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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín  
HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

         

Thực hiện Thông báo số 773/TB-HĐND ngày 03/6/2019 của Thường trực 
HĐND thành phố về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân 
dân thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021, 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát xem 
xét kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND thành 
phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua công tác kiểm tra, rà soát UBND thành phố 
tổng hợp báo cáo như sau:  

1. Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp thứ chín: 
Gồm 28 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: Kinh tế; Quản lý đô thị; 
Đầu tư xây dựng cơ bản; Văn hóa - xã hội; Y tế; Tài nguyên môi trường; Giải 
phóng mặt bằng (theo Báo cáo số 670/BC-HĐND ngày 28/11/2018 của HĐND 
thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND 
thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo số 617/BC-UBND ngày 
07/12/2018 của UBND thành phố về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 
kỳ họp thứ Chín HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021).  

2. Tổng số ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: Gồm 22 ý kiến, kiến nghị: 

2.1. Cử tri phường Hoàng Văn Thụ: Ông Trần Hữu Chất - Khối trưởng khối 
4: Đề nghị Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn cho biết việc sử dụng tiền phí 
vệ sinh môi trường (1.000đ/m3 nước sinh hoạt) như thế nào?  

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn là đơn vị sản xuất, cung cấp nước 
sinh hoạt phục vụ cho các hộ dân, khách hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các 
huyện trong tỉnh. Công ty không thu và quản lý, sử dụng tiền phí vệ sinh môi trường. 
Công ty thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo văn bản số 
240/UBND-KTTH ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, trong đó phí bảo vệ môi 
trường đối với các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt là 10% trên giá bán của 
01m3 nước sạch. Về quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh 
hoạt Công ty được trích lại 10% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi cho hoạt 
động thu phí, phần còn lại 90% nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành. 

2.2. Ông Phạm Tuấn Chung - Khối trưởng khối 7, phường Hoàng Văn Thụ:  
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+ Hiện nay một số hộ dân tại các khu đô thị Phú Lộc chưa có biển số nhà gây 
khó khăn cho các giao dịch của nhân dân. Đề nghị quan tâm giải quyết. 

 Đối với các tuyến đường đã được đặt tên trong khu đô thị Phú Lộc 3, 4, UBND 
thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường: Hoàng Văn 
Thụ, Vĩnh Trại khảo sát và cấp xong biển số nhà cho nhân dân. Hiện tại các tuyến 
đường trong khu đô thị Phú Lộc I, II và một số đoạn đường trong khu đô thị Phú Lộc 
III, vẫn đang triển khai thực hiện và chưa được đặt tên đường, do vậy chưa thể cấp giấy 
chứng nhận số nhà cho nhân dân.  

+ Đề nghị phòng Quản lý đô thị cần kiểm tra cây xanh tại các tuyến đường và 
cắt tỉa cho đảm bảo, tránh xảy ra tại nạn cho người đi đường, đặc biệt khi mùa mưa 
bão đến.  

Công tác cắt tỉa, khống chế chiều cao hệ thống cây xanh các tuyến đuờng để đảm 
bảo an toàn trước mùa mưa bão luôn được UBND thành phố quan tâm, hàng năm đều 
rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện cắt tỉa, khống chế chiều cao cây trước mùa mưa 
bão. Trong năm 2018, đã thực hiện cắt tỉa khống chế chiều cao các cây nguy hiểm với 
tổng số 172 cây, chặt hạ 28 cây sâu bệnh, nguy hiểm trên các tuyến đường để đảm bảo 
an toàn cho nguời và phuơng tiện tham gia giao thông. Năm 2019, UBND thành phố 
vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cắt tỉa, khống chế chiều cao hệ thống cây 
xanh để đảm bảo ATGT. 

2.3. Ông Đặng Minh Thuận - Khối trưởng khối 6, phường Hoàng Văn Thụ:: 
Việc nạo vét suối Lao Ly: đơn vị thi công đã vét nhưng lại đổ lên bờ không vận 
chuyển đi, đoạn suối phía trước cổng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ bị úng không 
chảy được do đất bùn nạo vét đổ trên bờ rơi xuống gây tắc cống thoát nước của 
đường 37m, phú lộc IV. Đề nghị chỉ đạo đơn vị thi công xử lý.  

Trong quá trình triển khai thi công nạo vét bùn và rác lòng suối Lao Ly đơn vị thi 
công phải làm đường dẫn xuống suối để nạo vét nên cần đắp đường dẫn để tiện cho máy 
móc hoạt động trong qua trình nạo vét lòng suối. Ngay sau khi hạng mục nạo vét suối 
hoàn thành, Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố sẽ đôn đốc nhà thầu khẩn trương thanh 
thải đường dẫn xuống lòng suối và đất thừa trên bờ suối 

2.4. Ông Đoàn Văn Báo - Cử tri khối 2, phường Tam Thanh: Đề nghị các cấp 
có thẩm quyền xem xét lát phần vỉa hè (đường dẫn vào Khách sạn Anh Đào và trước 
cửa nhà một số hộ dân cùng dãy với Khách sạn Anh Đào) cho đồng bộ.   

Đối với nội dung đề nghị của ông về phần vỉa hè dẫn vào khách sạn Anh Đào và 
trước nhà một số hộ dân cùng dãy khách sạn Anh Đào. Theo thông tin cung cấp của 
Ban quản lý dự án Sở Giao thông - Vận tải Lạng Sơn, phần vỉa hè nói trên nằm ngoài 
chỉ giới quy hoạch dự án. Tuy nhiên để đảm bảo mỹ quan đường, phố, đảm bảo vệ sinh 
môi trường và đồng bộ vỉa hè đơn vị đã chủ động san gạt để thực hiện lát vỉa hè. Do hộ 
gia đình ông Vũ Quân có nhà bên trong không nhất trí cho làm, hiện nay đơn vị đã dừng 
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lại. UBND phường sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra xác định diện tích 
đất trên để thực hiện quản lý theo đúng quy định. 

2.5. Cử tri phường Vĩnh Trại: Đề nghị sớm triển khai cải tạo làm vỉa hè đường 
Chu Văn An và yêu cầu đền bù cho nhân dân khi thu hồi đất làm vỉa hè.  

Vỉa hè đường Chu Văn An (Đoạn từ Lê Lợi đến Phai Vệ) đã được khảo sát, lập 
phương án thiết kế cải tạo, chỉnh trang trong đó, bao gồm cả một phần diện tích Nhà 
hành chính cũ của trường THCS Vĩnh Trại sẽ phá dỡ sau khi xây dựng xong Nhà hành 
chính mới của trường (Đang thi công). Vì vậy, cần giãn tiến độ thi công cải tạo vỉa hè 
đường Chu Văn An phù hợp tiến độ dự án. Mặt khác, hiện nay UBND tỉnh có văn bản 
đồng ý để Nhà đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và Thương Mại Samsu 
nghiên cứu lập dự án cải tạo mở rộng đoạn đường Chu Văn An (Từ Lý Thái Tổ đến Lê 
Lợi) theo chỉ giới Quy hoạch theo hình thức đối tác công tư (PPP).  Bên cạnh đó, theo 
chủ trương chung của Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo đối với công tác cải tạo, 
chỉnh trang các tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố với phương châm “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, chỉ cải tạo trên cơ sở hiện trạng và vận động nhân dân đồng tình 
ủng hộ chủ trương không thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB về đất, chỉ hỗ trợ vật 
kiến trúc thì sẽ triển khai thi công.  

2.6. Ông Phí Văn Bình - Cử tri khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng: 
Đường Đinh Tiên Hoàng đã chỉnh trang sạch đẹp nhưng block cao, gây khó khăn 
khi đưa phương tiện lên vỉa hè, do vậy phụ huynh học sinh đều để xe ở dưới lòng 
đường để đón con, gây ách tắc giao thông trong giờ đưa, đón trẻ. Đề nghị các cấp 
quan tâm xem xét. 

 Để thực hiện cải tạo, chỉnh trang tuyến vỉa hè Đinh Tiên Hoàng, UBND thành 
phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết 
kế khảo sát, tính toán, lập phương án thiết kế đồng bộ vỉa hè và do hiện trạng trên vỉa hè 
có nhiều cây xanh lâu năm, đường kính gốc, rễ cây to nên việc hạ cao độ vỉa hè, block 
sẽ không đảm bảo an toàn. Vì vậy, đã tính toán phương án tối thiểu cốt cao độ lắp đặt 
block đảm bảo phù hợp 

2.7. Ông Phí Văn Bình - Cử tri khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng: 
Hiện nay các tuyến đường phường Chi Lăng trở thành nơi đỗ xe ô tô công cộng, một 
số tuyến xe ô tô đỗ cả hai bên đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. 
Đề nghị các cấp xây dựng các bãi đỗ xe vừa thu được phí, vừa đảm bảo thông thoáng 
các tuyến đường.  

Theo Quy hoạch chi tiết của phường Chi Lăng và các phường trên địa bàn thành 
phố đều đã có quy hoạch các điểm đỗ xe, tuy nhiên do điều kiện chưa cho phép nên 
chưa thể thực hiện thu hồi đất để đầu tư xây dựng được các điểm đỗ xe theo quy hoạch. 
Hiện nay, UBND thành phố đang đề xuất với Sở Giao thông - Vận tải kiến nghị UBND 
tỉnh sửa đổi Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô 
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thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để sử dụng một phần lòng 
đường những tuyến có lòng đường rộng để làm nơi đỗ xe. 

2.8. Cử tri xã Mai Pha 

- Bà Đinh Thúy Lê - thôn Khòn Khuyên và ông Hoàng Thanh Chín - thôn 
Khòn Phổ: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng điện nước đối với dự án Tái định cư và dân cư Nam thành phố để thuận tiện 
cho các hộ dân sinh hoạt hàng ngày. 

 Hệ thống điện, nước của Khu Tái định cư và Dân cư Nam thành phố đã được 
chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đấu nối với hệ thống 
điện, nước chung của thành phố. Hệ thống cấp nước đã được hoàn thiện và các hộ dân 
có thể ký hợp đồng mua nước với đơn vị cung cấp nước. Đối với hệ thống điện hiện nay 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang từng bước hoàn thiện, dự kiến 
sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý và có thể cung cấp điện đến toàn bộ các hộ dân có nhu 
cầu trong tháng 12/2018.  

- Bà Lý Thị Thắng - Thôn Pò Đứa: Đề nghị cấp có thẩm quyền cho biết dự án 
bến xe buýt có còn triển khai thực hiện hay không dự án kiểm đếm đã lâu nhưng 
chưa thấy triển khai.  

Dự án Đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe buýt, xã Mai Pha thành phố Lạng Sơn đã được 
UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 2310/QĐ-
UBND ngày 15/12/2015 trong đó mục tiêu của dự án là góp phần xây dựng kết cấu hạ 
tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, tạo 
việc làm cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. UBND thành phố đã ban hành các Thông báo thu hồi đất đối với 10 hộ gia 
đình, cá nhân với tổng diện tích đất thu hồi là: 10.088,1m2, phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ theo quy định và đã nhiều lần mời các hộ đến để nhận tiền bồi thường, hỗ 
trợ và nhận tái định cư nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ có hộ bà Hoàng Thị Mưu nhận 
tiền và nhất trí bàn giao mặt bằng, còn lại 09 hộ đều không đến nhận, không có lý do. 
UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, 
hiện nay UBND thành phố đang chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp 
với phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan, kiểm tra, rà soát và tham 
mưu việc thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá 
nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe buýt, xã Mai Pha, thành phố 
Lạng Sơn theo quy định. 

2.9. Bà Trần Thị Luyện - Thôn Co Măn, xã Mai Pha:: Đề nghị lãnh đạo 
thành phố, lãnh đạo xã giải trình rõ việc không tuyển sinh trẻ vào Trường mầm non 
Mai Pha với lý do: Năm học 2017- 2018 đến làm thủ tục nhập học cho cháu nhà 
trường trả lời không tuyển lý do là trẻ chưa đủ 24 tháng tuổi; Đến năm học 
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2018-2019 đến làm thủ tục cho cháu để đi học thì nhà trường không tuyển vì lý 
do quá tuổi.  

Trường mầm non Mai Pha có quy mô 6 lớp học (01 lớp nhà trẻ, 01 lớp 3 tuổi, 02 
lớp 4 tuổi, 02 lớp 5 tuổi). Do điều kiện cơ sở vật chất trật hẹp, mỗi năm chỉ tuyển sinh 
01 lớp nhà trẻ với số lượng 40 trẻ.  Phương thức xét tuyển: Xét tuyển lần lượt các đối 
tượng sinh từ tháng 01 trong độ tuổi tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu. Năm học 2017 - 
2018 nhà trường xét tuyển được các cháu sinh từ tháng 01/2015 đến ngày 02/9/2015 là 
đủ theo kế hoạch. Vì vậy những cháu còn lại không trúng tuyển. Năm học 2018 - 2019 
nhà trường chỉ tuyển sinh bổ sung trẻ sinh 2014 (trẻ 4 tuổi). Do vậy, khi gia đình bà 
Luyện đến nộp hồ sơ xin cháu nhà trường không tiếp nhận cháu là đúng theo kế hoạch 
tuyển sinh của nhà trường đã được UBND thành phố phê duyệt, vì cháu sinh ngày 
8/11/2015. Hiện nay, giáp với địa bàn xã Mai Pha còn có một số trường học như 
Trường mầm non Đông Kinh, trường mầm non Tuổi Thần Tiên, trường mầm non 2-9.... 
Phụ huynh có thể liên hệ cho con, cháu đến học ở những trường trên 

2.10. Ông Đặng Xuân Mai - Số 61 đường Minh Khai, phường Hoàng Văn 
Thụ:: Khu du lịch động Tam Thanh: Khi vào phải mua vé vào cổng, vé gửi xe. Như 
vậy không thu hút được khách đến thăm (vé gửi xe máy thu 5.000đ/xe là cao so với 
giá gửi xe chung). Đề nghị quan tâm giải quyết để thu hút được khách đến thăm 
quan. 

 Hiện nay việc thu phí xe máy, xe đạp tại Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh đã 
không thực hiện và được trông coi miễn phí. Thực tế có một số hộ gia đình gần động 
Tam Thanh tự ý trông coi xe máy, xe đạp tại sân gia đình và thu tiền trông giữ, không 
phải do Tổ quản lý khu danh thắng thu như phản ánh 

2.11. Ông Lương Văn Khao - Thôn Rọ Phải: Đề nghị giao tái định cư tại thực 
địa cho các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án để các hộ xây dựng nhà ổn định cuộc 
sống (Hiện nay các hộ chỉ được giao trên sơ đồ).  

UBND thành phố đang phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 
cắm lại toàn bộ các mốc giới của các ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố 
(trước đây đã cắm nhưng đã bị mất và một số mốc bị lệch), sau khi cắm mốc lại xong sẽ 
mời ngay các hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra nhận đất 
tại thực địa. 

2.12. Bà Lý Thị Thắng - Thôn Pò Đứa: Một số hộ trong thôn đã nộp hồ sơ xin 
tách và xin chuyển mục đích sử dụng đất đã lâu nhưng chưa được, đề nghị thành 
phố xem xét.  

Qua kiểm tra hồ sơ trên Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì có 
hồ sơ bà Lý Thị Thắng có nộp hồ sơ xin đo tách thửa đất. Lý do không đủ điều kiện đo 
tách: Thửa đất đã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và không phù hợp Kế hoạch sử 
dụng đất. Kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích thì hồ sơ của bà Lý Thị Thắng không đủ điều 
kiện chuyển mục đích sang đất ở do không phù hợp Kế hoạch sử dụng đất. 
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2.13. Cử tri phường Chi Lăng  

- Ông Nguyễn Văn Đức - Cử tri khối Trần Quang Khải I, Bà Tô Thị Vích - Cử 
tri Khối Trần Quang Khải II: Nhân dân khu tập thể 236 (thuộc địa bàn khối Trần 
Quang Khải II) chấp hành tốt việc thu phí vệ sinh nhưng trong ngõ chưa có thùng 
rác. Đề nghị đặt 2,3 thùng rác.  

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Công ty TNHH Huy Hoàng đã liên hệ trực 
tiếp đến khu tập thể thuộc địa bàn khối Trần Quang Khải II và đã thống nhất ý kiến với 
nhân dân khu tập thể 236. 

 - Bà Từ Thị Tíu - Cử tri khối Trần Quang Khải II: Cống thoát nước tại ngã 3 
Văn Vỉ và ngõ 8 bị tắc, mỗi khi trời mưa nước tràn ra đường gây mất vệ sinh và làm 
hỏng đường. Đề nghị các cấp quan tâm xem xét giải quyết.  

Rãnh thoát nước tại ngã 3 Văn Vỉ đến ngõ 8 bị tắc đúng như cử tri phản ánh. 
UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn 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 nạo vét 
rãnh dọc thoát nước.   

- Bà Đặng Thúy Nông - Cử tri khối Cửa Bắc: Đề nghị Công ty TNHH Huy 
Hoàng thu gom rác đúng giờ đã quy định (Hiện nay xe Công ty đi thu gom rác 
không đúng giờ quy định, lúc thì 6 giờ, lúc thì 7 giờ, có hôm thì 8 giờ).   

Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện, hiện nay 
công ty TNHH Huy Hoàng đã thu gom rác đúng giờ quy định. 

2.14. Cử tri phường Hoàng Văn Thụ  

- Ông Đặng Minh Thuận - Khối trưởng khối 6: Ao Phai Món, hiện nay gây ô 
nhiễm rất nặng, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân sống quanh đó. Đề nghị 
các cấp quan tâm giải quyết.  

Đối với nội dung phản ánh của cử tri phường Hoàng Văn Thụ, ngày 15/9/2017, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo UBND tỉnh về đề xuất chủ trường 
đầu tư dự án Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ (tại báo cáo số 434/BC-
SKHĐT). Trong đó dự kiến công suất thiết kế: Đầu tư xây dựng khu dân cư với quy mô 
65 hộ tương đương 260 người dân, diện tích đất sử dụng 14.062,29 m2 (gồm: đất ở liền 
kề 7.449.44 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 5.054,56 m2, đất ao hồ 1.558,29 m2). Đầu tư xây 
dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nhằm phát triển quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu 
của người dân trên địa bàn, góp phần cải tạo môi trường, chỉnh trang không gian kiến 
trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố. Trước mắt khi dự án chưa triển khai thực 
hiện UBND thành phố tiếp tục yêu cầu UBND phường Hoàng Văn Thụ; phòng Quản lý 
đô thị; phòng Tài nguyên và Môi trường; lực lượng cảnh sát môi trường công an thành 
phố tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra kiên quyết xử lý đối với các hộ gia 
đình xả thải chưa qua xử lý vào ao Phai Món.  
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- Ông Lăng Văn Pản - Khối trưởng khối 5: Đề nghị cần kiểm tra xem xét chất 
lượng nước sinh hoạt cung cấp cho nhân dân sử dụng hiện nay không đảm bảo.  

UBND thành phố đã đề nghị Công ty cổ phần cấp thoát nước kiểm tra nội dung 
phản ánh của ông, theo báo cáo của Công ty cổ phần cấp thoát nước: Căn cứ theo quy 
định tại Điều 8, Mục 1, Chương II của Thông tư số 502015/TT-BYT, định kỳ hàng 
tháng Công ty triển khai kiểm tra hàm lượng Clo dư trong nước tại tất cả các trạm xử lý 
nước (đo nhanh bằng máy đo Clo dư cầm tay HANA Romania). Tần suất 01 lần/ tuần 
và 01-02 lần kiểm tra đột xuất trong tháng. Nhìn chung hàm lượng Clo dư trong nước 
đạt chuẩn theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT, ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
Bên cạnh đó, Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 
(TTKSBT) về giám sát tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt tại tất cả các trạm bơm, trạm 
xử lý nước của Công ty. Hàng tháng Công ty đều có cán bộ chuyên trách phối hợp cùng 
TTKSBT trực tiếp đi lấy mẫu nước, đồng thời kiểm tra một cách tổng quát công tác giữ 
gìn vệ sinh môi trường tại các trạm bơm để góp phần bảo đảm tốt chất lượng nước đến 
với khách hàng, kịp thời xem xét và xử lý các phản ánh của khách hàng về chất lượng 
nước cũng như vệ sinh môi trường xung quanh các trạm xử lý nước. Tuy nhiên, tại một 
số thời điểm hiện tượng nước đục vẫn diễn ra là do các nguyên nhân khách quan như 
mất điện, mực nước cung cấp tại các giếng ngầm hạ thấp dẫn đến hiện tượng sụt giếng. 
Khi xảy ra hiện trên Công ty phải tiến hành thổi rửa giếng ngay và điều tiết chế độ bơm 
đảm bảo áp lực cung cấp tới những nơi cao và xa. Vì vậy đề nghị các hộ dân sử dụng 
nước tiết kiệm, nhất là vào mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng ngày càng cao, các hộ 
dân mở các van khóa vào bể chứa hoặc téc nước để dự trữ nước sử dụng khi Công ty 
tiến hành bơm nước phân khu và theo giờ. 

2.15. Cử tri xã Mai Pha , phường Hoàng Văn Thụ:  Đề nghị thành phố quan 
tâm khẩn trương triển khai việc xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên 
địa bàn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Xử lý dứt điểm 
việc một số hộ dân giết mổ gia súc tại khu vực gần suối Lao Ly thuộc khối 4 phường 
Hoàng Văn Thụ gây mất vệ sinh môi trường và bức xúc trong nhân dân.  

Đối với nội dung trên theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, Phòng TNMT đã 
đăng ký địa điểm để xây dựng khu giết mổ tập trung, địa điểm thứ nhất tại thôn Quảng 
Liên II, xã Quảng Lạc diện tích 3.000 m2 và địa điểm thứ hai tại thôn Hoàng Thủy, xã 
Hoàng Đồng, diện tích 600 m2. UBND thành phố đang kêu gọi thu hút nhà đầu tư và có 
chế độ ưu đãi đối với các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng khu giết mổ tập trung. Riêng 
khu vực gần suối Lao Ly hàng năm UBND thành phố đều chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn phối hợp UBND phường Hoàng Văn Thụ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 
đối với các cơ sở giết mổ kinh doanh không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi 
trường, thú y và an toàn thực phẩm. 

2.16. Ông Nguyễn Thái Bắc - Khối 12 (Tạm trú khối 14, phường Hoàng Văn 
Thụ:): Gia đình ông thuộc hộ gia đình chính sách, nhà nước đã quan tâm cấp đất 
cho gia đình và đã đến đo đạc (khu đất gần nhà văn hóa khối 12) từ 15/9/2018 
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nhưng đến nay vẫn chưa được. Đề nghị quan tâm giải quyết cho gia đình để sớm ổn 
định cuộc sống.  

Sau khi xem xét nội dung đơn, xác minh điều kiện, hoàn cảnh sống của gia đình 
ông Nguyễn Thái Bắc, UBND thành phố Lạng Sơn đã có Báo cáo số 568/BC-UBND 
ngày 19/8/2018 báo cáo UBND tỉnh, đề xuất giao đất cho gia đình ông Bắc để ổn định 
đời sống. Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 563/TBUBND 
thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/11/2018, xét điều kiện hoàn cảnh của 
ông Nguyễn Thái Bắc là đối tượng người có công với cách mạng, hiện nay không có đất 
để xây dựng nhà ở ổn định hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguồn thu nhập không ổn 
định. Để tạo điều kiện cho ông Bắc ổn định cuộc sống đảm bảo chính sách an xinh xã 
hội đối với người có công với cách mạng. UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất có thu 
tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thái Bắc tại ô đất số 10, diện tích 81,4m2 thuộc khu 
dân cư khối 12 phường Hoàng Văn Thụ. UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng Tài 
nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu thực hiện các thủ tục giao đất, thu tiền sử 
dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thái Bắc theo đúng 
ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo 563/TB-UBND. 

2.17. Ông Nông Văn Muội - cử tri thôn Quảng Liên I, xã Quảng Lạc:: Đề 
nghị UBND thành phố quan tâm, kiểm tra việc cấp giấy CNQSD đất (bìa đỏ) cho 
nhân dân, gia đình ông đã kê khai hai lần từ năm 2015 nhưng vẫn chưa được cấp.  

UBND thành phố đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố 
kiểm tra phản ánh của ông, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai thành phố chưa nhận được hồ sơ của ông. Đề nghị ông trực tiếp đến 
liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để được hướng dẫn. 

3. Tổng số ý kiến, kiến nghị đang thực hiện và sẽ giải quyết trong thời gian 
tiếp theo: Gồm 06 ý kiến, kiến nghị chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực quản lý đô thị, 
đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể: 

3.1. Kiến nghị của ông Lăng Văn Pản - Khối trưởng khối 5, phường 
Hoàng Văn Thụ: Đường Lương Văn Chi (đoạn từ ngã 5 Bà Triệu sang khu phú 
lộc IV, cầu cuốn cũ) hiện xuống cấp rất nghiêm trọng. Đề nghị quan tâm làm 
đường để tiện việc đi lại của nhân dân. 

Hiện nay UBND thành phố chưa triển khai được do nguồn vốn cần thiết để 
thực hiện rất lớn. UBND thành phố tiếp thu, nghiên cứu đề xuất thực hiện vào thời 
điểm thích hợp (UBND thành phố đã trả lời tại báo cáo số 591/BC-UBND ngày 
30/11/2018 kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 
HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021). 

3.2. Kiến nghị của bà Phạm Thị Nhàn - Số 78 Phùng Chí Kiên, khối 3, 
phường Hoàng Văn Thụ: Ngõ 7 đường Bà Triệu (đoạn thông ra phố Phùng Chí 
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Kiên) không có hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Đề 
nghị quan tâm làm cống thoát nước. 

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc Công 
ty TNHH Huy Hoàng thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại Ngõ 7 đường Bà 
Triệu đảm bảo vệ sinh.  

Hệ thống thoát nước ngõ chưa thi công được do nguồn vốn cần thiết để thực 
hiện lớn. Hiện UBND tỉnh đang 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 đề nghị đưa đoạn ngõ này vào dự án để có 
nguồn vốn đầu tư. 

3.3. Cử tri phường Vĩnh Trại:  Khu vực tổ 5, cuối ngõ 8, khối 8 phường 
Vĩnh Trại chưa có hệ thống thoát nước, thường xuyên ngập úng khi trời mưa. 
Đề nghị UBND thành phố xem xét xử lý. 

Hiện nay UBND thành phố chưa triển khai được do nguồn vốn cần thiết để 
thực hiện lớn. Hiện UBND tỉnh đang 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, thành phố sẽ đề nghị đưa đoạn ngõ này vào dự án 
để có nguồn vốn đầu tư. 

3.4. Cử tri xã Mai Pha: Ông Hồ Công Phúc - Thôn Tân Lập: Việc chỉnh 
trang vỉa hè trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập, đề nghị xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè. 

UBND thành phố thường xuyên ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo 
các cơ quan, UBND các phường xã giải tỏa, xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên 
địa bàn thành phố. Hiện nay, UBND thành phố đang tiếp tục thực hiện giải tỏa, xử 
lý lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên địa bàn thành phố, tuy nhiên ý thực chấp hành 
của một bộ phân nhân dân còn kém, nhiều trường hợp đã bị xử lý nhưng liên tục tái 
phạm. Trong thời gian tới UBND thành phố tăng cường chỉ đạo UBND các phường 
và Đội QLTTĐT thành phố tăng cường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị, 
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.       

3.5. Cử tri xã Quảng Lạc: Ông Hoàng Văn Đức - Cử tri thôn Quảng 
Trung II: Đề nghị UBND thành phố quan tâm giải quyết cho các hộ dân bị ảnh 
hưởng dự án làm đường khu vực phòng thủ thành phố (Khi thi công đất, đá trôi 
xuống ruộng đã ảnh hưởng đến canh tác của bà con). 

Trong quá trình thi công tại các vị trí tập kết đổ đất trên tuyến đường có hiện 
tượng khi mưa đất, đá theo nước chảy theo sườn đồi xuống ruộng, vườn của người 
dân (ruộng vườn người dân cách xa vị trí bãi đổ đất trung bình khoảng 200m). Tiếp 
nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn 
kiểm tra, xem xét. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã chủ trì rà soát, xác 
định, đo đạc xong phần diện tích ruộng vườn bị ảnh hưởng của các hộ dân; phối 
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hợp với Chủ đầu tư (Ban chỉ huy quân sự thành phố) lập phương án bồi thường, hỗ 
trợ trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xem xét. Dự kiến, hoàn 
thành các thủ tục bồi thường, GPMB và chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 
nhân dân trong tháng 6/2019. 

3.6. Cử tri phường Hoàng Văn Thụ và phường Tam Thanh: Việc thay đổi 
biển số nhà, biển ngõ còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ với các vấn đề liên quan 
đến hộ khẩu, chứng minh thư... gây khó khăn cho việc thực hiện các giao dịch 
của nhân dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời 
cho phù hợp để nhân dân thuận lợi trong các hoạt động giao dịch. 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 9/5/2017 
Phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành phố Lạng 
Sơn, hiện nay vẫn đang triển khai thực hiện.  

Sau khi hoàn thành việc đổi số nhà, số ngõ sẽ có hệ thống số nhà, số ngõ đồng 
bộ, góp phần chỉnh trang đô thị, thuận lợi cho nhân dân trong giao dịch. UBND 
thành phố đang tiếp tục rà soát thực hiện theo đề án.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ tiếp tục chỉ đạo UBND các 
phường, các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân 
thực hiện gắn biển số nhà mới và tập trung điều chỉnh hộ khẩu, các giấy tờ liên 
quan cho nhân dân do đổi số nhà. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 
thứ chín HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND thành phố Lạng 
Sơn trân trọng báo cáo HĐND thành phố./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Đại biểu HĐND TP khóa XX; 
- C, PPVP + CV; 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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