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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
UBND thành phố sau Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 29/10/2018 của Thành ủy Lạng 
Sơn về tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 
Nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2018, 

Ngày 10/01/2019, đồng chí Bí Thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND 
thành phố đã trực tiếp đối thoại với Nhân dân và sau Hội nghị đã ban hành 
Thông báo kết luận số 33/TB-UBND ngày 21/01/2019. 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nội 
dung Thông báo kết luận và báo cáo tiến độ thực hiện. Trong tổng số 16 ý kiến, 
kiến nghị của Nhân dân phản ánh tại Hội nghị, có 11 ý kiến được chỉ đạo xử lý 
ngay, còn 05 kiến nghị giao các cơ quan, đơn vị tham mưu xem xét, giải quyết, 
kết quả cụ thể như sau: 

 1. Ông Phí Văn Bình (khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng), phản 
ánh, kiến nghị: Thi công vỉa hè vào thời gian đầu năm học gây ảnh hưởng 
giao thông đi lại khu vực cổng trường; khu vực cổng trường tiểu học Chi 
Lăng thường xuyên ngập úng khi trời mưa, gây khó khăn cho việc đi lại 
của nhân dân. 

 Tại vị trí cổng trường Tiểu học Chi Lăng (từ vị trí cổng trường ra tới 
mép đường nhựa, dài 5m) có hiện tượng lún cục bộ do trong thời gian qua 
nhà thầu thi công chỉnh trang tuyến vỉa hè đường Đình Tiên Hoàng và cải tạo, 
sửa chữa một số hạng mục trong trường tiểu học Chi Lăng đã sử dụng xe tải 
nặng đi qua lại gây ra lún cục bộ và đọng nước khi trời mưa.  

 Hiện phòng Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND thành phố phương án 
khắc phục điểm ngập úng trước cổng trường tiểu học Chi Lăng.    

2. Ông Đỗ Văn Bẩy (khối 5, phường Vĩnh Trại): Đề nghị Thành phố 
quan tâm đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đoạn từ Nhà văn hoá 
Khối 5 phường Vĩnh Trại đến nhà thờ Ngạn Sơn. 

Đoạn từ nhà văn hóa Khối 5, phường Vĩnh Trại đến nhà thờ Ngạn Sơn, dài 
70m hiện chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Dự án: Hệ thống 
thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1a, hiện đã thi 
công trên đường Chu Văn An, chưa thi công mạng thoát nước cấp 3 đoạn từ nhà 
văn hóa Khối 5, phường Vĩnh Trại đến nhà thờ Ngạn Sơn. 

Hiện nay UBND tỉnh đang tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho thực hiện mở 
rộng dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn - Giai đoạn 1b, sau khi được phê duyệt, UBND thành phố sẽ yêu cầu 
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phòng Quản lý đô thị tham mưu, báo cáo đề xuất bổ sung đoạn ngõ này vào dự án để 
có nguồn vốn đầu tư. 

3. Bà Hoàng Thị Kim Phùng (khối 11, phường Hoàng Văn Thụ):  

+ Đường Lê Lợi (đoạn vào ga Lạng Sơn) có nhiều ổ gà, gây nguy 
hiểm khi tham gia giao thông, đề nghị UBND thành phố quan tâm xử lý.  

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thành phố yêu cầu đơn 
vị cung ứng dịch vụ quản lý, bảo trì đường đô thị, đường huyện trên địa bàn 
thành phố thực hiện công tác duy tu bảo trì đường đô thị. Ngày 28/01/2019, đơn 
vị đã triển khai thi công duy tu bảo dưỡng xong, mặt đường êm thuận không còn 
có ổ gà. 

+ Đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo nổ tại khi Đô 
thị Phú Lộc IV. 

Đầu năm 2019, CATP đã tham mưu với UBND thành phố mở Hội nghị triển 
khai công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2919; đồng thời, phối 
hợp tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử 
dụng pháo cho nhân dân đạt tỷ lệ 85%, trong các trường học đạt 100%. 

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố còn xảy ra các hành vi sai phạm về 
pháo, đặc biệt là đốt pháp nổ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và đêm giao 
thừa. Các tổ tuần tra CATP đã phát hiện, bắt quả tang 5 vụ 5 đối tượng chuẩn bị 
có hành vi đốt pháo nổ trái phép, thu 2kg pháo nổ và 3 dàn pháo hoa. Đã khởi tố 
4 vụ 4 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng; lập hồ sơ xử lý vi phạm hành 
chính 1 vụ 1 đôi tượng. 

Đối với khu đô thị Phú Lộc IV là địa bàn tập trung đông dân cư, có các 
quán ăn đêm và một số điểm giải trí, thu hút nhiều công dân trong và ngoài địa 
bàn; bên cạnh đó, có các quán ăn đêm và một số điểm giải trí, thu hút nhiều 
công dân trong và ngoài địa bàn; bên cạnh đó, còn một số khu vực chưa có công 
trình xây dựng là điều kiện đối tượng lợi dụng đốt pháo nổ. Việc đấu tranh của 
lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong phát hiện đối tượng đốt pháo 
nổ(vì đối tượng dùng thủ đoạn như cắm hương, nối ngòi... khi phát hiện pháo nổ 
thì đối tượng đã rời đi). 

Do đó, ngoài việc tiếp tục triển khai các biện pháp công tác của lực lượng 
chức năng, người dân cần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, 
chấp hành quy định pháp luật TTATGT; tham gia công tác phòng ngừa, phát 
hiện, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT 
trên địa bàn. 

4. Ông Phạm Tuấn Chung (khối 7, phường Hoàng Văn Thụ): Phản 
ánh việc Khu đô thị Phú Lộc I, II còn có nhiều ổ gà, điện chiếu sáng không 
được bật, chưa có tên đường và biển số nhà đề nghị thành phố quan tâm 
giải quyết sớm để nhân dân đón Tết. 

 Phòng Quản lý đô thị thành phố đã phối hợp với Công ty Hoàng Dương 
(chủ đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Lộc 1, 2) kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng 
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công cộng khu đô thị Phú Lộc 1, 2. Qua kiểm tra cho thấy thời gian qua Công ty 
Hoàng Dương đã cắt điện giảm tải hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại khu 
đô thị Phú Lộc 1, 2. Hiện nay, Công ty Hoàng Dương đã cho bật hệ thống điện 
chiếu sáng công cộng thường xuyên để nhân dân đi lại dễ dàng, đảm bảo an ninh 
trật tự; Công ty đang trình Sở Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu hệ thống điện, nếu 
đủ điều kiện sẽ nghiệm thu để bàn giao cho UBND thành phố quản lý, sử dụng. 
Các tuyến đường trong Khu Phú Lộc I,II chưa được đặt tên đường nên chưa thể 
cấp giấy chứng nhận biển số nhà cho nhân dân.   

 5. Ông Vi Văn Bao (khối 8, phường Đông Kinh): Khu vực đường cao 
tốc ngã tư Mỹ Sơn có rất nhiều xe khách dừng đỗ bắt khách không đúng quy 
định gây cản trở giao thông, đề nghị đặt biển cấm dừng đỗ khu vực này. 

 Tại khu vực ngã tư Mỹ Sơn (cắt đường Quốc lộ 1A) hiện đã có biển cấm 
dừng, cấm đỗ đối với tất cả các loại phương tiện. Lực lượng CSGT-TT Công an 
Thành phố đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm; bên cạnh đó, xử phạt nguội thông qua khai thác hệ 
thống Camera giám sát TTATGT và các thiết bị ghi hình. Tuy nhiên, do lợi 
nhuận, một bộ phận lái xe và nhà xe không chấp hành quy định hệ thống biển 
báo; một số người dân chỉ vì thói quen hay sự tiện lợi đối với họ mà đứng dọc 
đường vẫy xe không vào bến. Trong tháng 1 và 2/2019, CATP phát hiện và xử 
lý 30 trường hợp xe ô tô vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy 
định, không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu đèn giao thông tại khu vực ngã tư Mỹ 
Sơn (năm 2018 xử lý 84 trường hợp). 

 Khó khăn của lực lượng chức năng: do không đủ lực lượng bố trí tuần tra 
24/24h, nên khi vắng lực lượng tuần tra kiểm soát, các phương tiện vi phạm về 
dừng đón trả khách vẫn xảy ra. Mặt khác, đối với các loại xe ô tô 7 chỗ ngồi 
thường xuyên đón khách ở khu vực này di tuyến Lộc Bình, hiện nay chưa có chế 
tài xử lý (vì theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định xe ô tô chở khách phải là 
xe từ 10 chỗ ngồi trở lên). 

 Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân 
dân năm 2018./. 

 
Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy (B/c); 
- UBND tỉnh (B/c) 
- TT Thành ủy (B/c); 
- TT HĐND thành phố;  
- CT, PCT UBND TP;  
- UBMTTQVN TP; 
- Văn phòng Thành ủy;  
- Các phòng, ban, ngành trực thuộc;  
- UBND các phường, xã;  
- UBMTTQVN các phường, xã; 
- CPVP, CVVP;  
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

 
Lê Trí Thức 
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