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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 

 

Triển khai Văn bản số 136/HĐND-VP ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về việc gửi ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ 6 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 

nghiên cứu, tổ chức khảo sát triển khai thực hiện, nay trả lời các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri như sau: 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - QUY HOẠCH - GIAO THÔNG  

1.Phường Hợp Giang 

(1) Tại ngõ 136, tổ 06, đường Hiến Giang, phường Hợp Giang trước cửa nhà 

ông Phùng Lê Phong (Phùng Lưu - Studio) có 01 cây cột điện nằm ở ngã ba giao 

cắt giữa tổ 06 và tổ 07 gây bất tiện cho người dân và phương tiện đi lại. Đề nghị cơ 

quan chức năng khảo sát và di dời cột điện ra vị trí thích hợp. 

Trả lời:  

UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Công ty Điện lực 

Cao Bằng, UBND phường Hợp Giang, Tổ trưởng tổ dân phố tổ 06 + 07; đại diện 

gia đình bà Lan (ông Chỉnh); Ngày 7/9/2022 tổ công tác đã đến hiện trường kiểm 

tra tại thực địa nhận thấy cột điện nêu trên đã được xây dựng đã lâu, trên cột có tủ 

điện, hệ thống cáp của các nhà mạng, viễn thông, điện chiếu sáng ngõ xóm; tổ 

công tác cùng nhau xác định vị trí dịch chuyển cột điện phù hợp nhất là dịch về sát 

gần tường rào của hộ gia đình bà Lan (ông Chỉnh) tuy nhiên hộ gia đình không 

nhất trí. 

Việc di chuyển cột điện cần có vị trí, diện tích đất để làm móng cột, di 

chuyển hướng và hệ thống đường điện, hạ tầng khác có liên quan do vậy cần được 

sự đồng thuận, nhất trí, ủng hộ của nhân dân, khu phố trên cơ sở đó UBND thành 

phố đề nghị bà con nhân dân khu vực trên thống nhất vị trí di chuyển cột điện, làm 

văn bản gửi chính quyền địa phương (UBND phường Hợp Giang) khi nào xác định 

được vị trí thì UBND Thành phố sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Cao Bằng để 

thực hiện việc di chuyển. 

(2) Các phương tiện lưu thông từ cầu Treo xuống đường Nước Giáp thường 

xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kẻ vẽ vạch chỉ đường 

để hạn chế tai nạn giao thông.  

Trả lời:  
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Hiện trạng khu vực đầu cầu Treo xuống đường Nước Giáp đã được xây 

dựng, hình thành từ lâu, chỉ phục vụ xe thô sơ, xe máy, xe đạp... và người đi bộ lưu 

thông; thực tế điểm nối từ trên cầu xuống đường Nước Giáp có độ dốc lớn việc 

điều chỉnh giảm độ dốc vị trí trên là không khả thi. Ngoài ra tuyến đường nước 

Giáp đã có vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, đứt 

nét (Vạch 1.1). Tại vị trí trên là nút giao đồng mức, chiều rộng đường từ 5,5m trở 

lên. Tuy nhiên việc sơn kẻ vạch chỉ đường thường nằm tại tuyến đường có nhiều 

làn xe, làn xe hỗn hợp để chỉ dẫn giao thông (Theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2019 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ); 

vậy việc chỉ hướng đi thẳng tuyến Nước Giáp và hướng đi lên cầu treo; Hướng rẽ 

trái, phải tại tuyến đường sau sân vận động – Nước Giáp là chưa thật sự cần thiết 

tại thời điểm hiện nay. 

(3) Ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị làm gờ giảm tốc tại ngã tư nút giao 

giữa đường Hoàng Đình Giong và Phố Cũ đã được trả lời tại Báo cáo số 284/BC-

UBND, ngày 21/6/2022 của UBND Thành phố Cao Bằng về báo cáo tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 06 - HĐND Thành phố khóa XXII. Tuy 

nhiên cử tri thấy chưa thỏa đáng, ý kiến trả lời chưa có cơ sở. Tại ngã tư này đã 

xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra (người dân gọi là “điểm đen” về tai 

nạn giao thông). Cử tri tiếp tục đề nghị Thành phố quan tâm nghiên cứu, có 

phương án bố trí làm gờ giảm tốc tại vị trí phù hợp trên tuyến đường Hoàng Đình 

Giong (từ dốc cầu sông Hiến xuống đến Bảo Việt) để cảnh báo phương tiện giao 

thông giảm tốc độ khi lưu thông. 

Trả lời: 

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường các nút giao như Hoàng Đình Giong – 

Bế Văn Đàn(có vạch qua đường và Đèn tín hiệu giao thông) và nút giao Hoàng 

Đình Giong - Phố Cũ (hướng về phía Quảng trường tượng Đài Hồ Chí Minh) đều 

có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 

2008 tại mục 4, Điều 11, Chương II. Quy tắc giao thông đường bộ có quy định: 

“Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện 

phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người 

khuyết tật qua đường”.  

Ngoài ra tại mục 3, Điều 5: Các trường hợp phải giảm tốc độ, Thông tư 

31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tốc 

độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao 

thông đường bộ “Qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức;…..;đường có địa hình 

quanh có, đèo dốc; đoạn đường có mặt đường hẹp, không êm thuận”. 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 

Đường hai chiều; 

đường một chiều 

có một làn xe cơ 
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trở lên giới 

Các phương tiện xe cơ giới, trừ các xe được 

quy định tại Điều 8 Thông tư này. 
60 50 

 Do vậy việc không làm chủ được tốc độ, không nắm rõ các quy định về Luật 

giao thông đường bộ là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông.  

(4) Đề nghị cơ quan chức năng cắm biển cấm đỗ xe và biển báo trường học 

tại đường Hoàng Văn Thụ (từ Hiệu sách đến quán phở vịt Đông Khê) để tránh ùn 

tắc giao thông. 

Trả lời: 

Trong thời gian vừa qua, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Đề án 

“Xây dựng thí điểm một số tuyến đường,phố thành đường một chiều và đỗ xe có 

thu phí trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng” trong đó có tuyến 

đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ Hiệu Sách đến quán phở vịt Đông Khê). Trong 

thời gian triển khai thực hiện Đề án tình trạng ùn tắc giao thông do đỗ xe song 

song 2 bên đường tại cổng trường Tiểu học Hợp Giang (phố Hoàng Văn Thụ) cơ 

bản đã giảm tải rõ rệt do chỉ được đỗ xe bên phải đường một chiều. Tuy nhiên vẫn 

còn ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm đầu giờ buổi sáng và cuối giờ chiều do phụ 

huynh đưa đón học sinh bằng ô tô tăng cao.  

Hiện nay trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đã có Biển tên đường, biển báo 

hiệu cấm ô tô rẽ trái, hệ thống đèn tín hiệu giao thông và Biển báo W.225 – Biển 

báo: Trẻ em. Chi tiết báo hiệu Biển báo giao thông báo trước là gần đến đoạn 

đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như gần vườn trẻ, 

trường học, câu lạc bộ. Gặp biển này, người tham gia giao thông phải đi chậm và 

thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt 

đường. 

Hiện nay, UBND thành phố dù rất nỗ lực quy hoạch, sắp xếp các bãi đỗ xe 

nhằm giảm thiểu tình trạng người dân đậu, đỗ xe ô tô trên vỉa hè, lòng đường gây mất 

mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, nhưng trước tình trạng gia tăng rất nhanh về số 

lượng ô tô cá nhân, lượng du khách đến tham quan, du lịch ngày một đông dẫn đến 

những vị trí đỗ xe đang sử dụng ngày càng trở nên quá tải, chỉ đáp ứng được một phần 

nhỏ nhu cầu đỗ xe của người dân. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục 

rà soát địa điểm có thể thực hiện đậu đỗ xe để đưa vào quy hoạch bố trí các điểm đỗ 

xe trên địa bàn thành phố nhằm giảm tải việc đậu đỗ xe tại lòng đường. UBND 

thành phố sẽ chỉ đạo Công an thành phố, UBND các xã, phường, Đội Quản lý trật tự 

đô thị thành phố và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi 

phạm về dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định. 

 (5) Đề nghị công ty Nga Hải quan tâm xử lý làm sạch thùng rác to được bố 

trí tại các tuyến phố trên địa bàn phường Hợp Giang với tần xuất 01 hoặc 02 

lần/tuần, để tránh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung 

quanh. Mở thêm tuyến thu gom rác thải tại các hộ dân sinh sống tuyến bờ kè tổ 08 

phường Hợp Giang.   
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Trả lời:  

Hiện nay công tác vệ sinh các thùng rác to được bố trí trên các tuyến phố 

trên địa bàn phường Hợp Giang được đơn vị cung ứng DVCI thực hiện với tần suất 

2 ngày/ lần. Hàng tháng Chủ Đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát và nghiệm 

thu các công việc của đơn vị cung ứng DICI hoặc theo sự việc sảy ra, lập biên bản 

đối với các khối lượng đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất 

lượng (như không rửa các thùng rác to hoặc vệ sinh rửa không đạt chất lượng...) để 

xử phạt, giảm trừ khối lượng theo quy định của pháp luật. Tiếp thu ý kiến của cử 

tri, UBND Thành phố chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện của Công ty để tránh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và 

người dân xung quanh như cử tri nêu. 

Đối với việc mở rộng các tuyến thu gom rác tại các hộ dân sinh sống tại 

tuyến bờ kè Tổ 8, phường Hợp Giang. Chủ đầu tư, UBND phường Hợp Giang và 

đơn vị cung ứng DVCI, tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Hợp Giang đã tiến hành 

kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra hiện nay các ngõ của đường Hiến Giang và đường 

bờ kè Sông Bằng đã được đơn vị cung ứng DVCI phục vụ; trên tuyến đường có 

chỗ khá hẹp (không được 2m), mặt đường gồ ghề, xuống cấp nên xe goòng không 

đi qua được; một số hộ gia đình tạm trú chưa nắm được thời gian thu gom rác thải 

nên vẫn còn tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, đơn vị cung ứng dịch vụ 

cũng đã cử nhân viên đi lấy rác. Đề nghị UBND phường, tổ dân phố tuyên truyền 

để nhân dân bỏ rác đúng thời gian và nơi qui định. Vừa qua UBND Thành phố đã 

xây dựng Kế hoạch khảo sát các tuyến mới để đưa vào xây dựng dự toán năm 2023 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có khu vực tổ 8. 

2.  Phường Tân Giang 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 13: Phần tường bao quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh đoạn 

gần nhà Ông Lang, Bà Tỉm Tổ 13 (Đoạn từ Bưu Điện Tân Giang xuống đi xuống 

khu dân cư) có đoạn dài khoảng 20m đã bị nghiêng sang phần đường đi lại của khu 

dân cư, có nguy cơ bị đổ, gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại. Đề nghị UBND 

Thành phố có ý kiến với Bệnh viện đa khoa tỉnh sửa chữa lại đoạn tường trên. 

Trả lời: 

UBND thành phố cử phòng chuyên môn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra, lập biên bản tại thực địa hiện trạng theo đúng ý 

kiến của người dân (đoạn tường rào trên (20m) qua thời gian dài sử dụng đã xuống 

cấp, bị nứt nhiều đoạn, có dấu hiệu nghiêng về phía đường đi của người dân, 

không đảm bảo an toàn giao thông và người dân sinh sống tại đây). Tổ công tác ghi 

nhận kết quả kiểm tra thống nhất Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm 

lập phương án, lên Kế hoạch khắc phục xây dựng sửa chữa đoạn tường rào trên 

trong thời gian sớm nhất (trong năm 2022) để đảm bảo an toàn cho người dân sinh 

sống tại khu vực trên. 

(2) Ý kiến cử tri Tổ 15: Đường xuống kè bờ Sông Bằng cạnh Trường Mầm 

non Tân Giang, đây là công trình thuộc dự án kè Sông Bằng. Hiện nay phần nền có 
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một đoạn bị nứt, lún, phần tường một đoàn dài khoảng 30m bị nứt làm cho bức 

tường bị nghiêng, có nguy cơ đổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông 

khi đi qua đoạn này. Đề nghị UBND Thành phố xem xét xử lý.  

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ban QLDA đã đến xem xét hiện trường xác định số 

bức tường rào bị hư hỏng là 09 bức. Phương án xử lý là đập bỏ 09 bức tường bị lún 

nứt trên, xây dựng mới 09 bức tường với móng tường rào khoan râu sắt trên nền bê 

tông đã có; từ móng xây đến cao độ 90cm là xây tường 220, và 90cm xây tường 

110 có bổ trụ; cứ sau 03 trụ là có một khe lún. Thời gian xây dựng dự kiến hoàn 

thành trong tháng 10 năm 2022. 

(3) Ý kiến cử tri Tổ 5: Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố và 

UBND phường, các hộ dân lấn chiếm đất Quốc phòng tại khu vực trước cổng bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh đã tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh. Hiện nay khu vực này đường rất nhỏ, cua gấp và khuất, nơi đây lượng người 

đi lại và khám chữa bệnh lớn, cử tri kiến nghị UBND Thành phố có ý kiến với các 

cơ quan có thẩm quyền xin mở rộng con đường đi lại ra phần đất đó để cho người 

dân đi lại thuận lợi hơn, tránh ùn tắc giao thông, nhất là vào những lúc cao điểm 

đông bệnh nhân ra vào điều trị ở Bệnh viện và bảo đảm mỹ quan đô thị. 

Trả lời:  

Hiện nay khu vực đất trên đang được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sử dụng theo 

quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Căn cứ Khoản 5 và khoản 6, Điều 6 Nghị 

quyết 132/2020/QH14 quy định Quyền, nghĩa vụ của đơn vị, doanh nghiệp quân 

đội, công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản 

xuất, xây dựng kinh tế “Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử 

dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất”, “Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, 

thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.”. Ngoài ra, tại điều Điều 61;  

khoản 1 Điều 148 Luật Đất đai 2013 quy định: việc sử dụng đất quốc phòng an 

ninh phải đúng với mục đích sử dụng đất, đúng ranh giới diện tích được giao. Do 

vậy việc mở rộng đường vào đất thuộc quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao 

Bằng là không phù hợp với quy định của pháp luật. 

 (4) Ý kiến 4 cử tri Tổ 3: Đoạn đường từ Tổ 8 vào Tổ 10 qua Tổ 3 sang Tân 

An (Hòa Chung) đều là tuyến đường do Thành phố xây dựng và quản lý, tuy nhiên 

đoạn Tổ 8, Tổ 10 lại được Thành phố lắp đèn cao áp chiếu sáng, đoạn Tổ 3 thì do 

nhân dân đóng tiền điện chiếu sáng, cử tri Tổ 3 thấy như vậy là không hợp lý. Cử 

tri đề nghị Thành phố xem xét, lắp đèn cao áp giống như Tổ 8 và Tổ 10 nêu trên. 

Trả lời: 

Đoạn đường tổ 3 trước đây chưa được làm đường xong, người dân sinh sống 

tại đây đi lại khó khăn vào ban đêm, nên UBND thành phố đã hỗ trợ nhu cầu lắp 

đặt điện chiếu sáng công cộng với mục tiêu Nhà nước hỗ trợ (Cột đèn, cần đèn, 

dây điện, công tơ, đủ điều khiển); nhân dân cùng làm (Đào đất, chôn cột, kéo dây, 



6 

 

bóng đèn, tiền điện năng tiêu thụ)… sau khi lắp xong hệ thống đặt điện chiếu sáng 

công cộng người dân tại đây sẽ trả tiền điện và bóng (nếu bị hỏng, cháy). 

Việc cử tri đề nghị Thành phố xem xét, lắp đèn cao áp chiếu sáng (đèn cao 

áp chiếu sáng sẽ do nhà nước trả tiền) giống như Tổ 8 và Tổ 10, thành phố tiếp thu 

ý kiến của cử tri, trong giai đoạn hiện nay Thành phố chưa bố trí kinh phí để thực 

hiện ngay được, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung của Thành phố, khi nào bố trí 

được kinh phí thì Thành phố đầu tư. 

3. Xã Hưng Đạo 

(1) Ý kiến cử tri xóm Nam Phong 3: Tại ngã tư Km8, trong thời gần đây 

sảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, mặc dù tại điểm đầu của đường 

Võ Nguyên Giáp đã có các biển hiệu và phân luồng tuy nhiên điểm đấu nối của 

Quốc lộ 3 và Quốc lộ 34 chưa phân luồng và chưa có biển báo cụ thể, một số cây 

cảnh che khuất tầm nhìn. Đề nghị các cơ chức năng xem xét lắp đặp, biển báo hiệu, 

phân luồng rõ ràng, cụ thể để người nhân dân dễ nhận biết khi tham gia giao thông 

và thực hiện đảm bảo đúng quy định, hạn chế các vụ tai nạn sảy ra.  

Trả lời:  

Tại nút giao tuyến đường Võ Nguyên Giáp – QL3 - QL34 hiện nay:  Tuyến 

đường Võ Nguyên Giáp đã có Vạch phân chia các làn xe cùng chiều, dạng vạch 

đơn, đứt nét (Vạch 2.1); bố trí vạch phân làn đường trong khu vực tách và nhập 

làn; phân chia dòng làn (vạch xương cá); sơn chỉ hướng đi bắt buộc nơi giao nhau; 

các Đảo hướng dẫn (đảo xây và trụ đảo giao thông) tách luồng giao thống, dẫn các 

luồng xe đi theo hướng nhất định, kết hợp với các biển báo giao thông đường bộ... 

Đối với đường Quốc lộ 3, Quốc lộ 34 hiện nay đã có vạch phân chia hai chiều xe 

chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, đứt nét (Vạch 1.1). Theo Thông tư 

54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

báo hiệu đường bộ.  

Hiện nay đây là phương án tối ưu nhất cho nút giao tuyến đường Võ Nguyên 

Giáp – Quốc lộ 3 – Quốc lộ 34. UBND thành phố sẽ nghiên cứu thực hiện phương 

án sơn bổ sung chỉ đẫn hướng xe chạy tại Quốc lộ 3 (hướng đi Thành phố - Hà Nội 

và hướng đi Thành phố - Nguyên Bình); Quốc lộ 34 (hướng đi Nguyên Bình – Võ 

Nguyên Giáp, thành phố và chỉ hướng đi Nguyên Bình – Hà Nội) trên mặt đường. 

Trong tháng 10/2022. 

Việc cây cảnh che khuất tầm nhìn UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị cung 

ứng DVCI thường xuyên cắt tỉa và bỏ các cây cao tại các vị trí ảnh hưởng đến tầm 

nhìn của người tham gia giao thông tại nút giao trên. 

4. Xã Vĩnh Quang 

 (1) Tuyến đường tỉnh lộ 203 đoạn qua địa phận Thành phố đã được đầu tư 

và xây dựng năm 2016, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu lưu thông cũng như mỹ 

quan, tuy nhiên vẫn còn tồn tại mội số bất cấp như:  
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- Hệ thống thoát nước, thu nước của tuyến đường 203 sau khi được đầu tư nâng 

cấp không đáp ứng được việc thu, thoát nước gây nên ngập úng và tràn đất đá trên 

mặt đường, ảnh hưởng đến kết cấu cũng như tính bền vững của công trình.Cử tri kiến 

nghị xem xét, giải quyết những vấn đề trên. 

Trả lời: 

Tuyến đường 203 qua địa phận xã Vĩnh Quang với chiều dài 5,4km do đặc thù 

địa hình một số đoạn đường gần với đồi có độ dốc cao, khi trời mưa lớn nước chảy 

cuốn theo đất đá xuống hệ thống thoát nước của đường. Do mưa lớn, lượng đất đá 

cuốn theo gây tắc cục bộ tại một vị trí khiến nước và đất đá tràn theo vỉa hè, lòng 

đường gây ngập cửa cống thu nước dẫn tới hiện tượng ứ đọng cục bộ tại một số vị 

trí có đường giao thông kết nối. Hiện nay sau mỗi lần mưa lớn phòng Quản lý đô 

thị, đơn vị duy tu, bảo dưỡng đường bộ luôn cử cán bộ đi kiểm tra toàn bộ hệ thống 

giao thông trên địa bàn thành phố và bố trí người thực hiện các công tác như hót 

sụt, vệ sinh lòng lề đường, hố ga, chặt cành cây, cây tre gãy đổ để đảm bảo an toàn 

giao thông. Vậy khi có các hiện tượng như trên sảy ra trên các tuyến đường giao 

thông thuộc UBND thành phố quản lý, đề nghị nhân dân thông báo đến cơ quan 

chức năng như UBND xã, phường; phòng Quản lý đô thị thành phố và các cơ quan 

quản lý đường bộ để kịp thời nắm bắt và xử lý. 

5. Phường Hòa Chung 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 5: Hiện nay, cầu treo Nà Hoàng (thuộc Tổ 5, phường 

Hoà Chung) đã xuống cấp (dây cáp bị trùng, sắt, thép bị han gỉ). Đề nghị Thành 

phố chỉ đạo thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng lại cầu để nhân dân đi lại đảm 

bảo an toàn. 

Trả lời:  

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, đơn vị duy tu bảo dưỡng 

tiến hành kiểm tra thực địa, đang thực hiện xây dựng phương án, biện pháp thi 

công để tiến hành kéo tăng dây cáp, đánh gỉ và sơn bảo dưỡng một số vị trí cầu để 

đảm bảo an toàn giao thông; tiến hành thực hiện dự kiến trước 30/9/2022  

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG 

MẶT BẰNG  

1. Phường Sông Hiến 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 5, Tổ 9: 

- Hiện nay khu Tái định cư đường Phía nam, khu đô thị mới đã hoàn thiện và 

đưa vào sử dụng, tuy nhiên dãy B2 có vị trí thấp, phía sau là ta luy rất cao. Chủ đầu 

tư đã xây kè để chống sạt lở, tuy nhiên mỗi khi trời mưa bị sạt lở, đất lở xuống nhà 

các hộ gia đình phía dưới, rất nguy hiểm (có hộ gia đình đã xây kè cao hơn kè của 

chủ đầu tư xây nhưng vẫn bị đất lở đẩy xuống). Đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

xém xét, xử lý. 

Trả lời: 
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Tại sau dãy B2 của khu tái định cư 1 phường Sông Hiến, sau khi thi công 

hạng mục san nền và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác đã xảy ra hiện tượng sạt 

lở do khu vực phía sau là đồi có nền đất yếu, khi trời mưa to đất bị chảy dẻo gây 

sạt lở trôi đất xuống dãy nhà dân bên dưới, đồng thời ảnh hưởng đến các hộ ở phía 

trên. 

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân được cấp đất tái định cư đã xây dựng nhà 

và đến sinh sống tại khu tái định cư cũng như các hộ ở bên trên vùng sạt lở, UBND 

thành phố đã báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị điều chỉnh, bổ sung hạng mục 

xử lý mái taluy sau dãy B2 và đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết 

định số 312/QĐ-UBND ngày 07/3/2022. 

Hiện nay UBND thành phố đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thu hồi đất 

phần mái taluy sạt lở phía trên. Sau khi đủ pháp lý sẽ triển khai công tác GPMB 

đối với các thửa đất nằm phía trên mái taluy của dãy B2 (trong vùng sạt lở) để có 

thể thi công, sạt gạt và gia cố mái taluy đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong vùng 

bị ảnh hưởng bởi sạt lở. 

- Cháu gái của bà Nông Thị Thu, Tổ 5 (mẹ cháu gái là bà Nông Thị Bời, đã 

chết) có đất bị thu hồi để làm dự án tái định cư Nà Cáp từ năm cháu lên 3 tuổi đến 

nay cháu đã lớn học xong đại học nhưng vẫn chưa được cấp tái định cư, hiện nay 

cháu không có nhà để ở. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Trả lời: 

Dự án Khu tái định cư II Nà Cáp đã thực hiện việc bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và cấp tái định cư từ năm 2003. Quá trình thực hiện còn một số tồn tại 

vướng mắc về chính sách bồi thường, tái định cư gây nên sự bức xúc của người 

dân, cơ quan Thanh tra các cấp đã xem xét, giải quyết nhiều lần. Đối với trường 

hợp kiến nghị nêu trên, tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ giao cho cơ quan 

chuyên môn tìm lại hồ sơ tài liệu, vụ việc liên quan đến việc bồi thường, tái định 

cư đứng tên bà Nông Thị Bời để xem xét, giải quyết. Sau khi có kết quả, UBND 

thành phố sẽ có văn bản trả lời cho gia đình bà Nông Thị Bời biết. 

2. Phường Tân Giang 

(1) Ý kiến 4 cử tri Tổ 2, Tổ 3: Về ý kiến xin chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất vườn sang đất ở của các hộ dân Tổ 3. Ý kiến này được trả lời tại Báo cáo 

số284/BC-UBND ngày 21/6/2022về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 6 HĐND khóa XXII. Tại báo cáo có trả lời "Khu đất mà cử tri nêu nằm 

trong dự án quy hoạch Dự án đầu tư khai thác lộ thiên Mỏ sắt Nà Rụa, hiện dự án 

vẫn trong quá trình khai triển khai thực hiện. Khi Nhà nước thực hiện dự án thu 

hồi đất người dân sẽ được hưởng chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư theo quy định. Do vậy cử tri kiến nghị là không hợp với quy định hiện 

hành". 

Như vậy theo nội dung trả lời trên, cử tri thấy chưa hợp lý. Dự án hiện đã 

kéo dài đã 13 năm và cũng chưa biết đến khi nào sẽ triển khai thực hiện, những 

ngôi nhà đã xây dựng từ nhiều năm trước hiện nay không được xây dựng thêm, 
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cũng như sửa chữa, cơi nới thêm. Nhiều gia đình có con cái đã trưởng thành, lập 

gia đình riêng vẫn phải sống chung trong một ngôi nhà chật hẹp do không được 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì nằm trong khu quy hoạch, các hộ dân sống tại 

đó cũng không thể đợi đến khi dự án triển khai để thu hồi đất và hưởng chế độ, 

chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Cử tri tiếp tục kiến nghị trong khi dự 

án chưa thực hiện UBND Thành phố cần có giải pháp để giúp đỡ người dân sinh 

sống tại những khu vực đó được chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà 

cửa để ổn định cuộc sống. Nếu dự án vẫn thực hiện đề nghị sớm triển khai giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân chuyển đi nơi khác sinh sống. 

Trả lời: 

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

Đối chiếu Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2608/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017; Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 của thành phố Cao Bằng được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại 

Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021; Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 thành phố Cao Bằng được phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 3 năm 2022 thì khu đất các cử tri có ý kiến nêu trên thuộc Dự án đầu 

tư khai thác lộ thiên Mỏ sắt Nà Rụa do Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim 

Cao Bằng làm Chủ đầu tư đã có văn bản chấp thuận đầu tư của Thủ tướng chính 

phủ và hiện nay vẫn đang quá trình triển khai thực hiện. Căn cứ Khoản 1, Điều 6 

Luật đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất phải “Đúng quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất” và căn cứ Khoản 1, Điều 52 quy 

định “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là 

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt”, việc hộ gia đình, các 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 dự án của chủ đầu tư, hiện 

nay đang trong quá trình lập dự án xây dựng khu tái định cư để giải phóng mặt 

bằng dự án mỏ sắt Nà Rụa. Sau khi có quỹ đất tái định cư, UBND thành phố sẽ triển 

khai công tác giải phóng mặt bằng dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

3. Xã Chu Trinh 

(1) Tại khu công nghiệp Chu Trinh (Xóm 3) thực hiện công tác san gạt mặt 

bằng đã làm đất đã trôi xuống ruộng của hộ gia đình bà Nông Thị Mởi, hiện nay 

không canh tác được với diện tích 600m2. Từ năm 2018 đến nay chưa được hỗ trợ 

đền bù cho gia đình. Đề nghị UBND Thành phố xem xét, giải quyết. 

Trả lời: 
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 Phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nông Thị Mởi nằm ngoài ranh giới thu 

hồi đất thuộc công trình: Đường vào và hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp 

Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, nhưng lại nằm trong mặt bằng 

quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp Chu Trinh (phần diện tích còn lại 63,58ha). 

Trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của việc thi công công trình đã làm đất đá 

trôi xuống ruộng của gia đình bà. Vào cuối năm 2018 đại diện Chủ đầu tư công 

trình (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) đã chỉ đạo nhà thầu thực hiện nạo vét khối 

lượng đất đá vùi lấp. Tuy nhiên do quá trình mưa lớn đất đá lại tiếp tục trôi xuống 

gây ảnh hưởng đến quá trình canh tác nông nghiệp của hộ gia đình. Trong thời gian 

tới (dự kiến vào tháng 10 năm 2022) Chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND xã Chu 

Trinh tổ chức rà soát các thửa đất hiện nay vẫn đang bị ảnh hưởng do quá trình thi 

công công trình để có biện pháp khắc phục và hỗ trợ cho người dân. 

 Mặt khác hiện nay đại diện Chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục pháp lý để thực 

hiện dự án: Giải phóng mặt bằng tổng thể Khu công nghiệp Chu Trinh (phần diện 

tích còn lại 63,58ha). Phần diện tích này đã được phê duyệt tại Quyết định số 

349/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng. Vừa qua đại diện Chủ đầu tư đã phối 

hợp với các đơn vị chuyên môn để tiến hành đo đạc toàn bộ phần diện tích còn 

lại chưa GPMB theo quy hoạch và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm 

định. Sau khi dự án được phê duyệt có đầy đủ văn bản pháp lý đủ điều kiện 

UBND thành phố sẽ tổ chức thực hiện công tác GPMB dự án bao gồm cả phần 

diện tích bị ảnh hưởng nêu trên. 

 (2) Hộ gia đình ông Hoàng Quang Huy; gia đình tôi nằm trong khu vực 

giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Chu Trinh (xóm 3), hiện nay gia đình 

chưa được hưởng tái định cư, trong khi đó gia đình tôi đã làm đơn gửi lên Ban 

Quản lý GPMB thành phố. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho tôi biết khi nào 

được cấp tái định cư và ở chỗ nào? 

 Trả lời: 

 Ông Hoàng Quang Huy là con ông (bà) Hoàng Văn Lãm, Nông Thị Phấn. 

Hộ gia đình đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 

Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND thành phố Cao 

Bằng, gia đình đã nhận đầy đủ các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án 

được duyệt. Hộ gia đình đủ điều kiện cấp 01 lô đất tái định cư. 

Hiện nay UBND thành phố đang hoàn thiện các thủ tục để cấp đất tái định 

cư cho hộ gia đình. Theo đó, vừa qua ngày 09/9/2022 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư thành phố đã tổ chức thực hiện bốc thăm lô tái định cư đối với hộ gia 

đình ông Hoàng Văn Lãm, kết quả gia đình được bố trí đất tại lô 105, thuộc Khu 

tái định cư 2 Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Cùng ngày tổ công tác của Hội 

đồng bồi thường đã phối hợp với hộ gia đình ông đến thực địa kiểm tra và xác định 

ranh giới diện tích lô đất đã được bố trí. Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ 

tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để giao đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô tái định cư mà gia đình được cấp. 
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4. Phường Đề Thám 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 10: Bà Hà Thị Diên (Tổ 10) gia đình có khu đất nằm 

sát khu bến xe liên tỉnh. Trước đây là đất trồng lúa nhưng từ khi làm đường tránh 

Quốc lộ 3 đến nay không có nước để trồng Lúa. Khu đất này được quy hoạch dự 

án bến xe khách giai đoạn II, ngày 08/11/2018/GPQH-UBND cho chủ đầu tư là 

công ty TNHH Nga Hải thời hạn quy định là 24 tháng kể từ ngày ký. Tính đến nay 

giấy phép đã hết giá trị từ lâu mà chủ đầu tư chưa có động thái giải quyết. Gia đình  

muốn cải tạo, sử dụng khu đất này vào mục đích khác như: kinh doanh, dịch vụ, 

quán nước... nhưng đều bị cơ quan chức năng có thẩm quyền không cho phép. Cử 

tri có ý kiến: 

 + Khu đất của bà Diên còn là đất trong quy hoạch không? nếu còn trong quy 

hoạch thì phải có quy hoạch mới và thời hạn quy hoạch đến khi nào? hay là quy 

hoạch treo không thời hạn. 

 + Trong khi nhà nước chưa sử dụng, gia đình có được phép sử dụng phần 

đất của mình vào mục đích khác ngoài trồng cây nông nghiệp như dịch vụ, kinh 

doanh, nhà lán, quán nước...để có thu nhập thêm cho gia đình hay không? 

Trả lời: 

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

 Đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Cao Bằng 

được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 10 năm 2022, khu đất bà Hà Thị Diên (Tổ 10) nằm sát khu bến xe liên tỉnh 

được quy hoạch làm đất mở rộng bến xe khách. 

Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Luật đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc sử 

dụng đất phải “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất” 

và căn cứ Khoản 1, Điều 52 quy định “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã 

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”, việc bà Diên xin chuyển mục 

đích khu đất trồng lúa sang đất ở đô thị hoặc đất thương mại dịch vụ để xây dựng 

nhà lán, quán nước là không đúng với quy định của Luật đất đai, UBND thành phố 

không có căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất theo ý kiến của bà. 

 5. Phường Hợp Giang: 

(1) Cử tri được biết,hộ bà Trương Thị Nhâm (tổ 12, phố Kim Đồng) lấn 

chiếm đất công, có nhiều văn bản của cơ quan chức năng nêu rõ việc này nhưng 

hiện nay hộ gia đình bà Trương Thị Nhâm vẫn đang sinh sống tại tại lô đất trên. Đề 

nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, nội dung cử tri phán ánh, UBND thành phố đã chỉ 

đạo UBND phường Hợp Giang tiến hành kiểm tra xác minh về nguồn gốc đất đai 

tại Thông báo số 130/TB-VP ngày 11/8/2021 của văn phòng HĐND và UBND 
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thành phố Cao Bằng về kết luận cuộc họp của Lãnh đạo UBND thành phố Cao 

Bằng thường kỳ tuần thứ 32, 33 năm 2021. 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường Hợp Giang 

đã chỉ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, tổ trưởng tổ dân phố và 

tiến hành thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất đai và đã có Báo cáo số 368/BC-

UBND về việc xác định nguồn gốc đất của 03 hộ gia đình: Trương Thị Nhâm, 

Trịnh Hoàng Long, Nguyễn Thị Liên tại tổ 12 phường Hợp Giang.  

Do quá trình sử dụng, quản lý đất đai khu đất trên còn nhiều phức tạp nên các 

cơ quan chuyên môn thành phố đang tiếp tục thu thập, khai thác hồ sơ liên quan 

đến khu đất cử tri phán ánh để củng cố thêm hồ sơ pháp lý làm căn cứ để giải 

quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện 

trong thời gian tới. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA 

1. Phường Hợp Giang 

(1) Đề nghị UBND Thành phố đề xuất với tỉnh nghiên cứu, xây dựng bia di 

tích lịch sử tại sân Vận động (Năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với 

nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tại Sân vận động) để tuyên truyền và phát huy 

giá trị lịch sử của di tích cho các thế hệ trẻ biết gìn giữ và bảo tồn.  

Trả lời: 

Di tích lịch sử cách mạng Sân vận động thị xã Cao Bằng (Nay là thành phố 

Cao Bằng), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và Nhân 

dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng ngày 21 tháng 2 năm 1961 - Ngày 19 tháng 4 năm 

2021 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh 

theo Quyết định số 521/QĐ-VX-UB. 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ đề xuất 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát, nghiên cứu phương án lắp 

đặt bia di tích theo Quyết định số 34/1016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

để tuyên truyền, giới thiệu đến Nhân dân và du khách để phát huy giá trị lịch sử 

cách mạng của di tích nêu trên. 

2. Phường Hòa Chung 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 1, Tổ 6: Trong những năm qua, các tổ dân phố đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về việc nuôi chó phải đảm bảo các quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa thực sự có hiệu quả, còn rất nhiều hộ 

gia đình nuôi chó thả rông ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an toàn giao 

thông. 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 hàng 

năm. 

Trả lời: 
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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: 

- 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. 

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 

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. 
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IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ,  XÂY DỰNG 

1. Phường Hợp Giang 

(1) Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm đầu tư xây dựng vỉa hè và cống 

thoát nước dọc đường Nước Giáp đi qua địa bàn Tổ 08 và triển khai xây dựng 02 

hạng mục trên.  

Trả lời:  

Đường Nước Giáp, phường Hợp Giang hiện trạng đường chưa có vỉa hè và 

hệ thống thu thoát nước đảm bảo; nhà và các công trình của người dân được xây 

dựng ngay sát cạnh đường. Hiện nay để thi công xây dựng vỉa hè và cống thoát 

nước cần kinh phí đầu tư rất lớn trong khi ngân sách Thành phố còn hạn hẹp. Để 

thực hiện thi công được vỉa hè và cống thoát nước tại đường Nước Giáp cần sự 

đồng thuận rất lớn từ chính quyền phường và nhân dân để hiến đất xây dựng công 

trình. Nếu nhân dân đồng thuận hiến đất để có mặt bằng, UBND Thành phố sẽ xem 

xét, cân đối nguồn kinh phí để sớm thực hiện đầu tư theo nguyện vọng của cử tri. 

(2) Vừa qua, có 01 trường hợp chết đuối tại sông Hiến. Người dân Hợp 

Giang nhìn thấy người bị nạn nhưng vì không có bến xuống nên không thể nhảy từ 

kè cao xuống sông để cứu nạn được, không có ai cứu nên đã tử vong. Qua sự việc 

đau xót này, nhiều cử tri nhận thấy việc thi công bố trí bến xuống sông (kè bờ phải 

Sông Hiến thuộc phường Hợp Giang) với khoảng cách quá xa như hiện nay là rất 

bật cập. Đề nghị UBND thành phố có phương án bố trí bến xuống sông tại kè bờ 

phải Sông Hiến như sau: Bổ sung thêm bến xuống sông để phục vụ cứu hộ, cứu 

nạn và phục vụ sinh hoạt của người dân. Nếu khó khăn về kinh phí, đề nghị xem 

xét phương án dùng dây xích sắt gắn vào kè, kết nối các lốp ô tô làm thành bậc 

thang để dẫn xuống sông, để khi có người dân gặp nạn đuối nước hoặc người thực 

hiện cứu hộ, cứu nạn có lối lên, xuống sông và bám nắm. 

Trả lời:  

Theo thiết kế đoạn từ cầu Hợp Giang – Hòa Chung đến đoạn cầu ngầm có 

chiều dài L= 800m có xây dựng 04 bến nước có bậc lên xuống tới chân kè phục vụ 

cho nhân dân đi lại xuống sông và để thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. 

Về phương án dùng dây xích sắt gắn vào kè, kết nối các lốp ô tô làm thành 

bậc thang để dẫn xuống sông, để khi có người dân gặp nạn đuối nước hoặc người 

thực hiện cứu hộ, cứu nạn có lối lên, xuống sông và bám nắm, UBND thành phố sẽ 

giao Ban QLDA nghiên cứu cụ thể để thực hiện nếu thấy phù hợp. 

2. Phường Ngọc Xuân 

(1) Việc triển khai xây dựng đường qua trường Mầm non 19-5 được nhân 

dân rất đồng tình ủng hộ, tuy nhiên tiến độ triển khai xây dựng còn chậm, nhân dân 

chưa nắm bắt được các thông tin cụ thể của dự án. Đề nghị UBND Thành phố xem 

xét đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường và thông tin cụ thể dự án tới nhân 

dân. 

Trả lời:  
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Tiếp thu ý kiến của nhân dân. Tuyến đường trên đã được UBND thành phố 

đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn năm 2022 - 2024 để thực hiện cải tạo, sửa 

chữa, nâng cấp, dự kiến đầu tư trong năm 2022 và 2023. Hiện nay đang vướng mắc 

về cơ chế nguồn vốn nên chưa thể phê duyệt dự án và khởi công xây dựng được, 

UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ để 

công trình sớm được triển khai thực hiện. 

 (2) Một số hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ suối Khuổi Đứa (đoạn đi 

qua trường Mầm non 19-5) kiến nghị: Việc triển khai dự án ngầm hóa tuyến suối 

Khuổi Đứa, cần xem xét việc mở rộng miệng cống thoát nước qua đường vì hiện 

nay miệng cống nhỏ, khi mưa to rác và các cây to chắn ngang miệng cống gây tắc 

cống nước làm ngập nhà dân, không đảm bảo an toàn cho nhân dân.  

 Trả lời: Tiếp thu ý kiến của nhân dân, UBND thành phố đã làm việc họp bàn 

trực tiếp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn về việc xây dựng dự án ngầm 

hóa tuyến suối Khuổi Đưa trong đó tính toán đảm bảo đến việc đảm bảo an toàn 

tiêu thoát nước qua cống qua đường trên. Việc mở rộng cống thoát nước qua 

đường trên nằm ngoài dự án ngầm hóa tuyến suối Khuổi Đưa và cần nguồn kinh 

phí lớn, đồng thời làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại tuyến đường trên, chưa thể 

thực hiện được. Quá trình lập dự án ngầm hóa suối Khuổi Đưa, đơn vị tư vấn đã 

tính toán phương án thiết kế tối ưu nhất cho việc tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn 

sau khi thi công xong. 

V. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH,  XÃ HỘI 

1. Phường Sông Hiến 

 (1 ) Ý kiến cử tri Tổ 18 

Trước đây công tác dân số, y tế thôn bản mỗi Tổ được cử một người phụ 

trách, đến năm 2020 thực hiện Hướng dẫn số 2275/HD-SNV, ngày 10/11/2020 của 

Sở Nội vụ thì Nhân viên y tế kiêm cô đỡ thôn bản không được bố trí ở tổ dân phố 

nữa, vậy ai sẽ làm nhiệm vụ này. Hiện nay Tổ trưởng dân phố phải giúp thực hiện 

nhiệm vụ này dẫn đến hiệu quả công việc không cao, chưa hợp lý, tiến độ giải 

quyết chậm. Đề nghị các cấp xem xét tiếp tục bố trí người phụ trách công tác dân 

số, y tế thôn bản để giảm tải công việc cho Tổ trưởng dân phố. 

Trả lời: 

UBND thành phố đã ban hành văn bản đề nghị, đề xuất với Sở Y tế đối với 

việc bố trí Nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc phường tại công văn số 

1811/UBND-NV ngày 01/9/2021. Theo đó, Sở Y tế đã đề nghị Sở Nội vụ đề xuất 

với HĐND tỉnh Cao Bằng sửa đổi và bổ sung nội dung bố trí Nhân viên y tế  tại  

các  tổ  dân  phố  tại  Nghị  quyết  số  30/2020/NQ-HĐND  (Công  văn  số 

4382/SYT-TCCB ngày 22/9/2021). 

Vì vậy, sau khi HĐND tỉnh nhất trí thông qua nội dungsửa đổi,bổ sung Nhân 

viên y tế tại các tổ dân phố.UBND thành phố sẽ hướng dẫn các phường bố trí và 

thực hiện chế độ đối với chức danh Nhân viên y tế kiêm cô đỡ thôn bản, cộng tác 

viên dân số KHHGĐ đảm bảo theo đúng quy định. 
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VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ 

1. Phường Tân Giang 

(1) Ý kiến 1 cử tri Tổ 1: Việc tiêm phòng Vaxin Covid-19 hiện nay thường 

được bố trí tại điểm tiêm trên phường Đề Thám, điểm tiêm này khá xa đối với 

những người sinh sống tại các khu vực khác, gây khó khăn cho người già và trẻ em 

khi đi tiêm do người già và trẻ em không tự đi tiêm được mà cần phải có người đưa 

đi. Đề nghị thành phố bố trí thêm điểm tiêm sao cho hợp lý. 

Trả lời: 

Việc tổ chức tiêm chủng nói chung và tiêm vắc xin phòng COVID-19 nói 

riêng được thực hiện khi đảm bảo các quy định về an toàn tiêm chủng theo quy 

định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng; Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016; Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

 Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Cao Bằng nhiều trạm Y tế xã, 

phường đã xuống cấp, cơ sở chật hẹp không đủ phòng làm việc cho cán bộ để thực 

hiện công tác chuyên môn. Trong thời gian qua, việc thực hiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 phải sử dụng các nhà văn hóa của xã, phừờng, trường học để tổ chức. 

Các địa điểm nêu trên đều không đảm bảo trang thiết bị theo đúng quy định của 

Chính phủ. Sở Y tế đã tiến hành đi khảo sát thẩm định tại các trạm Y tế các xã, 

phường trên địa bàn thành phố để xác định địa điểm tổ chức tiêm phòng đảm bảo 

theo các quy định của pháp luật. Kết quả khảo sát chỉ có 02 trạm y tế đủ điều kiện 

tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đó là Trạm Y tế phường Đề 

Thám và trạm Y tế xã Chu Trinh. Do đó, Sở Y tế đã chỉ đạo thành phố tổ chức 

điểm tiêm vắc xin tại trạm Y tế phường Đề Thám. Để việc triển khai tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, rất mong nhận 

được sự thông cảm của cử tri và nhân dân trên địa bàn Thành phố. 

2. Phường Sông Hiến 

(1). Ý kiến cử tri Tổ 11: 

-  Hiện nay đa số học sinh Trung học cơ sở phải đi học trái tuyến vì phường 

Sông Hiến chỉ có một trường Trung học cơ sở, địa điểm không thuận lợi (Trường 

nằm trên đồi, đường lên có độ dốc rất lớn nối thẳng với đường đôi nên không an 

toàn cho học sinh đi học và phụ huynh học sinh đưa đón). Đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xem xét bố trí quỹ đất công và xây dựng trường học ở vị trí thuận lợi 

để học sinh đi học dễ dàng. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của đại biểu. Hiện nay, trường THCS Sông Hiến đã được 

tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của trường tiểu học Sông Hiến II để lại (khi thực 

hiện sáp nhập trường TH Sông Hiến I và TH Sông Hiến II), dự kiến đề nghị 
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UBND tỉnh kiểm tra, công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2023. Theo ý kiến của cử 

tri nguyện vọng muốn chuyển trường THCS Sông Hiến sang một địa điểm mới 

bằng phẳng hơn, thuận lợi cho học sinh đi học là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, 

trong thời gian tới, thành phố chưa bố trí được quỹ đất công và nguồn kinh phí để 

xây dựng trường THCS Sông Hiến tại địa điểm mới. 

- Học sinh đi học trái tuyến (Hiện nay học sinh THCS của phường Sông 

Hiến đi học trái tuyến chiếm khoảng 2/3) phải nộp một khoản phí trái tuyến nhưng 

không có phiếu thu.Nếu học trái tuyến tại trường Trung học cơ sở Hợp Giang sẽ có 

các mức thu trái tuyến tuỳ điều kiện của gia đình học sinh gây khó khăn cho các 

học sinh không có điều kiện. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Trả lời:  

Trường Trung học cơ sở Hợp Giang cũng như các trường trên địa bàn thành 

phố không thu tiền trái tuyến đối với học sinh không thuộc địa bàn phường. Tuy 

nhiên, căn cứ từ thực trạng cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế về các hoạt động giáo 

dục trong nhà trường, một số đơn vị trường học đã có kế hoạch, kêu gọi các tổ 

chức, cá nhân tài trợ cho nhà trường nhằm mục đích hỗ trợ kinh phí để tăng cường 

cơ sở vật chất trường, lớp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại 

khóa, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong và ngoài nhà trường, thực hiện tốt 

chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Việc tài trợ, ủng hộ của 

một số phụ huynh khi đưa con đến tuyển sinh đầu năm học là hoàn toàn tự nguyện, 

không phân biệt học sinh đúng tuyến hay trái tuyến, không ép buộc, không quy 

định mức bình quân, không quy định mức tối thiểu, đảm bảo trên nguyên tắc tự 

nguyện, công khai, minh bạch và đúng quy định. 

VII.LĨNH VỰC ĐIỆN SINH HOẠT 

1. Phường Tân Giang 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 1 tiếp tục kiến nghị: Việc đề nghị di dời đường dây 

điện chiếu sáng qua các nhà số 009, 010, 011 tổ 1 phường Tân Giang đã được 

UBND Thành phố Cao Bằng trả lời tại báo cáo số 158/BC-UBND ngày 15/4/2022 

thực hiện trong tháng 4/2022, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Cử tri tiếp tục 

kiến nghị UBND Thành phố xem xét giải quyết. 

Trả lời:  

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND phường Tân 

Giang, các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa tại tháng 4; tuy nhiên tại thực địa vị 

trí 2 cột điện từ nhà 009, 010, 011 hiện trạng đã được xây dựng từ rất lâu và nằm 

trên cung đường cua, do vậy hệ thống dây điện, cấp điện, mạng, cáp quang đang đi 

qua ranh giới thửa đất các hộ dân trên. Đường điện, cột điện chiếu sáng, hệ thống 

mạng được xây dựng theo tuyến nên cần di dời tối thiểu 03 cột và toàn bộ hệ thống 

đường dây trục liên quan, hiện nay do chưa có kinh phí thực hiện, UBND Thành 

phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm thực hiện trong năm 2023. 

 (2) Ý kiến cử tri Tổ 15: Đề nghị UBND Thành phố có ý kiến với Công ty 

điện lực Cao Bằng khi tổ chức duy tu, bảo dưỡng nên thực hiện đúng theo lịch 
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thông báo cắt điện, có lúc thông báo cắt điện để duy tu, bảo dưỡng từ 8 giờ đến 10 

giờ mà gần 12 giờ mới có. Như vậy ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. 

Trả lời: Trong quá trình thi công sửa chữa đường dây hệ thống điện, do các 

thiết bị điện vận hành lâu ngày, một số cấu kiện thép bị han gỉ gây khó khăn cho 

đơn vị sửa chữa nên việc cắt điện bị kéo dài không theo thông báo. 

Điện lực Thành phố xin được tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới sẽ 

xây dựng chương trình kế hoạch sửa chữa đường dây sát với lịch cắt điện để không 

làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

2. Phường Sông Hiến 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 8: Các tuyến đường được Nhà nước đầu tư đều có điện 

chiếu sáng, tuy nhiên đoạn đường còn lại từ Trạm biến áp đến sân Kho lương thực 

(nhà bà Lâm Thị Long) chưa có điện chiếu sáng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

thanh tra, kiểm tra vì sao công trình chưa hoàn thiện đã được nghiệm thu và đưa 

vào sử dụng. Đề nghị Thành phố xem xét đầu tư để nhân dân đi lại thuận tiện. 

Trả lời: 

UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu thực hiện và đã 

lắp đặt xong và đưa vào khai thác chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 

từ cuối tháng 8/2022. 

3. Xã Vĩnh Quang 

(1) Ý kiến cử tri Xóm 4: Hệ thống đường điện thuộc Xóm 4, phía cuối xóm 

còn khoảng 300m chưa được đầu tư lắp dựng cột và đường dây, nhân dân tự kéo 

điện từ cột cuối tuyến đến nhà gây mất an toàn và hao phí lớn. Đề nghị xem xét bổ 

sung cho nhân dân. 

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 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). 

Chúng tôi 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. 

Do nguồn vốn ngành điện cấp cho việc đầu tư xây dựng lưới điện còn hạn 

hẹp, kính mong các cấp các ngành huy động nhiều nguồn khác nhau mới có thể 

đáp ứng nhu cầu của nhân dân.  

(2) Ý kiến cử tri Xóm 8:  Hệ thống đường điện Xóm 8 (tuyến vào khu căn 

cứ chiến đấu) đã được đầu tư hệ thống mới, tuy nhiên hệ thống cũ vẫn tồn tại song 
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song mà hệ thống cũ đã không đảm bảo an toàn. Đề nghị chuyển toàn bộ sang hệ 

thống tuyến mới và dỡ bỏ hệ thống cũ để đảm bảo an toàn và đảm bảo mỹ quan 

cho tuyến đường. 

Trả lời:  

Hệ thống đường điện Xóm 8 (tuyến vào khu căn cứ chiến đấu) do Điện lực 

Hòa An quản lý, Chúng tôi đã liên hệ với đơn vị quản lý để làm việc với khách 

hàng sử dụng điện thực hiện di chuyển hệ thống công tơ và dây ra sau công tơ từ 

lưới điện cũ sang lưới điện mới. 

4. Phường Hòa Chung 

(1) Ý kiến cử tri Tổ 5: Tại khu vực Trạm biến áp Địa chất 2 và khu vực nhà 

bà Triệu Thị Nang (Tổ 5, phường Hòa Chung) có nhiều cây tre, cành cây nghiêng, 

đổ gác lên đường dây điện. Đề nghị Điện lực Thành phố chặt các cành cây, cây tre 

để đảm bảo an toàn cho đường dây điện. 

Trả lời:   

Qua kiểm tra thực tế đường dây hạ thế sau trạm biến áp Địa Chất 2 có cây đè 

lên đường dây, Điện Lực Thành Phố đã giao Đội sản xuất vệ sinh hành lang, đã 

thực hiện xong  trong tháng 07/2022. 

VIII. LĨNH VỰC KHÁC 

1. Phường Hợp Giang 

Hiện nay nhiều thanh, thiếu niên trèo ván SUP (trèo thuyền SUP) trên Sông 

Bằng, Sông Hiến không mặc áo phao, không đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND 

Thành phố chỉ đạo phòng ban chuyên môn tham mưu đề xuất biện pháp chấn chỉnh 

tình trạng trên. 

Trả lời: 

Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trong những năm gần đây đã được 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng quan tâm, chỉ đạo. Đặc biệt, trong năm 2022 

đã ban hành 05 công văn chỉ đạo, tuyên truyền. Cụ thể: 

- Công văn số 937/BCH-PCTT ngày 09/5/2022 của Ban Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự, Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 

thành phố Cao bằng về việc tăng cương triển khai các giải pháp phòng, tránh tai 

nạn đuối nước; 

- Công văn số 1030/UBND-LĐTBXH ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn 

thương tích và đuối nước cho trẻ em; 

- Công văn số 1153/UBND-VHTT ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng về việc tăng cường  thông tin tuyên truyền công tác phòng, 

chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em; 
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- Công văn số 1321/UBND-KT ngày 16/6/2022 của ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng về việc cấm bơi lội, tắm trong khu vực lòng hồ thủy lợi và triển khai các 

biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước tại các công trình hồ, đập thủy lợi; 

- Công văn số 1694/BATGTT-QLĐT ngày 22/7/2022 của Ban an toàn giao 

thông thành phố Cao Bằng về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em 

trong dịp hè. 

Tại các công văn trên có giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, phòng Giao dục và Đào tạo Thành phố: tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng, chống tai nạn thương tích, 

phòng chống đuối nước cho trẻ em, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp 

luật; vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa 

trẻ em đi học bơi; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tai 

nạn thương tích trẻ em... 

 - Đối với ý kiến của cử tri phản ánh về việc "hiện nay nhiều thanh, thiếu 

niên trèo ván SUP (trèo thuyền SUP) trên Sông Bằng, Sông Hiến không mặc áo 

phao, không đảm bảo an toàn". Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân các phường, xã, phòng Giao dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục thực 

hiện tốt các nội dung trong các văn bản nêu trên, trong đó cần tăng cường công tác 

tuyên truyền, kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động 

vui chơi, bơi lội, trèo ván SUP (trèo thuyền SUP) không đảm bảo an toàn trên 

Sông Bằng, Sông Hiến nói riêng và tại các sông hồ trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng. 

 Trên đây là báo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND 

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

Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy;  

- TT HĐND Thành phố;  

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Ban TT UBMTTQVN Thành phố; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

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

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

- Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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