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Ngày 3 và 4-7, HĐND TP Bắc Giang khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016- 2021. Kỳ
họp đã đánh giá, xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng; thảo luận, chất vấn và trả lời
nhiều vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm
2018; xem xét các báo cáo quan trọng khác. Các đại biểu ghi nhận những kết quả trong thực
hiện nhiệm vụ KT-XH của TP 6 tháng đầu năm như: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng
khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt cao. Kết cấu hạ tầng
được đầu tư đồng bộ; quản lý trật tự đô thị, tài nguyên - môi trường chặt chẽ hơn; giáo dục mũi
nhọn duy trì dẫn đầu tỉnh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội kịp thời, đầy đủ. Tình hình
an ninh, trật tự ổn định, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Kiến nghị khắc phục hạn chế, bất cập về môi trường, trật tự đô thị

Nhiều vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm kiến nghị được thảo luận, chất vấn và xem xét tại
kỳ họp. Về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đại biểu Thân Ngọc Đăng, xã Song Mai kiến nghị
TP và tỉnh yêu cầu doanh nghiệp có giải pháp xử lý ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi của Công ty cổ
phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; khắc phục tình trạng mất vệ sinh do nước rỉ rác ở ga
trung chuyển rác thuộc xã Song Mai; mùi hôi thối từ bãi rác Đa Mai ảnh hưởng đời sống nhân
dân; khắc phục ô nhiễm môi trường mương thoát nước Trạm bơm Đồng Cửa, Châu Xuyên 1,
Châu Xuyên 2 và tình trạng để tràn nước thải từ Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng vào
ruộng canh tác của nhân dân.

1/4

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Bắc Giang: “Nóng” vấn đề trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị
Viết bởi wwwkhaidv
Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 09:24 -

Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế tháo gỡ khó khăn trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất ở. Đối với những bất cập, khó khăn trong thực hiện Quyết định số 43 của UBND
tỉnh về quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, nhiều ý kiến mong
muốn TP tham mưu cho tỉnh chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp hơn.

Trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, nội chính một số ý kiến đề xuất TP khắc
phục tình trạng dựng rạp đám cưới nhiều khoang lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; mở loa đài quá
lớn ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Đại biểu Ngô Thế Đoàn, phường Mỹ Độ đề nghị TP
quan tâm đầu tư lắp đặt bổ sung gương cầu lồi tại nút giao dưới gầm chui cầu Mỹ Độ; khắc phục
xung đột tại nút giao cầu đường sắt và quốc lộ 1 cũ, lắp đặt đèn cảnh báo giao thông vì tại đây
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật
tự và kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động của quán kinh doanh karaoke, nhà nghỉ.

Đại biểu xã Tân Mỹ, phường Ngô Quyền đề nghị tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị
theo hướng quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Thông tin về việc di dời các cột điện đã xuống cấp, đại
diện Điện lực TP đề nghị các phường, xã tiếp tục rà soát, cung cấp số liệu đầy đủ. Hiện đã có 9
đơn vị thống kê 135 vị trí cột cần di dời. Đơn vị đã ký văn bản đề xuất UBND TP ghi vốn để
thực hiện vào năm 2019. Các phường, xã cần quan tâm phối hợp khắc phục khó khăn về mặt
bằng để di dời cột.

Tại kỳ họp, HĐND TP đã thảo luận, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT- XH 6 t

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Qua nghe thảo luận, chất vấn, Chủ tịch UBND TP Mai Sơn đã phát biểu tiếp thu làm rõ nhiều
nội dung được đại biểu, cử tri quan tâm. Đồng chí đi sâu phân tích những thuận lợi, khó khăn,
tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của TP và các phường, xã; nhiệm vụ, giải
pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Chủ tịch UBND
TP cũng làm rõ thêm những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm. Trong đó, về những kiến nghị liên
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quan đến giá thu gom vận chuyển rác thải, đồng chí cho biết đã đề xuất tỉnh điều chỉnh theo
hình thức thu theo nhân khẩu và từng loại hình kinh doanh dịch vụ khác nhau để bảo đảm công
bằng hơn.

Đối với vấn đề ô nhiêm môi trường tại khu nội đồng ở gần Khu Công nghiệp Song Khê - Nội
Hoàng, hiện tỉnh đã xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại đây. TP đã
chỉ đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch làm việc với Công an TP bổ sung vào dự toán đầu tư lắp
đặt các đèn vàng cảnh báo tại một số nơi để bảo đảm an toàn giao thông. Việc di dời đường
điện cao thế qua khu dân cư tại xã Đồng Sơn, UBND TP sẽ làm việc với ngành điện để có
hướng giải quyết. Liên quan đến xây dựng nghĩa trang tại phường Mỹ Độ, hiện TP đã có chủ
trương và bố trí kinh phí song nhân dân chưa đồng thuận, qua đây đồng chí yêu cầu chính
quyền sở tại tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Việc cho phép nhân dân dựng rạp đám cưới tại vỉa hè, lòng đường thuộc về trách nhiệm của
các phường, xã. Quan điểm của TP là khuyến khích nhân dân tổ chức cưới tại nhà hàng, nhà
văn hóa song cần có thời gian và lộ trình, trước mắt UBND các phường, xã rà soát kỹ việc cho
phép dựng rạp để không ảnh hưởng lớn đến giao thông và mỹ quan đô thị. Về xử lý đất nhỏ lẻ,
dôi dư, TP chỉ đạo UBND các phường, xã quan tâm hướng dẫn nhân dân xây dựng hồ sơ bảo
đảm đúng trình tự, thủ tục. Đối với Trạm bơm Châu Xuyên, hiện đang chờ phê duyệt và giải
ngân từ dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, khi được phê duyệt
TP sẽ chỉ đạo thi công sớm…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND TP đề nghị ngay sau kỳ họp,
các cấp chính quyền từ TP đến phường, xã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về
kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp thực
hiện những nghị quyết đã được thông qua; triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ KT-XH 6
tháng cuối năm.

Trước những vấn đề cử tri nêu, đại biểu HĐND TP và lãnh đạo các phòng đã giải trình và đề ra giải phá
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Nghị quyết số 18 ngày 15-12-2016 của HĐND TP Bắc Giang về biện pháp hỗ trợ tài chính thực hiện đầ

Đại biểu Nguyễn Văn Doanh,
Quản Trưởng
lý chặt chẽ
Phòng
nguồn
Tài thu
chính
dịch
và Kế
vụ rác
hoạch
thảiTP:

Trước những bất cập khi thực hiện Quyết định số 43 ngày 26-12-2017 của UBND tỉnh quy định giá dị
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Để khắc phục một số hạn chế trong thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng, trong việc cưới, việc ta
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