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Số:      /BC-HĐND     Thành phố Cao Bằng, ngày    tháng  02 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân 

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

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019, Thường trực HĐND Thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND 

thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở báo cáo tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND 

Thành phố tổng hợp kiến nghị của cử tri có 26 ý kiến kiến nghị thuộc 07 nhóm 

lĩnh vực thẩm quyền thành phố như sau: 

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

THUỶ LỢI: 06 Ý KIẾN 

1. Phường Hợp Giang 

(1) Để đảm bảo quy hoạch trong tương lai, hiện nay một số cơ quan ban, 

ngành của Tỉnh đã chuyển lên khu đô thị mới thuộc phường Đề Thám. Đề nghị 

UBND Thành phố kiến nghị với UBND Tỉnh giữ lại một phần quỹ đất của 

phường Hợp Giang để làm quy hoạch đô thị. 

(2) Đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu kẻ vạch liền một đoạn đường 

đấu nối giữa đường tránh Sân vận động với đường Nước Giáp (đầu Cầu Treo) 

thành 02 làn đường phân cách, giảm tình trạng va chạm giao thông như hiện 

nay.  

(3) Quán cafe Aha (Phố Thầu, phường Hợp Giang) có hiện tượng lấn 

chiếm phần đường đi bộ của nhân dân trên tuyến phố đi bộ ven sông Bằng, để 

các vật dụng (chổi, ky, thùng rác) gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị Ban quản lý 

Phố Đi bộ giải quyết tình trạng trên.  

(4) Đoạn giao cắt giữa Phố Cũ và đường lên cầu nối phường Hợp Giang 

và phường Hòa Chung khuất tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cơ 

quan chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên như lắp biển báo hoặc tín hiệu 

đèn giao thông.  

 (5) Đề nghị chủ đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến kè bờ phải Sông 

Hiến qua tổ 01, 02, 03, 04 phường Hợp Giang để phục vụ đi lại nhân dân và 

đảm bảo an toàn an ninh trật tự. 

2. Phường Tân Giang 
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(6) Tổ tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại Tổ 1, phường Tân 

Giang (Ngã tư chân dốc Công an tỉnh) thường xuyên nhắc nhở người dân không 

được bày bán hàng tại khu vực này và được người dân phản ánh: Tại chợ tạm 

Sông Bằng (Bến xe khách cũ) các hộ kinh doanh giữ nhiều ô quầy, thậm trí có 

nhiều ô quầy để trống không cho người dân bán hàng tự sản, tự tiêu bày hàng 

bán tại đó. Cử tri đề nghị Ban quản lý chợ tạm Sông Bằng xem xét và có biện 

pháp xử lý đối với những hộ kinh doanh tự ý giữ chỗ để người dân có chỗ bán 

hàng. 

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

BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG: 02 Ý KIẾN 

1. Phường Tân Giang 

(7) Việc trả lời ý kiến cử tri Tổ 10, phường Tân Giang về 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 tại Báo cáo 

số 784/BC-UBND ngày 9/12/2022 của UBND thành phố còn chung chung, chưa 

có lộ trình, kế hoạch thực hiện năm nào? Đề nghị UBND thành phố quan tâm có 

kế hoạch cụ thể hơn. 

2. Phường Duyệt Trung 

(8) Nhiều người dân phản ánh việc giải quyết Thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực đất đai không đảm bảo thời gian trả kết quả cho Nhân dân theo quy 

định, cụ thể gia đình ông Lý Quang Hòa – Tổ 4, phường Duyệt Trung làm thủ 

tục chuyển mục đích sử dụng đất từ tháng 10/2022 và được hẹn trả kết quả là 3 

tuần làm việc, nhưng đến nay tháng 01/2023 vẫn chưa có kết quả cho người dân.  

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG: 08 Ý KIẾN 

1. Phường Sông Bằng 

(9) Con đường chính bắt đầu từ cầu Nà Cạn đường 3/10 đi vào Tổ dân 

phố 5, phường Sông Bằng được đầu tư làm từ năm 2000 đến nay đã xuống cấp 

và lòng đường rất hẹp, đường cụt; hiện nay mật độ dân số tăng kèm theo phương 

tiện như xe ô tô, xe máy nhiều nên thường hay xảy ra ách tắc (khi 02 xe ô tô gặp 

nhau không có chỗ tránh). Vậy cử tri đề nghị Thành phố khảo sát đầu tư mở con 

đường nối thông đoạn từ ngã ba (gần nhà ông Lưu Mạnh Hải) đi thẳng lên nối 

với đường 3/10 qua bệnh xá Biên phòng vào đến nhà ông Bế Văn Tập, Tổ 5, 

phường Sông Bằng. 

2. Phường Hoà Chung 

(10) Đoạn đường khu vực vườn ươm Công ty Ngân Hà (gần đến Đại đội 

20, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh), có một đoạn bị sạt lở ăn sâu vào mặt đường thành 

hàm ếch. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại, đề nghị thành phố xây 

dựng kè đoạn đường này. 

(11) Đường bờ kè trái dòng Sông Hiến thuộc khu vực Tổ dân phố 2, 

phường Hòa Chung cơ bản đã hoàn thành, có vỉa hè thông thoáng. Cử tri đề nghị 

UBND thành phố tiếp tục xây dựng vỉa hè phía sau Trường Tiểu học Hòa Chung 
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cho đồng bộ toàn tuyến. 

 (12) Đoạn đường từ tỉnh lộ 209 lên trường Tiểu học Tân An phường Hoà 

Chung đã được đầu tư từ lâu, nay đã xuống cấp. Để đầu tư tuyến đường này cần 

nguồn vốn đầu tư lớn, khó thực hiện theo phương án “Nhà nước và nhân dân 

cùng làm”, cử tri đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư sửa chữa đoạn 

đường này để tạo điều kiện cho nhân dân và học sinh Trường Tiểu học Tân An 

đi lại được thuận tiện và đảm bảo an toàn. 

(13) Kiến nghị về việc xây lại bậc lên xuống khu vực bể chứa nước và xây 

dựng lại hệ thống ống dẫn nước trạm bơm Tổ 3, được UBND thành phố trả lời 

tại báo cáo số 784/BC-UBND ngày 09/12/2022. Tuy nhiên, cử tri cho rằng việc 

trả lời như vậy là chưa thoả đáng, cử tri tiếp tục kiến nghị UBND thành phố chỉ 

đạo đơn vị thi công đường kè bờ trái dòng Sông Hiến nghiên cứu khắc phục lại 

hệ thống ống dẫn nước trạm bơm Tổ 3, phường Hoà Chung. Đồng thời đề nghị 

xây dựng bậc lên xuống bể nước của trạm bơm, do để bơm được nước, người 

vận hành máy bơm phải đi lên bể chứa để mồi nước vào hệ thống ống dẫn sau 

đó mới mới đóng điện cho máy bơm hoạt động, thời gian để mồi nước vào ống 

dẫn và đóng điện máy bơm phải nhanh chóng, nếu người vận hành máy bơm di 

chuyển từ bể chứa đến trạm bơm bằng con đường kết nối số 01 nối đường 

LIAS2 sẽ mất nhiều thời gian, khi đó nước mồi sẽ bị chảy ra hết, máy bơm sẽ 

không hút được nước. 

3. Phường Tân Giang 

(14) Đoạn đường vào Khu 2 Tổ 10, phường Tân Giang đã được Thành 

phố quan tâm đầu tư làm lại mới từ năm 2021 nhưng chưa làm mương thoát 

nước, mỗi khi mưa nước chảy tràn ra đường.  Đề nghị UBND Thành phố tiếp 

tục đầu tư xây dựng mương thoát nước để đảm bảo con đường được sử dụng lâu 

dài. 

4. Phường Sông Hiến 

(15) Đoạn đường Tổ 15, phường Sông Hiến (gần nhà ông Tống Văn Bảy) 

bị sạt lở do thiên tai, rất nguy hiểm cho người dân và học sinh đi lại qua đoạn 

đường này, cử tri và tổ dân phố đã có ý kiến lên các cấp nhưng chưa được đầu 

tư. Đề nghị các cấp xem xét đầu tư để nhân dân và học sinh đi lại an toàn hơn. 

5. Xã Vĩnh Quang 

(16) Trong khu tái định cư hồ Khuổi Khoán hiện nay có 11 hộ dân sinh 

sống, Theo dự án tái định cư nhà nước đã xây bể nước tự chảy phục vụ sinh hoạt 

cho khu tái định cư, nhưng nay lượng nước không đủ cung cấp cho các hộ dân, 

đặc biệt là mùa khô. Đề nghị cấp trên khảo sát có kế hoạch lắp nước sạch lên 

khu tái định cư để phục vụ đảm bảo sinh hoạt đời sống của nhân dân. 

IV.  LĨNH VỰC KINH TẾ: 01 Ý KIẾN 

1. Phường Hoà Chung 
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(17) Trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Tổ dân phố 5, 

phường Hoà Chung đã được đầu tư từ rất lâu, cử tri đề nghị UBND thành phố 

xem xét hỗ trợ thay máy bơm mới để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. 

V. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI: 02 Ý KIẾN 

1. Phường Hợp Giang 

(18) Việc sử dụng 02 màn hình lớn tại vườn hoa trung tâm (Tập đoàn Tây 

Giang tài trợ) hiện nay không hiệu quả, gây lãng phí. Đề nghị cơ quan chức 

năng nghiên cứu sử dụng 02 màn hình này để đạt hiệu quả tối đa, ví dụ như: 

phát các video quảng bá du lịch, hình ảnh, con người Cao Bằng để tuyên truyền 

phát triển du lịch Cao Bằng và các nhiệm vụ chính trị khác. 

(19) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thiết kế cuốn cẩm nang hoặc bản đồ 

du lịch của thành phố Cao Bằng (điểm lưu trú, quán ăn, điểm du lịch, điểm thăm 

quan, sinh hoạt cộng đồng,...) nhằm giới thiệu, quảng bá con người, vùng đất 

thành phố Cao Bằng đến với du khách.  

VI. LĨNH VỰC ĐIỆN: 04 Ý KIẾN 

1. Phường Hoà Chung 

(20) Trên địa bàn Tổ 6, phường Hoà Chung có cột điện số 1.3 (Trạm biến 

áp Địa chất II) và 1.9 (Trạm biến áp Địa chất) bị nghiêng, rất nguy hiểm; 

khoảng cách từ cột điện số 1.2 đến cột số 1.3 (Trạm biến áp Địa chất II) có 

khoảng cách quá xa, dây bị võng, bị văng khi có gió. Đề nghị Điện lực thành 

phố Cao Bằng có biện pháp khắc phục. 

(21) Cột điện trước nhà ông Mạc Văn Dũng - Tổ dân phố 1 (đầu ngõ 01, 

Tổ dân phố 2 cũ) đã bị nghiêng, bị nứt chân cột, dây điện bị võng, tiềm ẩn nguy 

cơ mất an toàn. Đề nghị Điện lực Thành phố Cao Bằng có biện pháp khắc phục. 

2. Phường Hợp Giang 

(22) Đề nghị di dời 02 cột điện nằm trong đất của hộ ông Tuấn (số nhà 

12) và ông Sơn (số nhà 22) tại tổ 01, phường Hợp Giang trên tuyến bờ kè phải 

Sông Hiến vì đường dây nằm sát mái nhà của 02 hộ trên dễ gây chập, cháy nguy 

hiểm đến tính mạng nhân dân 

3. Xã Vĩnh Quang 

(23) Khu tái định cư hồ Khuổi Khoán đã được bàn giao cho Thành phố 

vào cuối năm 2020, nhưng hệ thống điện chiếu trong khu tái định cư chưa được 

bàn giao cho cơ sở, do vậy hệ thống điện chiếu sáng không có người vận hành 

để phục vụ chiếu sáng trong khu tái định cư. Nhân dân Xóm 1, xã Vĩnh Quang 

đề nghị cấp trên bàn giao lại hệ thống điện để cho cho xóm vận hàng, quản lý sử 

dụng phục vụ đời sống của người nhân. 

VII. LĨNH VỰC KHÁC: 03 Ý KIẾN 

1. Phường Hợp Giang 
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(24) Đề nghị Cấp ủy, Chính quyền Thành phố hàng năm nên tổ chức ít 

nhất 01 hội nghị mời các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia trong các lĩnh 

vực để cùng tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng kế hoạch thực hiện các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. 

2. Phường Tân Giang 

(25) Đề nghị các cơ quan chức năng Thành phố có sự phối hợp chặt chẽ 

trong việc tổng hợp các lỗi vi phạm pháp luật của công dân và gửi về UBND xã, 

phường kịp thời để các tổ dân phố xét các danh hiệu như: gia đình văn hoá, tổ 

dân phố văn hoá, tổ dân vận khéo.  

3. Phường Ngọc Xuân 

(26) Trong năm tới UBND Thành phố thanh lý tài sản (các máy vi tính 

còn dùng được) quan tâm, xem xét hỗ trợ cho các đồng chí Bí thư chi bộ các tổ 

dân phố để thuận tiện trong công tác, nâng cao hiệu quả công việc. 

Trên đây là Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND 

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

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy;  

- TT HĐND Thành phố;  

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Ban TT UBMTTQ Thành phố; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể Thành phố; 

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

- Văn phòng HĐND và UBND Thành phố (Mai; 

Linh, Lan); 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lưu 
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