vào danh mục đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện cải tạo, sửa chữa. Hiện nay 

các công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Ban quản lý dự án 

đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình thẩm định, phê duyệt và sẽ tổ chức 

đấu thầu xây lắp trong tháng 12 năm 2022 và dự kiến khởi công trong quý 

I/2023. 
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(6) Khoảng cách giữa các lan can tại tuyến kè bờ phải Sông Hiến qua địa 

bàn Tổ 01, 02, 03, 04 phường Hợp Giang (từ cầu Kiểm Lâm đến Cầu Ngầm) 

khá rộng, trẻ em có thể chui qua được gây nguy hiểm cho các cháu nhỏ. Đề nghị 

chủ đầu tư nghiên cứu và có giải pháp khắc phục  

Trả lời:  

Lan can tại tuyến kè bờ phải Sông Hiến qua địa bàn Tổ 01, 02, 03, 04 

phường Hợp Giang (từ hạt Kiểm Lâm TP đến cầu Ngầm) thuộc dự án: Kè chống 

sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Việc gia công, 

lắp dựng lan can tại tuyến kè đã được thi công đúng hồ sơ thiết kế và cơ bản đảm 

bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến kè. Để tránh trường 

hợp nguy hiểm cho trẻ nhỏ như cử tri đã nêu, đề nghị các bậc phụ huynh tuyên 

truyền, nhắc nhở con em của mình trong việc vui chơi gần lan can bờ kè.  

2. Phường Tân Giang 

(7) Mương nước thải từ Bệnh viện đa khoa tỉnh chảy ngầm qua đường dân 

sinh ngõ 001, Tổ 13, phường Tân Giang xuống bờ kè Sông Bằng do hệ thống 

mương này đã được xây dựng từ lâu, nước chảy nhiều lâu dần sẽ xói mòn ảnh 

hưởng đến đường dân sinh. Cử tri Tổ 13 kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm 

tra, xem xét lắp đặt đường ống dẫn nước thải đến cống thoát nước của bờ kè 

Sông Bằng. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường chưa có 

hiện tượng sụt lún, vẫn đảm bảo an toàn. Phương án cử tri đưa ra là lắp đặt 

đường ống dẫn nước thải đến cống thoát nước của bờ kè Sông Bằng thì không 

khả thi, khó thực hiện, bên cạnh đó còn có hệ thống thoát nước thải của một số 

hộ dân chảy qua; để giải quyết triệt để vấn đề này cần phải đầu tư xây dựng 

tuyến cống thoát nước có đậy lắp tấm đan chịu lực vừa đảm bảo vệ sinh môi 

trường vừa đảm bảo độ rộng của lòng đường để nhân dân đi lại thuận lợi như 

hiện nay. Do nguồn kinh phí có hạn nên Thành phố chưa thể đầu tư ngay được, 

mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với Thành phố. Hiện nay Thành phố vẫn 

đang tìm các nguồn kinh phí từ nguồn lực của Thành phố, của cấp trên, nguồn 

xã hội hóa... để thực hiện, khi có được nguồn kinh phí thì Thành phố sẽ triển 

khai thực hiện ngay. 

 Đề nghị nhân dân khi phát hiện có hiện tượng sụt lún thì kịp thời báo ngay 

cho chính quyền địa phương để kịp thời phối hợp với UBND thành phố xử lý. 

(8) Đoạn đường trước cổng trường Mầm non Tân Giang vào những giờ 

đưa, đón trẻ số lượng người tập trung đưa đón và tham gia giao thông lớn. Tuy 

nhiên nhiều phương tiện tham gia giao thông với vận tốc lớn gây nguy hiểm cho 

những người đưa đón trẻ tại khu vực trên. Đề nghị cơ quan chức năng lắp biển 

hạn chế tốc độ và sơn gờ giảm tốc tại hai đầu khu vực này. 

Trả lời:  
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Tuyến đường Quốc lộ 34B qua địa phận phường Tân Giang từ cổng Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh đi qua phường Duyệt Trung thuộc quản lý của Sở Giao thông 

vận tải. UBND thành phố đã trao đổi với đơn vị quản lý và sẽ tiến hành sơn gờ 

giảm tốc đảm bảo đúng theo quy định trong quý I năm 2023. Bên cạnh đó tại 

tuyến đường trên đã có biển báo khu vực đông dân cư. 

Căn cứ Điều 6, Thông tư 31/2019/TT-BGTVT: Tốc độ tối đa cho phép xe 

cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc): 

Loại xe cơ giới đường bộ 

Tốc độ tối đa (km/h) 

Đường đôi; đường 

một chiều có từ hai 

làn xe cơ giới trở lên 

Đường hai chiều; 

đường một chiều có 

một làn xe cơ giới 

Các phương tiện xe cơ giới, trừ các xe 

được quy định tại Điều 8 Thông tư này. 
60 50 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo Công an thành phố tiến hành ra quân kiểm 

soát tốc độ của phương tiện giao thông khi đi qua khu vực đông dân cư, nhất là 

các vị trí trụ sở, bệnh viện và trường học. 

 3. Xã Vĩnh Quang 

(9) Đường trục chính Xóm 7, xã Vĩnh Quang từ tỉnh lộ 203 vào Suối Hán 

(cạnh nhà ông Hoàng Văn Quảng) tại vị trí qua suối năm 2014 được đầu tư xây 

dựng 01 cây cầu với chiều rộng 2,0m và 01 cầu do nhân dân tự xây dựng trước 

khi được đầu tư cầu mới. Hiện nay tồn tại 02 cây cầu song song nhưng kích 

thước và không gian lưu thông không đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong sinh 

hoạt và sản xuất. Đề nghị UBND thành phố Cao Bằng chỉ đạo các phòng ban 

chuyên môn đến khảo sát, nghiên cứu có phương án bố trí thành 01 cây cầu (tạo 

bản mặt cầu rộng hơn) phát huy công năng, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của 

nhân dân. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã lập danh sách các công 

trình trong đó có công trình xây dựng cầu qua suối Hán mà cử tri nêu trên, trong 

năm 2022 đã trình UBND tỉnh cấp kinh phí. Nếu được cấp kinh phí thì UBND 

thành phố sẽ tổ chức triển khai thi công xây dựng. 

(10) Tại khu vực cổng Đền Kỳ sầm (vị trí vuốt nối tỉnh lộ 203 vào đền Kỳ 

Sầm) có rất nhiều xe ô tô trọng tải lớn (đầu kéo) quay đầu xe làm hư hỏng hệ 

thống vỉa hè và cống rãnh thoát nước ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật của tỉnh 

lộ 203 cũng như đường vào đền Kỳ Sầm. Đề nghị UBND thành phố Cao Bằng 

và các cơ quan liên quan xem xét có hướng chỉ đạo khắc phục. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chức 

năng của Thành phố và UBND xã Vĩnh Quang tăng cường công tác tuần tra, 
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kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời sẽ nghiên cứu biện pháp 

ngăn chặn phù hợp đối với việc quay đầu xe của các xe ô tô có tải trọng lớn 

như ý kiến cử tri nêu. Đề nghị nhân dân khi phát hiện có xe quay đầu tại khu 

vực trên thì quay phim, chụp ảnh gửi cho Công an Thành phố, UBND xã Vĩnh 

Quang hoặc trên trang facebook Ý KIẾN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ 

CAO BẰNG để kịp thời xử lý. 

 (11) Tuyến đường tỉnh lộ 203 đoạn qua địa phận xã Vĩnh Quang đã được 

đầu tư và xây dựng năm 2016. Tại vị trí cống qua đường tại Xóm 4, xã Vĩnh 

Quang (cổng xóm văn hóa Xóm 4), cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu lưu thông 

cũng như mỹ quan, tuy nhiên trong quá trình sử dụng vẫn còn tồn tại mội số bất 

cấp như: Hệ thống cống dẫn nước qua đường phục vụ nước tưới cho khu vực 

đất nông nghiệp của Xóm 4 thuộc kênh dẫn phía đông của dự án Hồ Khuổi 

Khoán thường xuyên bị tắc và không lưu thông được bởi lý do cống tiết diện 

nhỏ, hệ thống cáp viễn thông, ống dẫn nước sinh hoạt…chẵn ngang cửa cống 

dẫn đến ùn tắc khi vận hành. Nhân dân Xóm 4 tiếp tục kiến nghị vì phần trả lời 

chưa làm rõ được cơ quan nào chịu trách nhiệm chính và phương án xử lý như 

thế nào. Thực tế kiến nghị này đã được tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị số 

8, xã Vĩnh Quang cùng với lãnh đạo, đoàn thể, chuyên môn xã đi khảo sát trực 

tiếp. Đề nghị UBND thành phố Cao Bằng và các cơ quan liên quan xem xét có 

hướng chỉ đạo khắc phục. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến cử tri. Đối với Hệ thống kênh dẫn phía đông của Hồ 

Khuổi Khoán phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của Xóm 4 xã Vĩnh 

Quang hiện nay đang được Công ty TNHH MTV Thủy nông khai thác, duy tu 

bảo dưỡng, vận hành; Hạ tầng vỉa hè, rãnh thoát nước UBND Thành phố quản 

lý; Đối với việc đảm bảo nước tưới tiêu của nhân dân, UBND Thành phố sẽ có ý 

kiến với công ty TNHH MTV Thủy nông tìm giải pháp để khắc phục. Đối với 

việc tuyến cống thoát nước thường xuyên bị tắc làm ảnh hưởng đến sinh hoạt 

người dân, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các 

đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát tại thực địa và cùng đưa ra phương hướng 

giải quyết trong Qúy I/2023.   

 (12) Hệ thống đường dây điện Xóm 4, xã Vĩnh Quang phía cuối xóm còn 

khoảng 300m chưa được đầu tư lắp, dựng cột điện và đường dây. Nhân dân tự 

kéo dây điện từ cột cuối tuyến đến nhà gây mất an toàn và hao phí lớn về điện. 

Nhân dân Xóm 4 tiếp tục kiến nghị vì phần trả lời chưa làm rõ. Đề nghị điện lực 

thành phố Cao Bằng quan tâm phối hợp với điện lực Hòa An cần có giải pháp, 

lộ trình và thời gian thực hiện. 

Trả lời:  

Hệ thống đường điện thuộc Xóm 4 xã Vĩnh Quang do Điện lực Hòa An 

quản lý, Điện lực Thành phố đã liên hệ với đơn vị quản lý để hướng dẫn khách 

hàng về an toàn điện, sử dụng các loại cột đỡ dây ra sau công tơ đảm bảo an 

toàn, thay thế dây cũ không đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn vận hành theo 
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đúng Quy định kỹ Thuật điện nông thôn - QĐKT.ĐNT-2006 được ban hành 

kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công 

nghiệp (nay là Bộ Công Thương). 

Điện lực Thành phố đã liên hệ với Điện lực Hòa An để đề nghị cấp trên để 

xin kinh phí đầu tư thêm trạm biến áp mới, nhằm giảm bán kính cấp điện, nâng 

cao chất lượng điện cho nhân dân. Điện lực Hòa An đã báo cáo lên cấp trên; Tuy 

nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp, chưa bố trí được trong giai đoạn này. 

Vì vậy, kính mong các cấp các ngành huy động nhiều nguồn khác nhau 

mới có thể đáp ứng nhu cầu của nhân dân.  

4. Phường Đề Thám 

(13) Đề nghị điện lực Thành phố khảo sát và kéo đường điện xuống khu 

vực rẫy bờ sông thuộc Tổ 9, phường Đề Thám để bà con sử dụng phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, tưới rau, cây ăn quả, tưới ngô khi trời hạn hán. 

Trả lời:   

Điện lực Thành phố Cao Bằng là đơn vị hạch toán phụ thuộc, chưa chủ 

động được nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Phương án cấp điện theo ý kiến của 

cử tri Tổ 9, phường Đề Thám, Điện lực Thành phố Cao Bằng sẽ tiếp thu, tuy 

nhiên việc đầu tư để kéo điện ra rãy phục vụ cho các hộ dân bơm nước còn phụ 

thuộc vào hiệu quả sử dụng nguồn vốn, nênĐiện lực sẽ trình Công ty Điện lực 

Cao Bằng xem xét để Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc quyết định. 

5. Xã Chu Trinh 

(14) Về ý kiến hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công 

hạng mục cống thoát nước thuộc công trình: Đường vào và hệ thống xử lý nước 

thải Khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng trả lời tại 

báo cáo 284/BC-UBND, ngày 21/6/2022 của UBND thành phố về trả lời ý kiến 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XXII có trả lời "Trên cơ sở 

ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ đề nghị Đại diện Chủ đầu tư tiếp tục phối 

hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà 

soát diện tích hoa màu bị ảnh hưởng trong năm 2022 để tiếp tục hỗ trợ cho 

người dân trong thời gian tới”. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cơ 

quan nào đến gặp các gia đình để giải quyết và hỗ trợ. 

Trả lời:  

UBND thành phố Cao Bằng đã trao đổi cụ thể với đơn vị Chủ đầu tư (Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh) với nội dung ý kiến cử tri nêu trên. Hiện tại Chủ đầu tư 

đang chuẩn bị nguồn kinh phí để chi trả phần diện tích hoa màu bị ảnh hưởng 

trong năm 2022, dự kiến thời gian chi trả là trong tháng 12 năm 2022. 

6. Phường Hoà Chung 

(15) Trên trục đường 1/4 có nhiều đường nhánh, đề nghị Thành phố cắm 

các biển báo đường nhánh để đảm bảo an toàn giao thông. 
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Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri. Tuyến đường 1/4 đã lắp đặt các biển báo khác 

nhau tại các vị trí cần thiết như biển cấm đỗ, biển báo đường gấp khúc, biển báo 

có trường học, biển giao với đường ưu tiên… để báo hiệu cho người tham gia 

giao thông lưu thông trên tuyến đường này chú ý quan sát, giảm tốc độ. Đối với 

người tham gia giao thông ở các đường nhánh (đường ngõ) xe ô tô không đi lại 

được chủ yếu là xe máy, xe đạp khi tham gia giao thông ra nhập với đường ưu 

tiên (đường 1/4) thì đề nghị người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý 

quan sát để đảm bảo an toàn.   

 (16) Đường kết nối từ đường Nà Lắc – Nà Chướng xuống đường bờ kè 

trái Sông Hiến (khu vực nhà ông Hoàng Quốc Hợp – Tổ dân phố 3, phường Hoà 

Chung), theo thiết kế có xây bậc lên xuống, cử tri kiến nghị thay đổi thiết kế để 

các phương tiện giao thông có thể đi lại được được trên đoạn đường này. Đồng 

thời thiết kế hệ thống thoát nước và đường vào ruộng để nhân dân đưa máy cày, 

máy bừa, máy gặt vào ruộng trên đoạn đường kết nối này. 

Trả lời:  

Con đường này là 1 trong 6 con đường kết nối từ đường LIA 2 (Nà Lắc – 

Nà Chướng) vào đường trên kè. Khoảng cách các con đường kết nối này phù 

hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân. Do trong quá trình thực hiện dự án, người 

dân không nhất trí thu hồi mở rộng nên dự án đã điều chỉnh thiết kế con đường 

thành đường đi bộ, phía cuối đường có bậc thang để kết nối xuống đường trên 

kè, người dân có thể đi ô tô, đi xe máy bằng 05 đường kết nối khác xung quanh 

khu vực. Về hệ thống thoát nước: Con đường đã có độ dốc, nước mưa chảy 

xuống sẽ theo độ dốc này chảy dọc con đường, chảy qua bậc thang, đổ ra mặt 

đường trên kè, thu vào rãnh dọc đường, hố ga và đổ ra sông. Về thiết kế đường 

vào ruộng: Từ đầu tuyến đi vào 30m cao độ đá xây bó lề gần như ngang bằng 

cao độ mặt ruộng nên nhân dân có thể đưa được máy móc vào ruộng. 

(17) Khúc cua đoạn đầu đường tỉnh lộ 209, giáp ranh giữa phường Hòa 

Chung và phường Tân Giang, có bụi tre lớn, che khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm 

cho các phương tiên giao thông khi qua đoạn cua này (thực tế đã xảy ra nhiều vụ 

tại nạn, va chạm giữa các xe máy). Để đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị 

UBND Thành phố quan tâm mở rộng cua ở đoạn đường này (ý kiến kiến nghị 

này đã được kiến nghị nhiều lần và được trả lời tại Báo cáo số 158/BC-UBND 

“...UBND thành phố sẽ trình UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh xem xét bố 

trí kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng trong tháng 4 năm 2022...”). 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, thành phố còn rất 

nhiều dự án cần được đâu tư nâng cấp để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, 

tuy nhiên nguồn kinh phí có hạn nên UBND thành phố chưa thể đầu tư ngay 

được, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với thành phố. Hiện nay Thành phố 

vẫn đang tìm các nguồn kinh phí từ nguồn lực của Thành phố, của cấp trên, 
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nguồn xã hội hóa... để thực hiện, khi có được nguồn kinh phí thì Thành phố sẽ 

triển khai thực hiện ngay. Trước mắt UBND thành phố sẽ giao nhiệm vụ cho cơ 

quan chuyên môn, UBND phường Tân Giang, Hòa Chung, tổ trưởng tổ dân phố 

kiểm tra phần bụi tre lớn, che khất tầm nhìn, vận động tuyên truyền nhân dân 

chặt bỏ, di dời, tạo tầm nhìn thuận lợi đảm bảo an toàn giao thông. 

(18) Đường 4B (thuộc Tổ 1 và Tổ 4, phường Hoà Chung) đã được cấp 

trên đầu tư cách đây nhiều năm, hiện nay đoạn đường trước cổng phim trường 

Việt Phượng (thuộc Tổ 1, phường Hoà Chung) đã xuống cấp, bị nứt và sụt lún. 

Đề nghị Thành phố quan tâm sửa chữa đoạn đường này. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, qua kiểm tra thực tế tại vị trí cử tri phản ánh 

có hiện tượng sụt lún, kè đá đã bị nghiêng ra phần ruộng. Để xử triệt để vấn đề 

này thì phải dỡ bỏ kè đã xây cũ xây lại kè mới để đảm bảo an toàn. Do nguồn 

kinh phí còn hạn hẹp, UBND Thành phố vẫn đang tìm các nguồn kinh phí từ 

nguồn lực của Thành phố, của cấp trên, nguồn xã hội hóa... để thực hiện, khi có 

được nguồn kinh phí thì Thành phố sẽ triển khai thực hiện ngay; trước mắt 

Thành phố sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn xử lý phần mặ đường để nhân dân đi 

lại thuận lợi và an toàn hơn. 

(19) Đường từ Tổ dân phố 8, phường Hoà Chung đi vào xóm Nà Mẩn (xã 

Lê Chung, huyện Hoà An) là đường liên huyện, thuộc cấp trên quản lý. Cử tri 

kiến nghị Thành phố lắp đặt hệ thống đèn cao áp trên tuyến đường này để nhân 

dân đi lại thuận lợi và đảm bảo an toàn. 

Trả lời:  

Hiện nay tuyến đường cử tri nêu trên đang được triển khai sửa chữa, cải tạo 

nâng cấp mặt đường; một số cột điện nằm trong mặt bằng thi công của công trình 

cần phải di dời do vậy chưa thể lắp đặt điện chiếu sáng ngay được. Tiếp thu ý kiến 

của cử tri, hiện nay Thành phố vẫn đang tìm các nguồn lực từ ngân sách, nguồn 

xã hội hóa để triển khai thực hiện, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung của Thành 

phố, khi có được nguồn kinh phí thành phố sẽ triển khai thực hiện ngay.  

 (20) Trên hệ thống kè bờ trái dòng Sông Hiến có hệ thống bậc thang 

xuống sông nhưng hẹp, rất nguy hiểm. Đề nghị Thành phố chỉ đạo làm thêm hệ 

thống lan can để đảm bảo an toàn cho người khi lên xuống sông. 

Trả lời:  

Công trình trên vẫn đang trong thời gian thi công, chưa bàn giao đưa vào 

sử dụng Trong thiết kế của dự án có thiết kế hệ thống lan can tại bậc lên xuống 

để đảm bảo an toàn cho người lên xuống sông. Hiện tại nhà thầu đang thi công 

các hạng mục khác, UBND Thành phố đã chỉ đạo các nhà thầu thi công sẽ lắp 

dựng lan can trong thời gian tới và hoàn thành trong tháng 12.  

(21) Quá trình xây dựng kè bờ trái dòng Sông Hiến, đơn vị thi công đã 

phá dỡ hệ thống bậc thang lên xuống trạm bơm nước Tổ 3, phường Hoà Chung 
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lắp đặt lại hệ thống ống dẫn nước từ máy bơm vào bể chứa nước. Tuy nhiên, 

việc lắp đặt hệ thống ống dẫn nước theo phương thẳng đứng làm cho máy bơm 

hoạt động không đảm bảo công suất như trước đây. Cử tri kiến nghị Thành phố 

có ý kiến chỉ đạo đơn vị thi công dự án kè bờ trái dòng Sông Hiến làm lại hệ 

thống bậc thang lên xuống trạm bơm, đồng thời lắp đặt lại hệ thống ống dẫn 

nước để máy bơm hoạt động đảm bảo công suất như thiết kế ban đầu. 

Trả lời:  

Trước đây, khi chưa có kè và đường thì đường ống nước của trạm bơm 

được đặt nghiêng theo địa hình tự nhiên. Sau khi có kè và đường, tháng 01/2022 

dự án đã mời người dân ra hiện trường để lên phương án lắp đặt đường ống 

nước. Sau khi thống nhất với người dân, để đảm bảo an toàn giao thông, đảm 

bảo mỹ quan đô thị, không phá vỡ kết cấu công trình, dự án đã lắp đặt hệ thống 

đường ống nước của trạm bơm với một số cút chuyển hướng đi sát tường kè đá 

hộc xây, đi dưới mặt đường và đi lên theo mái nghiêng của kè taluy dương để 

vào bể chứa nước. Việc lắp đặt hệ thống đường ống nước này đảm bảo về kỹ 

thuật, mỹ quan, cảnh quan. Từ khi lắp đặt đến nay, nước vẫn bơm lên được bể 

chứa nước và vẫn đảm bảo nước để phục vụ người dân tưới tiêu, UBND Thành 

phố sẽ tiến hành đánh giá kỹ hơn để có phương án xử lý phù hợp. Về bậc lên 

xuống trạm bơm: Trước đây để xuống trạm bơm, người dân phải đi qua bờ 

ruộng. Dự án đã xây dựng cách trạm bơm khoảng 30m con đường kết nối số 01 

nối đường LIA2 Nà Lắc - Nà Chướng với đường trên kè, việc xuống vận hành 

trạm bơm sẽ đi qua con đường này, còn từ đường trên kè xuống trạm bơm đã 

được xây dựng bậc lên xuống. 

7. Phường Sông Hiến 

(22) Hệ thống mương thoát nước của tuyến đường Quốc lộ 3 cũ, trước đây 

dự án thi công chưa có phương án thoát nước hợp lý đã thoát nước thải và nước 

mặt đường xuống thửa đất của nhà bà Lâm Thị Đuốc, Tổ dân phố 2, phường Sông 

Hiến đang quản lý và sử dụng, có mùi hôi thối và ngập úng mỗi khi trời mưa, mất 

vệ sinh nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của gia đình. Đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền đến khảo sát và có phương án giải quyết. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã lập danh sách các công 

trình trong đó có công trình xây dựng cầu qua suối Hán mà cử tri nêu đã trình 

UBND tỉnh cấp kinh phí. Nếu được cấp kinh phí thì UBND thành phố sẽ tổ chức 

triển khai thi công xây dựng. 

 (23) Việc vệ sinh môi trường tuyến đường từ đầu cầu Gia cung đến ngã tư 

Nà cáp chưa đảm bảo, các mương thoát nước hai bên đường quốc lộ thường xuyên 

bị tắc do đất cát và các chất thải rắn ứ đọng. Đề nghị các cấp xem xét, giải quyết. 

Trả lời:  

Tuyến đường từ Tổ 10, phường Sông Bằng đi đến nhà máy bột giấy nêu 

trên hiện nay đã được UBND Thành phố đưa vào danh mục đầu tư cải tạo, sửa 
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chữa năm 2022-2023. Hiện nay Chủ đầu tư đang tiến hành tổ chức đấu thầu, dự 

kiến khởi công trong tháng 1/2023. Do nguồn vốn còn hạn hẹp, không có kinh 

phí giải phóng mặt bằng nên đối với việc thông đường từ tổ 10, 11 với đường 

3/10, phường Sông Bằng, UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Sông Bằng 

tiến hành họp dân, ký cam kết và tự giải phóng mặt bằng, khi nào giải phóng 

được mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sạch đủ điều kiện thi công thì UBND Thành 

phố sẽ triển khai thực hiện. 

 (24) Ngã ba đường Phai Khắt Nà Ngần - Cầu Ngầm - đoạn đường lên cơ 

quan phòng cháy, chữa cháy - là điểm đen nguy hiểm dễ gây tai nạn giao thông. 

Đề nghị cắm biển báo về an toàn giao thông. 

Trả lời:  

Đối với ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã đánh giá và đã tổ chức 

hoàn thành việc cắm biển báo về an toàn giao thông. 

 (25) Công dân Tổ 1, phường Hòa Chung xây dựng nhà lấn chiếm mương 

thoát nước, gây hẹp dòng chảy, mưa lớn gây ngập úng ảnh hưởng đến các hộ 

dân Tổ 15, phường Sông Hiến sống ven bờ suối. 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND 

phường Hòa Chung, UBND phường Sông Hiến phối hợp với Đội trật tự đô thị 

kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng tại khu vực đó để tìm phương án giải quyết 

cho phù hợp. Thời gian kiểm tra, giám sát trong quý I/2023. 

(26) Các hộ dân Tổ 1, phường Hòa Chung thường xuyên vứt rác xuống 

mương nước, gây ô nhiễm môi trường, làm ách tắc dòng chảy, đề nghị các cấp 

xem xét có biện pháp xử lý và giải quyết. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường 

Hòa Chung tuyên truyền vận động nhân dân không xả rác xuống mương nước, 

đồng thời chỉ đạo UBND phường tăng cường kiểm tra xử lý đối với người vi 

phạm. Đề nghị cử tri khi phát hiện có người xả rác không đúng nơi quy định, 

quay phim, chụp ảnh gửi cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. 

(27) Dự án 10A đi qua Tổ 6, phường Sông Hiến làm ảnh hưởng đến cuộc 

sống sinh hoạt của gia đình ông Nông Văn Đức và ông Nông Văn Chung như: 

nhà cửa xuống cấp không được xây dựng, chưa có nước sạch để dùng mà nguồn 

nước giếng thì bị ô nhiễm nặng không sử dụng được, đường đi lại khó khăn, 

UBND thành phố đã xuống thực địa kiểm tra nhưng chưa có hướng giải quyết. 

Đề nghị các cấp sớm xem xét giải quyết để cử tri ổn định cuộc sống. 

Trả lời: 

 Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã trả lời tại công 

văn số 1201/UBND-QĐMB ngày 03/6/2022 về việc trả lời ý kiến kiến nghị của 

ông Nông Văn Đức và ông Trần Văn Trung, trú tại tổ 6, phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng, cụ thể:  
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 "Tại khu vực gia đình 02 ông kiến nghị, công ty Cao Minh đã dừng thực 

hiện đổ đất. Các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố đã đến kiểm tra 

thực địa thửa đất của gia đình, qua quá trình kiểm tra đánh giá thì thấy hiện 

trạng tài sản, vật kiến trúc của gia đình 02 ông tạm thời chưa bị ảnh hưởng và 

gặp nguy hiểm.  

 Cùng với đó, thửa đất của gia đình 02 ông nằm trong ranh giới GPMB dự 

án Phát triển đô thị 10A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Ngày 

16/5/2022 UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Phát triển đô thị 10A, phường 

Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng." 

 Hiện nay, UBND thành phố Cao Bằng đang thực hiện công tác thống kê, 

kiểm đếm đối với các hộ thuộc dự án Phát triển đô thị số 10A, sau đó sẽ lập phương 

án bồi thường, hỗ trợ và bố trí phương án tái định cư (nếu đủ điều kiện) đối với các 

hộ gia đình bị ảnh hưởng (trong đó có hộ gia đình của hai ông). Đề nghị 2 hộ gia 

đình tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư để có thể đẩy 

nhanh tiến độ GPMB và sớm ổn định cuộc sống cho gia đình hai ông. 

8. Phường Ngọc Xuân 

(28) Tuyến đường tỉnh lộ 203 (đoạn nhà bà Lạc tại Tổ 2 cũ, phường Ngọc 

Xuân) không có mương thoát nước nên khi trời mưa to rác thải tràn qua đường 

gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị UBND thành phố xem xét và có biện pháp 

xử lý tình trạng trên. 

Trả lời:  

UBND Thành phố đã chỉ đạo Phòng chuyên môn phối hợp với UBND 

phường Ngọc xuân khảo sát thực địa nhận thấy: Khu vực cử tri phản ánh, một số 

hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi (trâu, lợn) gần đường tỉnh lộ 203 đang xả 

chảy tràn bên bề mặt đất, hệ thống hố thu gom phân không đảm bảo. Khi trời 

mưa lớn, nước có lẫn chất thải bị chảy ra đường gây mất vệ sinh môi trường. 

UBND Thành phố giao UBND phường Ngọc Xuân thống kê đầy đủ, kiểm 

tra số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi dọc tuyến đường tỉnh lộ 203, tuyên 

truyền người dân xây dựng chuồng trại có hố thu nước thải chăn nuôi đảm bảo, 

có nắp đậy và có biện pháp xử phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi 

trường. Hoàn thành trong quý I/2023. Sau thời gian trên nếu các hộ gia đình 

không thực hiện sẽ xử lý theo quy định về môi trường. 

(29) Đường giao thông ngõ vào nhà ông Định, Tổ 4, phường Ngọc Xuân 

(sau sân bóng Gia Binh) hiện nay đã bị nứt, lở sâu vào đường bê tông với chiều 

cao 20m, dài 18m gây mất an toàn cho người dân. Đề nghị UBND thành phố 

xem xét và sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngay sau khi nhận được ý kiến UBND thành 

phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND phường Ngọc Xuân, tổ 
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trưởng tổ dân phố kiểm tra thực địa nhận thấy: Thực tế cao độ mặt đường bê 

tông so với nền nhà dân có độ chênh cao trung bình 20m, phía dưới nhà dân đã 

có kè đá hộc hiện trạng có chiều cao không lớn, độ dốc thoải đến đường bê tông, 

phía trên có bụi tre và cây bụi, chạy dài theo đường. Trong quá trình sử dụng, do 

thời tiết mưa bão, đường không có hệ thống rãnh thoát nước nên nước ngấm vào 

đất, lâu dần gậy sạt lở, sụt lún, vết hở hàm ếch vào so với mép bê tông trung 

bình 1,2m, chiều dài vết hở 18m, nhân dân đã sử dụng tấm tôn để đỡ một phần 

nước mưa để ngăn chảy trực tiếp trên bề mặt đồi đất, tuy nhiên tại các vị trí khác 

chưa được che chắn. Sau khi xây dựng sơ bộ phương án, khái toán kinh phí, để 

đảm bảo tuyến đường trên được đảm bảo cần xây dựng hệ thống kè, hệ thống 

thoát nước và cần chiếm dụng vào phần lớn đất của người dân phía dưới đường, 

kinh phí đầu tư là khá lớn, tuy nhiên do nguồn kinh phí có hạn nên UBND thành 

phố chưa thể đầu tư ngay được, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với UBND 

thành phố. Hiện nay Thành phố vẫn đang tìm các nguồn kinh phí từ nguồn lực 

của Thành phố, của cấp trên, nguồn xã hội hóa... để thực hiện, khi có được 

nguồn kinh phí thì Thành phố sẽ triển khai thực hiện ngay. Trước mắt UBND 

thành phố giao cho UBND phường Ngọc Xuân tận dụng các vật chất hiện có 

cảnh báo người dân khi tham gia lưu thông trên tuyến đường trên, làm việc với 

nhân dân về diện tích đất dưới chân đường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho 

nhà nước khi có kinh phí thực hiện. Tạm sử dụng phương pháp đóng cọc tre, đắp 

bao tải đất và đắp đất vào vết lở hàm ếch trên để giữ đất, đảm bảo an toàn cho 

người khi tham gia giao thông. 

 (30) Hiện nay một số hộ tại Tổ 1, phường Ngọc Xuân muốn đầu tư chăn 

nuôi với số lượng lớn tại một khu vực tập trung để không ảnh hưởng đến công 

tác vệ sinh môi trường và các hộ lân cận xung quanh. Đề nghị UBND thành phố 

có các chính sách, quy hoạch địa điểm khu vực chăn nuôi cho người dân để đảm 

bảo công tác VSMT, phòng bệnh cho đàn vật nuôi. 

Trả lời: 

 Về chính sách, quy hoạch: hiện nay tỉnh Cao Bằng chưa có chính sách, 

quy hoạch về chăn nuôi, đặc biệt là về chính sách quy hoạch chăn nuôi tập trung  

trên địa bàn tỉnh. Về quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung trên địa bàn thành 

phố cần phải dựa vào quy hoạch Thành phố, trong đó có các phường, xã. Tiếp 

thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới trên cơ sở Kế hoạch số 199-KH/TU 

ngày 08/8/2022 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU 

ngày 03/11/ 2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 

Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt đô 

thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại giai đoạn  2021- 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có đưa danh mục các đồ án thực hiện từ năm 

2022-2025 cụ thể phường Ngọc Xuân sẽ được điều chỉnh quy hoạch trong năm 

2024- 2025. Khi lập đồ án quy hoạch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng sẽ 

tổ chức họp và lấy ý kiến đóng góp của công đồng dân cư. Khi đó đề nghị người 

dân đề xuất khu vực, vị trí, địa điểm dự kiến chăn nuôi tập trung để Thành phố 
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xem xét, nếu thấy đủ điều kiện và phù hợp sẽ đưa vào Đồ án quy hoạch chung 

thành phố cũng như phường Ngọc Xuân. 

 Hiện nay, Thành phố luôn khuyến khích người dân chăn nuôi, phát triển 

kinh tế hộ gia đình, tuy nhiên cần phải thực hiện đảm bảo theo các quy định, 

nhất là đảm bảo vệ sinh môi trường như chuồng trại chăn nuôi phải tách biệt với 

nhà ở từ 05 mét trở lên, có hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn, sử 

dụng các chế phẩm sinh học để phối trộn vào thức ăn chăn nuôi hoặc để xử lý 

chất thải chăn nuôi hạn chế ô nhiễm; thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn; khi xây dựng 

chuồng trại chăn nuôi cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên 

quan: Luật xây dựng, Luật chăn nuôi, Luật Thú y, Luật bảo vệ Môi trường và 

các văn bản khác có liên quan...  

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI–TÀI NGUYÊN–MÔI TRƯỜNG; 

BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG: 16 Ý KIẾN 

1. Phường Hợp Giang 

(31) Khu đất đối diện UBND phường Sông Hiến và Phòng Cảnh sát giao 

thông tỉnh Cao Bằng quy hoạch để xây dựng trụ sở cơ quan hoặc các công trình 

phúc lợi. Nhưng hiện nay có nhiều thông tin cho rằng, khu đất trên đã chuyển 

nhượng và thuộc quyền sở hữu của nhiều cá nhân. Vậy đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền làm rõ nội dung nêu trên.  

Trả lời: 

Uỷ ban nhân dân thành phố trả lời như sau: 

- Về nguồn gốc đất đai: toàn bộ khu vực trên thuộc Nhà nước quản lý, đối 

chiếu với Quy hoạch, khu đất trên đã được UBND tỉnh quy hoạch khu đô thị Nà 

Cáp 4B; 

Dự án trên chưa được thực hiện, chưa chuyển nhượng. Do đó, việc cử tri 

phán ánh là không có. 

(32) Sau khi tuyến kè bờ trái Sông Bằng, đoạn qua Tổ 07, phường Ngọc 

Xuân xây dựng xong và đi vào sử dụng. Đề nghị UBND thành phố cho biết có thể 

chuyển đổi đất nông nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm sang đất ở được không? 

Trả lời: 

Việc chuyển chuyển đổi đất nông nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm sang 

đất ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai (quy định tại điều 52, 

điều 57, điều 143, điều 144 Luật đất đai 2013). Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

được đăng ký, phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. 

Do đó, đề nghị cử tri, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích liên 

hệ với các cơ quan chuyên môn để được cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ 

tục theo quy định của pháp luật. 
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(33) Sau sáp nhập tổ dân phố, Nhà sinh hoạt cộng đồng liên tổ dân phố 

01, 02 hiện nay không còn phù hợp và không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt 

của nhân dân (diện tích nhỏ). Đề nghị UBND Thành phố kiến nghị UBND tỉnh 

cấp trụ sở cũ của cơ quan Sau thông quan thuộc Hải quan tỉnh cho nhân dân tổ 

01 và 02, phường Hợp Giang để xây Nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt của nhân dân. 

* Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ giao UBND phường 

nghiên cứu, đánh giá, lấy ý kiến nhân dân và báo cáo UBND Thành phố để có 

cơ sở đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.  

2. Phường Duyệt Trung 

(34) Việc chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng chỉ được 

chuyển (mua, bán) 400m2, không được chuyển quá 400m2 thì áp dụng theo văn 

bản nào? Đề nghị Phòng Tài nguyên môi trường Thành phố cho biết văn bản 

nào quy định; vì theo cử tri được biết một số huyện và tỉnh lân cận không có quy 

định như vậy. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng 

cũng như các địa phương khác là thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường 

và được thực hiện theo các quy định của Pháp luật. Đối với ý kiến trên, do chưa 

đầy đủ về thông tin và trường hợp cụ thể nên UBND thành phố chưa có đủ cơ sở 

để trả lời chi tiết. 

UBND thành phố đề nghị cử tri cung cấp thông tin và các hồ sơ cụ thể 

liên quan đến nội dung trên để UBND thành phố có sơ sở giải đáp, hướng dẫn 

người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng theo quy định của Pháp luật. 

3. Phường Tân Giang 

(35) Về ý kiến xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở 

của các hộ dân Tổ 3, phường Tân Giang được trả lời tại báo cáo số 535/BC-

UBND ngày 28/9/2022, báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 6 HĐND khóa XXII. Tại báo cáo có trả lời "việc hộ gia đình, cá nhân xin 

chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị tại khu vực 

quy hoạch dự án là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đúng với quy định pháp 

luật hiện hành. Do đó UBND không thể chuyển mục đích sử dụng đất theo đề 

nghị của cử tri. Việc đề nghị sớm triển khai giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người 

dân chuyển đi nơi khác sinh sống phụ thuộc vào kế hoạch triển khai của chủ đầu 

tư, hiện nay đang trong quá trình lập dự án khu tái định cư để giải phóng mặt 

bằng dự án Mỏ sắt Nà Rụa..". Cử tri đề nghị cấp trên cho biết rõ bao giờ thực 
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hiện giải phóng mặt bằng? cử tri ở khu vực này không thể chờ đợi từ năm này 

sang năm khác được mà nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà cửa là cấp bách. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc triển khai GPMB sẽ được thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thiện 

các thủ tục pháp lý (Hiện nay Chủ đầu tư đang tiến hành hoàn thiện). 

UBND Thành phố chia sẻ với những khó khăn hiện tại của cử tri. UBND 

Thành phố sẽ phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, để cử tri sớm ổn định cuộc sống. 

(36) Hiện nay trên địa bàn Tổ 10, phường Tân Giang có nhiều khu đất 

công của các công ty, xí nghiệp đã giải thể, đa số người dân sinh sống và làm 

nhà cửa tại đây đều là cán bộ, công nhân của các công ty đó. Nay người dân 

mong muốn nhà nước có chủ trương, tạo điều kiện cho người dân được hợp thức 

hoá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân sử dụng lâu dài và 

yên tâm phát triển kinh tế. 

(37) Khu đất ao Mỏ Muối (Tổ 10, phường Tân Giang) trước những năm 

1945 do Ông Giáo Chân sử dụng, sau Cách mạng nhà nước thu hồi và giao cho 

cho một số hộ dân sử dụng trong đó có bố chồng của bà Lương Thị Luyến. Đến 

năm 1960 nhà nước thu hồi làm Trại chăn nuôi, đến năm 1993 Trại chăn nuôi 

giải thể các hộ dân trên và một hộ dân khác lại tiếp tục sử dụng khu đất này để 

làm ruộng, rẫy, trồng cây. Năm 1996 nhà nước thu hồi khu đất này để làm khu 

du lịch Mỏ Muối và có đền bù 01 năm hoa màu cho một số hộ dân. Hiện nay bà 

Lương Thị Luyến có những khiếu kiện liên quan đến đất đai khu vực này với 

nhiều hộ dân khác vì bà cho rằng đây là đất đai do bố chồng bà để lại. Cử tri đề 

nghị cơ quan chức năng trả lời cho cử tri được biết khu đất trên thuộc quyền sử 

dụng của tổ chức, cá nhân nào tránh trường hợp khiếu kiện và các ý kiến kiến 

nghị kéo dài.  

Trả lời (câu 36, 37): 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, vấn đề cử tri phản ánh liên quan đến những tồn 

tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai của các cấp chính quyền, 

các sở ngành qua các thời kỳ, đến nay đã tồn tại trên 30 năm mà chưa được giải 

quyết. 

Để giải quyết vấn đề nêu trên, cũng như các khu đất tương tự trên địa bàn 

Thành phố, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND Thành phố, UBND các 

phường xã, các sở ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá và báo cáo để có 

phương án giải quyết phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hiện nay. 

4. Phường Đề Thám 

(38) Tổ dân phố 6, phường Đề Thám sau khi sát nhập, nhà văn hóa cũ 

không đủ diện tích sử dụng cho việc họp cũng như sinh hoạt của khu dân cư. 

UBND phường Đề Thám đã có Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 21/7/2022 về 
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việc xin cấp địa điểm xây dựng nhà văn hoá Tổ dân phố 6, phường Đề Thám tại 

khu vực CN6 Tổ dân phố 6, phường Đề Thám (khu đất liền kề Trường Mầm 

Non Đề Thám) xin cấp khoảng 300m đất để xây dựng mới nhà văn hóa với sức 

chứa khoảng 350 ghế ngồi. Đề nghị UBND Thành phố sớm xét xét, cho ý kiến. 

Trả lời: 

UBND thành phố đã nhận được tờ trình của UBND phường Đề thám đề 

nghị vấn đề cử tri phán ánh. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND Thành phố sẽ tiến 

hành đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng và phát triển chung của xã hội, báo cáo 

các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và thông tin cho cử tri được rõ. 

6. Phường Sông Hiến 

(39) Dự án 7A đi qua nhà và đất của gia đình bà Nông Thị Lưu và bà 

Nông Thị Chưởng Tổ 4, phường Sông Hiến cả hai gia đình đều chưa đồng ý cho 

kiểm đếm do gia đình chưa biết tái định cư ở đâu, giá cả đền bù có đủ để mua lại 

đất tái định cư và xây dựng nhà mới hay không? gia đình có thương binh, người 

già bị ảnh hưởng chất độc da cam – điôxin được hưởng chính sách hỗ trợ 

không? dự án lấy hết cả đất canh tác và nhà thì có được hỗ trợ đào tạo nghề 

không? Đề nghị cấp xem xét giải quyết và cho cử tri biết phương án cụ thể.  

Trả lời: 

- Đối với vị trí cấp tái định cư: vị trí cấp đất tái định cư cho các hộ gia đình 

đủ điều kiện sẽ được bố trí ngay trong mặt bằng của dự án theo Quyết định số 

1548/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về Phê duyệt đồ án 

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Phát triển đô thị số 7A, phường Sông 

Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (dãy lô phục vụ tái định cư có ký hiệu 

là TDC). 

 - Đối với giá cả đền bù đất đai: UBND thành phố thực hiện theo Quyết 

định số 1788/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường và thu tiền sử dụng đất tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Để biết được tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ của gia đình là bao nhiêu và 

gia đình được hưởng các khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ ổn định đời sống 

hay không thì cần thực hiện thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, 

cây cối, hoa màu trên đất bị ảnh hưởng và thu thập các giấy tờ pháp lý liên quan 

đến nguồn gốc sử dụng đất, nhân khẩu,.... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 

giải phóng mặt bằng dự án, gia đình bà không phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố (Tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng của UBND thành phố) thực hiện thống kê, kiểm đếm đất 

đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất và không cung cấp hồ sơ, 

giấy tờ pháp lý để UBND thành phố lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định. Do đó, UBND thành phố không đủ căn cứ để trả lời nội dung kiến nghị 

này của gia đình. Đề nghị gia đình bà phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư thành phố thực hiện thống kê, kiểm đếm, đồng thời cung cấp các giấy 
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tờ, tài liệu liên quan để UBND thành phố có cơ sở để xem xét, trả lời đầy đủ các 

nội dung kiến nghị của gia đình bà. 

 - Đối với nội dung gia đình có thương binh, người già bị ảnh hưởng chất 

độc da cam - điôxin được hưởng chính sách hỗ trợ không: Việc gia đình có được 

hưởng các khoản hỗ trợ trên hay không phụ thuộc vào hồ sơ, giấy tờ gia đình bà 

cung cấp cho UBND thành phố trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. 

UBND thành phố sẽ đối chiếu với Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để xem 

xét, quyết định sau khi nhận được giấy tờ mà bà cung cấp. 

(40) Đề nghị giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của bà Đỗ Thị Chủ xin 

hợp thức đất dôi dư cạnh nhà văn hóa tổ dân phố 14+15, phường Sông Hiến. Cử 

tri được biết UBND thành phố đã có công văn trả lời bà Chủ là không nhất trí 

cho Bà hợp thức đối với diện tích đất phía giáp sân nhà văn hóa, diện tích đất đó 

để cho cộng đồng dân cư quản lý sử dụng, nhưng đến nay Tổ dân phố vẫn chưa 

được bàn giao diện tích đất trên để đưa vào quản lý sử dụng. Đề nghị thành phố 

sớm xem xét giải quyết. 

Trả lời: 

Việc giải quyết đơn đề nghị của bà Đỗ Thị Chủ đã được UBND thành phố 

giải quyết, trả lời dứt điểm tại Văn bản số 2332/UBND-TNMT ngày 

04/10/2022. Tuy nhiên, hiện nay phần diện tích nêu trên bà Đỗ Thị Chủ vẫn 

đang bao chiếm. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường xử lý theo quy 

định. Sau khi UBND phường xử lý dứt điểm việc bao chiếm của bà Đỗ Thị Chủ, 

đề nghị UBND phường Sông Hiến làm tờ trình xin giao đất cho cộng đồng dân 

cư gửi UBND Thành phố xem xét, giải quyết. 

7. Phường Ngọc Xuân 

(41) Đề nghị Trung tâm PTQĐ & GPMB thành phố sớm thực hiện các thủ 

tục chỉnh lý biến động GCNQSĐ cho các hộ gia đình khi thực hiện dự án xây kè 

bờ trái sông bằng đoạn qua Tổ 6,7 phường Ngọc Xuân. Một số hộ đã nộp 

GCNQSĐ cho trung tâm từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. 

Trả lời: 

 Sau khi nhận được GCN QSDĐ từ các hộ gia đình, Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Bằng đã tổng hợp, lập hồ sơ và gửi Văn 

phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Cao Bằng đề nghị chỉnh lý và đăng 

ký biến động GCNQSDĐ theo quy định. Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai 

chi nhánh thành phố Cao Bằng đang thực hiện chỉnh lý. Sau khi xử lý xong, sẽ 

gửi lại gia đình. 

Đối với các GCN cần chỉnh lý biến động sau khi thu hồi đất, đề nghị các 

chủ sử dụng đất gửi lại cho Hội đồng để được chỉnh lý, đảm bảo quyền lợi của 

chủ sử dụng đất.  
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(42) Năm 2017 nhiều hộ dân tại Tổ 6, phường Ngọc Xuân đã hiến đất để 

thực hiện dự án xây dựng đường (Dự án LIA) nhưng đến nay vẫn chưa được nhà 

nước thực hiện chỉnh lý biến động GCNQSĐ cho các hộ gia đình. Đề nghị 

UBND thành phố quan tâm xem xét tổ chức thực hiện cho nhân dân như đã hứa 

khi triển khai thực hiện dự án. 

Trả lời:  

Việc chỉnh lý biến động GCNQSĐ cho các hộ gia đình tại Tổ 6, phường 

Ngọc Xuân bị vướng mắc do chưa có quy định cụ thể về việc thực hiện đính 

chính cho người dân hiến đất để làm đường. UBND thành phố đã báo cáo vướng 

mắc với UBND tỉnh. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn UBND thành phố Cao Bằng thực hiện (hướng dẫn trình tự thực hiện, biểu 

mẫu cụ thể) theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất cho người tự nguyện trả lại đất 

(hiến đất) để xây dựng các công trình công cộng và đúng quy định của pháp luật, 

tuy nhiên Sở TNMT vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn nên UBND thành 

phố chưa thực hiện được. Sau khi có Văn bản của Sở TNMT thì UBND Thành 

phố sẽ thông báo cho các hộ gia đình biết để thực hiện. 

 (43) Gia đình ông Hoàng Văn Khì, Tổ 8, phường Ngọc Xuân có mảnh đất 

tại thửa đất số 250 tờ bản đồ 16. Năm 2012 Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

Dự án bến xe khách Miền Đông. Gia đình đã nhiều lần làm việc và nộp hồ sơ 

điều chỉnh biến động đất sau thu hồi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên 

Văn phòng đất đai - chi nhánh Thành phố để xác định phần diện tích đã thu hồi 

và diện tích đất còn lại của gia đình. UBND thành phố đã ban hành công văn số 

1118/UBND - TNMT ngày 26/5/2022, gửi UBND Tỉnh và các sở chuyên ngành 

về những khó khăn vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai 

nhưng đến nay kiến nghị của gia đình vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các cơ 

quan chuyên môn cấp trên sớm xem xét và giải quyết vấn đề trên cho gia đình. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, đối với trường hợp gia đình ông Hoàng Văn Khì là 

một trong những vướng mắc hiện nay khi nhà nước thu hồi đất nhưng chưa điều 

chỉnh biến động đất sau thu hồi. Đối với vướng mắc trên, UBND thành phố đã 

có công văn số 118/UBND-TNMT ngày 26/5/2022 về việc xin ý kiến chỉ đạo 

trong việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai (chỉnh lý biến động 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), cấp giấy chứng nhận lần đầu; cũng như đã 

tổ chức hội nghị để xin ý kiến hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, thành phố vẫn chưa 

nhận được văn bản hướng dẫn thực hiện.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục có ý kiến với UBND tỉnh 

,Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị sớm có hướng dẫn giải quyết thủ tục 

đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho gia đình ông và các trường hợp tương 

tự theo quy định. 
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(44) Năm 1992 gia đình ông Triệu Đức Khính, Tổ 9, phường Ngọc Xuân 

mua lại nhà của HTX mua bán Sông Bằng (gần siêu thị Ngọc Xuân) sinh sống 

từ đó đến nay. Sau khi gia đình đi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ lần đầu được 

trả lời là HTX bán nhà không bán đất vì vậy từ đó đến nay gia đình vẫn chưa 

làm được GCNQSDĐ. Đề nghị UBND thành phố quan tâm xem xét và giải 

quyết vấn đề trên cho gia đình. 

Trả lời: 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thủ tục hành chính được 

thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố (Bộ phận 

01 cửa). 

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận 01 cửa của UBND thành 

phố thuộc lĩnh vực đất đai cho thấy: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lần đầu của gia đình ông Triệu Đức Khính, tổ 09 phường Ngọc Xuân chưa 

nộp tại Bộ phận 01 cửa. 

 Đề nghị ông mang các giấy tờ, hồ sơ liên quan tới thửa đất đến Bộ phận 

01 cửa của UBND cấp xã hoặc Bộ phận 01 cửa của UBND thành phố để được 

xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo quy định. 

(45) Đề nghị UBND thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể cho nhân dân 

trong việc thực hiện điều chỉnh diện tích đất ở theo hạn mức (400m2).  

Trả lời:  

Việc điều chỉnh diện tích đất ở theo hạn mức ( đến 400m2) phụ thuộc vào 

đặc điểm nguồn gốc, quản lý sử dụng đất đối với từng thửa đất. Do đó, việc 

hướng dẫn chung cho toàn thể nhân dân là không phù hợp, mà cần xem xét giải 

quyết theo từng trường hợp cụ thể. Đề nghị cử tri và nhân dân có nhu cầu nộp hồ 

sơ tại Bộ phận 1 cửa thuộc UBND thành phố để được xem xét, giải quyết theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia 

đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận: Căn cứ Mục 13, Khoản 6, Điều 2 

09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ 

bao gồm: 

"13. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ 

gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 

09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp." 

(46) Diện tích đất 2 phía đầu cầu đường tròn Ngọc Xuân đã được nhà 

nước thu hồi, bồi thường để làm cầu (đất nhà Bà Lưu Thị Loan) tuy nhiên việc 

xác định diện tích đất công còn lại chưa được cắm mốc cụ thể nên xảy ra tình 

trạng xây dựng công trình, mua bán đất. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra, chỉ 

đạo việc quản lý chặt chẽ đối với diện tích đất công nêu trên. 
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Trả lời: 

Công trình đường tránh QL3 được Bộ GTVT đầu tư trong giai đoạn 2002-

2005. Quá trình thực hiện dự án có thu hồi đất để thực hiện cầu Nà Cáp. Sau khi 

công trình hoàn thành, do hồ sơ bàn giao giữa UBND tỉnh và Bộ GTVT bị thiếu 

sót, nên chưa có đủ tài liệu để thực hiện cắm mốc phạm vi ranh giới đã thu hồi đất. 

Đối với tình trạng xây dựng công trình lấn chiếm trên đất đã thu hồi, 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra giám 

sát và xử lý theo quy định. Việc mua bán, chuyển nhượng đất tại đây là không 

thể thực hiện được. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định về chuyển nhượng 

để đảm bảo quyền lợi của mình. 

Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên 

cứu tháo gỡ vướng mắc vấn đề cử tri nêu trên. Đồng thời, trong thời tới UBND 

thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. 

Kịp thời xử lý vi phạm hành chính về đất đi đối với các trường hợp vi phạm lấn 

chiếm đất đai theo quy định. 

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG: 09 Ý KIẾN 

1. Xã Vĩnh Quang 

(47) Phía thượng lưu Suối Hán thuộc Xóm 7, xã Vĩnh Quang có 04 hộ gia 

đình sinh sống và có diện tích đất nông nghiệp khoảng 3ha của các hộ gia đình 

trên địa bàn canh tác. Hiện nay bà con đi lại hàng ngày và sản xuất nông nghiệp 

phải đi qua lòng suối vì không có cầu, đến mùa mưa, lũ nhân dân trong khu vực 

không qua được gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân 

dân. Đề nghị UBND thành phố Cao Bằng xem xét bố trí kinh phí để đầu tư xây 

dựng cây cầu phục vụ việc đi lại sinh hoạt hàng ngày và sản xuất của bà con 

nhân dân. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã lập danh sách các công 

trình trong đó có công trình xây dựng cầu qua suối Hán mà cử tri nêu để trình 

UBND tỉnh xin cấp kinh phí. Nếu được cấp kinh phí thì UBND thành phố sẽ tổ 

chức triển khai thi công xây dựng trong năm 2023. 

 (48) Hệ thống Phai, kênh dẫn Đỏng Nọi thuộc Xóm 9, xã Vĩnh Quang 

phục vụ tưới cho 4,2ha đất chuyên trồng lúa của nhân dân xóm 8, 9 và một phần 

đất nông nghiệp của phường Ngọc Xuân. Hiện trạng Phai là phai đất và hệ 

thống kênh dẫn bằng đất dẫn tới việc thất thoát nguồn nước trong quá trình vận 

hành, thường xuyên bị sói lở không đảm bảo nước tưới cho khu vực phụ trách. 

UBND xã Vĩnh Quang đã đề xuất đầu tư theo kênh của hệ thống thủy lợi cơ sở 

và hàng năm, tuy nhiên đến nay chưa được đầu tư xây dựng. Để đảm bảo việc 

tưới cho phạm vi phụ trách của hệ thống, đề nghị UBND thành phố Cao Bằng 

xem xét bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống Phai và kênh dẫn nước 

Đỏng Nọi thuộc Xóm 9, xã Vĩnh Quang. 
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Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến cử tri, để từng bước nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi 

và đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, 

UBND Thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Kế 

hoạch Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2022 - 2025 trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng. Với mục tiêu thực hiện hỗ trợ đầu tư nâng cấp, sửa 

chữa, xây mới 33 công trình thủy lợi với trên 13km kênh mương nội đồng phục 

vụ cho khoảng hơn 200 ha đất sản xuất nông nghiệp. Theo đó, dự kiến đầu tư 

xây dựng hệ thống Phai và kênh dẫn nước Đỏng Nọi thuộc xóm 9, xã Vĩnh 

Quang vào năm 2024. Qua ý kiến cử tri, UBND Thành phố sẽ đánh giá sự cấp 

thiết của công trình này. Nếu thấy phù hợp sẽ chỉ đạo UBND xã Vĩnh Quang 

đưa vào danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của 

UBND xã hoặc lồng ghép vào các chương trình khác để thực hiện.   

2. Phường Sông Bằng 

(49) Đường Tổ 10, phường Sông Bằng đi đến nhà máy bột giấy đã xuống 

cấp trầm trọng, cử tri đã có ý kiến nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được đầu 

tư; đường từ Tổ 10, Tổ 11, phường Sông Bằng thông ra đường 03/10, hiện nay 

còn 01 đoạn chưa làm. Đề nghị UBND thành phố sớm đầu tư làm 02 tuyến 

đường nêu trên để nhân dân đi lại thuận tiện. 

Trả lời:  

Tuyến đường từ Tổ 10, phường Sông Bằng đi đến nhà máy bột giấy nêu 

trên hiện nay đã được UBND Thành phố đưa vào danh mục đầu tư cải tạo, sửa 

chữa năm 2022-2023. Hiện nay Chủ đầu tư đã tiến hành đến các thủ tục đầu tư 

để tiến hành đấu thầu. Việc thông đường từ tổ 10, 11 với đường 3/10, mặt bằng 

tuyến đường nằm trong đất khu sân bay Nà Cạn, hiện nay đã bị người dân lấn 

chiếm. UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Sông Bằng tiến hành giải 

tỏa mặt bằng. Sau khi hoàn thành việc giải tỏa, UBND thành phố sẽ cân đối kinh 

phí để thực hiện.  

 (50) Đường rẽ từ 03/10 xuống bến nước cứu hỏa, đoạn cua đất nhà ông 

Ngô Đức Thọ đã được đền bù nhưng chưa thu hồi đất để mở rộng cua đường 

xuống bến nước cứu hỏa, vừa qua có vụ cháy nhà tại Tổ 8, phường Sông Bằng, 

xe cứu hỏa đi qua đoạn rẽ xuống, đường hẹp nên xe đã vướng vào mái nhà dân. 

Đề nghị UBND Thành phố xem xét thu hồi đất nhà ông Ngô Đức Thọ để mở 

rộng cua đường xuống bến nước cứu hỏa để xe đi lại dễ dàng.  

Trả lời: 

Ý kiến của cử tri về việc đất nhà ông Ngô Đức Thọ đã được đền bù nhưng 

chưa thu hồi đất để mở rộng cua đường xuống bến nước cứu hỏa UBND Thành 

phố sẽ giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, xác minh vấn 

đề nêu trên. Nếu đúng hộ ông Ngô Đức Thọ đã bị thu hồi đất thì sẽ yêu cầu ông 

trả lại đất cho nhà nước để đảm bảo tuyến đường thông thoáng, đi lại dễ dàng.  

3. Phường Hoà Chung 
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(51) Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư hệ thống rãnh thoát nước đoạn 

đường từ trụ sở Trại tạm giam của Công an Thành phố Cao Bằng đến Trạm Y tế 

phường Hoà Chung. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, do nguồn kinh phí có hạn nên Thành phố chưa 

thể đầu tư ngay được, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với Thành phố. Hiện 

nay Thành phố vẫn đang tìm các nguồn kinh phí từ nguồn lực của Thành phố, 

của cấp trên, nguồn xã hội hóa... để thực hiện, khi có được nguồn kinh phí thì 

Thành phố sẽ triển khai thực hiện ngay. Mặt khác, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo 

UBND phường Hòa Chung xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư công hàng năm 

được cấp xem xét bố trí một phần kinh phí để đầu tư xây dựng. 

4. Phường Sông Hiến 

 (52) Đề nghị các cấp xem xét đầu tư cống thoát nước hai bên đường đoạn 

đường từ cơ quan Phòng cháy, chữa cháy về khu dân cư Tổ 11, phường Sông Hiến. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã lập danh sách các công 

trình trong đó có công trình mà cử tri nêu để trình UBND tỉnh xin cấp kinh phí. 

Nếu được cấp kinh phí thì UBND thành phố sẽ tổ chức triển khai thi công xây 

dựng trong năm 2023. 

5. Phường Ngọc Xuân 

(53) Hiện nay việc thi công công trình kè bờ trái sông Bằng đang tạm 

dừng thi công. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh 

tiến độ thi công công trình kè bờ trái Sông Bằng đoạn qua địa phận Tổ 6, 7 

phường Ngọc Xuân để nhân dân được trả lại mặt bằng, có đất canh tác sản xuất, 

chuyển đổi mục đích, xây dựng công trình và thực hiện các quyền sử dụng đất 

theo quy định. 

Trả lời:  

Hiện nay dự án Kè chống sạt lở, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng đang được triển khai thi công. Ban quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng thành phố thường xuyên đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, vật 

tư vật liệu, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án được hoàn 

thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch được duyệt (trước mùa mưa năm 2023). Sau 

khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, việc chuyển đổi mục đích, 

xây dựng công trình và thực hiện các quyền sử dụng đất của người dân sẽ được 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

(54) Từ trước khi thi công công trình kè bờ trái sông Bằng tại khu vực đối 

diện Nhà văn hóa Tổ 6 (cũ) phường Ngọc Xuân có bến nước xuống sông để 

nhân dân lấy nước phục vụ sinh hoạt đời sống hàng ngày (bến làng) cũng như 

thuận tiện cho việc lấy nước phục vụ cứu hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên 

khi thiết kế, xây dựng công trình kè bờ trái Sông Bằng tại khu vực Tổ 6 không 
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có thiêt kế bến lấy nước vì vậy đề nghị Trung tâm PTQĐ và GPMB thành phố 

nghiên cứu đánh giá bổ sung hạng mục trên vào dự án trong thời gian sớm nhất. 

Trả lời:  

- Nội dung thiết kế đường xuống sông để nhân dân lấy nước phục vụ sinh 

hoạt đời sống hàng ngày: Dự án đã điều chỉnh bổ sung hạng mục bậc lên xuống 

theo nguyện vọng của nhân dân và đã thi công xong hạng mục này.  

- Nội dung đầu tư xây dựng bến cứu hỏa: Trước khi thực hiện dự án, khu 

vực này không có bến nước cứu hỏa nên dự án không đưa hạng mục bến nước 

cứu hỏa vào. Bên cạnh đó, mục tiêu của dự án là làm kè để chống sạt lở bờ, ổn 

định định nên dự án trên toàn tuyến được thiết kế xây dựng kè bê tông cốt thép 

chống sạt lở bờ, trên tuyến cách khoảng 200m bố trí 01 bậc thang lên xuống 

sông, không có hạng mục xây dựng bến cứu hỏa.  

(55) Một số hộ dân sau khi xây kè bờ trái sông Bằng (hộ Nông Thị Yết 

gần nhà hàng Lương Sơn Quán) có taly sau nhà có độ dốc cao có nguy cơ sạt lở. 

Đề nghị Ban quản lý dự án xem xét bổ sung việc xây kè cho các hộ dân để đảm 

bảo an toàn tài sản cho các gia đình.  

Trả lời:  

Theo thiết kế ban đầu được phê duyệt, khi thi công tuyến đường trên kè, 

tại các vị trí có sự chênh cao giữa cos cao độ thiết kế đường với cos cao độ tự 

nhiên sẽ thực hiện biện pháp mở mái hoặc đắp mái taluy để bảo vệ nền đường. 

Tuy nhiên tại cuộc họp đối thoại ngày 30 tháng 01 năm 2021 giữa Ủy ban nhân 

dân thành phố và các hộ dân tại khu vực dự án đang triển khai không nhận được 

sự đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất đến mép chân taluy. Do đó Ủy 

ban nhân dân thành phố và các hộ dân đã thống nhất ranh giới thu hồi đất là mép 

ngoài vỉa hè theo thiết kế. Vì vậy, nếu người dân đồng ý cho tiếp tục GPMB thì 

dự án sẽ xây kè hoặc vuốt mái tại các vị trí chênh cao để đảm bảo an toàn tài sản 

cho gia đình. 

6. Phường Đề Thám 

(56) Địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong đang khởi công 

chỉnh trang, tu sửa các hạng mục từ đoạn đường vào khu lưu niệm. Đoạn đường 

từ ngã ba km5 xuống điểm khu lưu niệm dài khoảng 500m không có hệ thống 

mương thoát nước, mặt đường đã có đoạn hỏng, khi mùa mưa nước tràn lên trên 

đường, ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân, cũng như du khách đến tham 

quan khu lưu niệm. Tuyến mương đã được UBND thành phố đưa vào giai đoạn 

đầu tư công giai đoạn năm 2021-2025. Để đảm bảo đồng bộ với khu lưu niệm 

đang được tu sửa, cải tạo, đề nghị UBND thành phố xem xét, đưa vào công trình 

được đầu tư vào năm 2023. 

Trả lời:  

Việc chỉnh trang tu sửa đoạn đường vào khu lưu niệm đồng chí Hoàng 

Đình Giong do ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng thực hiện. 
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Đối với việc xây dựng hệ thống mương thoát nước và mặt đường đã hỏng từ ngã 

ba km5 xuống khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, sau khi bố trí được 

kinh phí, UBND Thành phố sẽ xem xét đầu tư xây dựng.  

IV. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI; GIÁO DỤC – ĐẠO TẠO: 06 

Ý KIẾN 

1. Phường Hợp Giang 

(56) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng 01 hoặc nhiều sự kiện văn 

hóa - du lịch đặc trưng, tiêu biểu, mang đậm dấu ấn thành phố Cao Bằng để thúc 

đẩy kinh tế, xã hội của thành phố Cao Bằng và quảng bá hình ảnh thành phố Cao 

Bằng đến du khách trong và ngoài tỉnh.  

Trả lời:  

Trong tháng 9, 10/2022, thành phố Cao Bằng đã phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, và các ngành chức năng tổ chức thành công chuỗi 10 

sự kiện trong Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 10 năm xây 

dựng và phát triển thành phố Cao Bằng. Thông qua các sự kiện, thu hút đông 

đảo nhân dân và du khách tham gia hưởng ứng, góp phần thúc đẩy phát triển du 

lịch của địa phương. Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 03/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự 

lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng trở thành đô thị loại 

II, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện địa giai đoạn 2021 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. Phát huy những thành quả đạt được, trong năm 2023 thành 

phố Cao Bằng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; Tìm 

tòi, nghiên cứu các sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với địa phương, trong 

đó tập trung vào các thế mạnh sẵn có như: Lễ hội truyền thống, các làn điều dân 

ca, dân vũ; không gian hoạt động của Phố đi bộ... 

2. Phường Sông Bằng 

(57) Hiện nay, sau khi sắp xếp sáp nhập tổ dân phố, các nhà văn hóa ở tổ 

trước xây dựng, nay không còn phù hợp, số hộ gia đình đông, khi họp dân không 

đảm bảo chỗ ngồi. Đề nghị UBND Thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí, sửa 

chữa cơi nới hoặc xây mới nhà văn hóa các tổ dân phố để đảm bảo đủ chỗ ngồi 

khi họp dân. 

Trả lời:  

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể:  

TT Loại hình nhà văn hóa 

Mức hỗ trợ (Triệu đồng) 

Xây dựng mới 

Cải tạo (Không 

mở rộng diện 

tích) 
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1 Trên 140m2 250 125 

2 Từ 100m2 đến 139m2 200 100 

3 Dưới 100m2 150 75 

Ghi chú: Đối với các nhà văn hóa sửa chữa, cải tạo có mở rộng diện tích 

được hỗ trợ thêm 1,8 triệu đồng/m2
 diện tích mở rộng. 

Đối với các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, hỗ trợ không quá 90% tổng mức đầu tư của nhà văn hóa, khu thể thao 

xóm (Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng Quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025)  

Tháng 11/2022, UBND Thành phố đã trình xin ý kiến Thường trực Thành 

ủy về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Thường trực Thành ủy đã 

cho chủ trương chỉ đạo: Mỗi phường, xã phấn đấu cải tạo, sửa chữa, xây mới 01 

nhà văn hoá tổ, xóm trở lên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  

Trong tháng 12/2022, yêu cầu UBND các phường, xã thực hiện rà soát các 

nhà văn hóa có nhu cầu cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới trình UBND Thành phố 

đưa vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà văn hoá xóm, tổ dân phố 

năm 2023. 

3. Phường Hoà Chung 

(58) Sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, cử tri đã có kiến nghị, đề nghị 

UBND Thành phố đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi 

chó, mèo vào tiêu chí bình xét gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa hàng năm 

và đã được UBND thành phố Cao Bằng trả lời tại Báo cáo số 535/BC-UBND 

ngày 28/9/2022. Tuy nhiên, với nội dung trả lời như vậy chưa đủ cơ sở để áp 

dụng vào công tác bình xét gia đình văn hoá. Do vậy, cử tri kiến nghị UBND 

Thành phố đưa việc chấp hành quy ước tổ dân phố vào tiêu chí bình xét gia đình 

văn hoá hàng năm, trên cơ sở đó các xã, phường mới có cơ sở xem xét các 

trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về chăn nuôi chó để không công 

nhận danh hiệu gia đình văn hoá đối với các gia đình có vi phạm. 

Trả lời:  

Trong quá trình triển khai các quy định về trật tự công cộng, thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị trên địa thành phố Cao Bằng bước đầu đã đạt được 

một số kết quả nhất định, tạo thói quen tốt cho người dân, từng bước xóa bỏ các 

thói quen không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy, một số hộ gia đình thường xuyên thả rông chó, vật nuôi ở nơi công cộng, 

làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây tâm lý lo ngại cho người dân, tiềm ẩn 

nguy cơ gây thương tích, mất an toàn giao thông. Văn bản pháp luật đã quy định 

cụ thể đối với các vi phạm quy định về trật tự công cộng, cụ thể:  
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- Tại điểm b, khoản 1, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Phạt cảnh cáo hoặc 

phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thả rông động vật 

nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng.  

- Tại điểm 2, khoản 2, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Phạt tiền từ 1.000.000 

đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi để động vật nuôi gây 

thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác nhưng không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh, trong năm 2022 

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 

phường, xã hướng dẫn các tổ, xóm tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung quy 

ước Khu dân cư. Đến hết Quý I/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký quyết 

định cộng nhận 118 bản quy ước của các khu dân cư thuộc 11 phường, xã.  

Nội dung các bản quy ước có các điều, khoản quy định về “Công tác vệ 

sịnh môi trường, an toàn xã hội”, cụ thể: Không thả rông chó ở những nơi công 

cộng, cần xích nhốt trong nhà. Khi dắt chó ra nơi công cộng cần rọ mõm, không 

để chó phóng uế bừa bãi. Tại khoản 3, Điều 7, Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy 

định: Không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi thành viên trong gia đình 

bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

Như vậy, đối với việc thả rông chó ở những nơi công cộng đã được đưa 

vào công tác bình xét gia đình văn hoá. Để chấn chỉnh tình trạng thả rông vật 

nuôi, chó ở nơi công cộng, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầu Ủy 

ban nhân dân các phường, xã thực hiện một số nội dung sau:  

- Phối hợp với cơ quan Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục 

tuyên truyền sâu, rộng trong Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về 

trật tự công cộng, nếp sống văn minh đô thị. Bố trí lực lượng tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng, đặc biệt là 

tình trạng thả rông chó, vật nuôi của các hộ gia đình gây ảnh hưởng đến cuộc 

sống sinh hoạt của người dân. Đưa nội dung nêu trên để làm căn cứ chấm điểm, 

đánh giá danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm.  

- Chỉ đạo, đôn đốc các tổ, xóm áp dụng nghiêm chỉnh các nội dung quy 

ước khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền công nhận, vì bản quy ước là quy 

phạm xã 4 hội, do nhân dân xây dựng để hỗ trợ thực thi pháp luật, là công cụ để 

từng bước xóa bỏ tình trạng nêu trên. 

4. Phường Sông Hiến 

(59) Bộ giáo dục và đào tạo quy định rất rõ những khoản thu, chi trong 

trường học. Đề nghị các trường học thu phí phải có phiếu thu theo quy định. 

Trả lời: 

- Tiếp thu ý kiến của đại biểu; 
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- Trong những năm học vừa qua, các trường mầm non, trung học cơ sở 

trên địa bàn thành phố thực hiện thu, nộp học phí đúng theo quy định. Các 

trường học thực hiện thu học phí và xuất phiếu thu, tuy nhiên trong quá trình 

thực hiện thu nộp học phí tại các nhà trường thì đa số phụ huynh không yêu cầu 

lấy phiếu thu, phụ huynh đến nộp học phí tại trường và ký, ghi rõ họ tên, ngày 

nộp vào sổ theo dõi thu học phí của trường, cuối tháng nhà trường thông báo 

danh sách phụ huynh nộp học phí tại các lớp để phụ huynh biết và đối chứng 

(nếu cần). Các trường học tổng hợp số thu học phí về phòng GD&ĐT thành phố 

(có danh sách học sinh nộp học phí kèm theo);  phòng GD&ĐT xuất phiếu thu 

cho nhà trường theo số tiền đã nộp, sau đó phòng GD&ĐT thành phố xuất hóa 

đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài chính trên hệ thống Thuế điện tử quốc gia 

(có hoá đơn cho từng học sinh), phụ huynh có nhu cầu lấy hóa đơn nộp học phí 

sẽ vào hệ thống Thuế điện tử nhập đường link Tổng cục Thuế Quốc gia có đầy 

đủ thông tin và hóa đơn cần lấy. 

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo các 

trường học thực hiện tốt hơn nội dung thu, nộp học phí theo quy định. 

 (60) Có thông tin trường Mầm non mới (đang tạm đặt tên là Mầm Non 

Sông Hiến A) đang được xây dựng gần trường Tiểu học Sông Hiến sau khi hoàn 

thành, sẽ bán Trường mần non 1/6 thông tin trên có đúng không? Cử tri đề nghị 

không nên bán Trường Mầm non 1/6. 

 Trả lời: 

UBND thành phố Cao Bằng không có chủ trương trình UBND tỉnh bán 

trường mầm non 1/6. Vì vậy, cử tri yên tâm gửi con em học tại trường, thông tin 

phụ huynh nhận được là không có cơ sở. 

5. Phường Ngọc Xuân 

(61) Hiện nay mức thu tiền học phụ đạo tại trường Trung học cơ sở Ngọc 

Xuân là 300.000/tháng cao so với thu nhập của người dân. Đề nghị UBND thành 

phố kiểm tra, xem xét mức thu của trường có hợp lý, đảm bảo theo quy định 

không?. 

Trả lời:  

- Tiếp thu ý kiến của phụ huynh; 

- Sau khi nhận được ý kiến của phụ huynh, phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố đã tiến hành kiểm tra, xem xét mức thu của nhà trường, cụ thể: Ngay 

từ đầu năm học,trường THCS Ngọc Xuân triển khai kế hoạch ôn tập, củng cố 

kiến thức các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho học sinh từ khối 6 đến khối 9 

vàtổ chức lấy ý kiến của phụ huynh các lớp trong cuộc họp phụ huynh đầu năm 

học. Căn cứ nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh,học sinh, nhà trường tổ chức 

ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ngoài giờ học chính khoá cho học 

sinh (3 buổi chiều/tuần - thứ ba, thứ năm, thứ sáu - mỗi buổi học 3 tiết). Học 

sinh tham gia học được chia lớp theo đối tượng, qua đó giúp học sinh trung bình, 

yếu được củng cố, luyện tập để đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn; 
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học sinh khá giỏi được ôn tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ năng. Mức thu 

tiền học của học sinh đã được phụ huynh thoả thuận và nhất trí trong cuộc họp 

phụ huynh đầu năm học như sau: Thu 100.000đ/ môn học/tháng (4 buổi chiều) 

tương ứng mức thu 25.000đ/buổi/tuần/môn; Để tạo điều kiện tốt nhất cho các 

em học sinh theo học,nhà trường đã tiến hành họp xét, miễn tiền học cho học 

sinh hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi cha mẹ 

và giảm 50% tiền học cho học sinh thuộc hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn. 

V. LĨNH VỰC AN NINH – TRẬT TỰ: 01 Ý KIẾN 

1. Phường Hợp Giang 

(62) Đề nghị Công an Thành phố thường xuyên tuần tra, kiểm soát để hạn 

chế tình trạng các đối tượng sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô, 

không có bộ phận giảm thanh hoặc độ/chế lại xe gây ô nhiễm âm thanh nghiêm 

trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn phường Hợp Giang cũng như toàn 

thành phố Cao Bằng. 

Trả lời: 

Trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố có xuất hiện tình trạng 

một số thanh thiếu niên đi xe mô tô, xe gắn máy che biển số hoặc tháo biển số 

thực hiện hành vi điều khiển xe 02 bánh bằng 01 bánh, không đội mũ bảo hiểm, 

lạng lách, đánh võng, rú ra, nẹt bô, phóng nhanh, vượt ẩu...gây bức xúc trong 

quần chúng nhân dân và lo sợ cho người tham gia giao thông. 

Để đấu tranh, ngăn chặn với tình trạng này, Công an thành phố Cao Bằng 

đã xây dựng Kế hoạch 420/KH-CATP-GTTT, theo đó tập trung huy động lực 

lượng nòng cốt là Đội CSGT-TT và các Đội Cảnh sát hình sự, Đội CSĐT tội 

phạm về Kinh tế và ma túy, Công an phường Đề Thám, Hợp Giang, Sông Bằng 

ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát tập trung xử lý các đối tượng sử dụng xe 

máy lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô. 

Trong qua trình tuần tra kiểm soát đã ngăn chặn được nhiều vụ nhen 

nhóm thực hiện các hành vi tháo biển số xe, tụ tập nhóm nhỏ, đi hàng 2 hàng 3, 

phóng nhanh, vượt ẩu, rú ga, nẹt bô. Tính đến nay đã xử lý 125 trường hợp vi 

phạm các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chưa đủ 

tuổi điều khiển xe, trong đó có 25 trường hợp có biểu hiện lạng lách, đánh võng, 

rú ga, nẹt bô, điều khiển xe bằng 01 bánh.... 

Tuy nhiên quá trình xử lý các đối tượng gặp một số khó khăn như hành vi 

diễn ra nhanh, không có hình ảnh thuyết phục để đấu tranh, các đối tượng khi 

gặp lực lượng Công an tuần tra kiểm soát công khai thì bỏ chạy tốc độ cao gây 

nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia 

đình chưa chặt chẽ, một số trường cấm các cháu học sinh đi xe máy đến trường 

nhưng biện pháp chưa triệt để, nhiều gia đình vẫn cho con, cháu mình điều khiển 

xe mô tô khi chưa đủ tuổi điều khiển xe. 
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Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp để đấu tranh quyết liệt các 

các hành vi trên trong thời gian tới Công an thành phố mong muốn tiếp tục nhận 

được sự cộng tác vào cuộc của nhà trường, gia đình trong công tác quản lý và 

giáo dục học sinh và con em mình và đặc biệt là sự phối hợp, cộng tác của quần 

chúng nhân dân trong việc cung cấp hình ảnh, clip thể hiện được hành vi vi 

phạm của các đối tượng để có căn cứ xử lý theo luật định. 

VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 01 Ý KIẾN 

1.  Phường Tân Giang 

(63) Hiện nay cử tri thấy việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức 

trong thời gian gần đây là quá nhanh, có trường hợp cán bộ vừa chuyển về một 

thời chưa kịp làm quen công việc, địa bàn nơi công tác và một số công việc đang 

thực hiện lại luân chuyển đi đơn vị khác ảnh hưởng đến các công việc đang giải 

quyết của nhân dân. Cử tri đề nghị cấp trên khi điều động, luân chuyển cán bộ 

cần xem xét cho hợp lý hơn. 

Trả lời:  

UBND thành phố thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và bố trí 

công chức, viên chức theo quy định tại tại Luật phòng, chống tham nhũng ngày 

20/11/2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Việc 

chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức nhằm chủ động phòng ngừa 

tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban 

nhân dân các xã, phường. Qua đó, tạo điều kiện cho công chức, viên chức có điều 

kiện tiếp xúc nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau nhằm phát huy tính tích cực, năng 

động, sáng tạo ở vị trí công tác mới. Từ đó, giúp xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 

nền hành chính nhà nước. UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và quan 

tâm hơn nữa về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức để 

bố trí nhân sự sao cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, đồng thời hạn chế thấp 

nhất ảnh hưởng đến công việc đang giải quyết của nhân dân. 

VIII. LĨNH VỰC THUẾ: 01 Ý KIẾN 

1. Phường Duyệt Trung 

(64) Việc nộp và xác định đối tượng nộp thuế đất phi nông nghiệp được 

quy định từ năm nào? Đề nghị cơ quan Thuế nêu rõ đối tượng nộp và thời gian 

nộp để cử tri nắm. 

        Trả lời: 

1. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 đã được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua tại kỳ họp 

thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

01 năm 2012. 

Luật này quy định cụ thể đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
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tại điều 4, chương 1 như sau: 

“Điều 4. Người nộp thuế: 

1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất 

thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

(sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đắt là người nộp 

thuế. 

3. Người nộp thuế trong một sổ trường hợp cụ thể được quy định như 

sau: 

a) Trường hơp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đâu tư 

thì người thuê đất ở là người nộp thuế; 

b) Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng 

thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường họp 

trong họp đòng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử 

dụng đất là người nộp thuế; 

c) Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh 

chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người 

nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền 

sử dụng đất; 

d) Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì 

người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử 

dụng thửa đất đó; 

đ) Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền 

sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng 

chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này thì pháp nhân mới là người nộp thuế. 

” 

2. Khai và nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

a. Nguyên tắc khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại 

khoản 1, điều 16, chương 4, thông tư 153 hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp của Bộ Tài chính ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011. 

“1. Nguyên tắc khai thuế: 

1.1. NNT có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin 

liên quan đến NNT như: tên, sổ CMT, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; 

Các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. 

Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên 

Giấy chứng nhận như sổ, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu 

có). 
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Đổi với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã xác 

định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển 

cho Chỉ cục Thuế đẻ làm căn cứ tính thuế. 

Đối với hồ sơ khai thuế của tổ chức, trường hợp cần làm rõ một số chỉ tiêu 

liên quan làm căn cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế. 

1.2. Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay 

đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 

Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT thì NNT mới 

phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư này trong thời 

hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát 

sinh các yếu tố làm thay đổi sổ thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá l m2 

đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba 

mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp. 

1.3. Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng 

đối với đất ở. 

Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp theo quy định tại Thông 

tư này thì phải thực hiện lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chỉ cục Thuế nơi NNT 

đã chọn và đăng ký. ” 

b. Thời hạn khai và nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy 

định tại điểm b, khoản 3, điều 10, chương 2, Nghị định 126 của Chính phủ ban 

hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý 

thuế. 

“3. Thuế sử dụng đất phỉ nông nghiệp 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

b.l) Khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát 

sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

b.2) Hàng năm hộ gia đình, cá nhân không phải kê khai lại nếu không có sự 

thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 

b.3) Khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tổ làm thay đổi căn cứ tính thuế 

(trừ trường hợp thay đổi giá của 1 m2 đất theo quy định của ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất 30 

ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. ” 

3. Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại khoản 1, 

điều 18, chương 4, Nghị định 126 của Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 

năm 2020 Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế. 

‘7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
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a) Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban 

hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế. 

Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10. 

b) Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác định của người nộp thuế 

tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo 

năm tính thuế. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, 

nhiệm kỳ 2021-2026, UBND Thành phố Cao Bằng gửi Hội đồng nhân dân thành 

phố Cao Bằng xem xét và thông tin cho cử tri trên địa bàn được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy;  

- TT HĐND Thành phố;  

- CT, các PCT UBND Thành phố; 
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- Đại biểu HĐND Thành phố; 
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