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BÁO CÁO 

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười 
 HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, UBND thành phố báo cáo 
tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười 
HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:   

Ngay sau khi nhận được 07 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 
831/BC-HĐND ngày 23/8/2019 của Thường trực HĐND thành phố về tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khoá XX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các 
phường, xã tổ chức kiểm tra, xem xét, đề xuất phương án giải quyết đối với 07 
kiến nghị của cử tri do HĐND thành phố chuyển đến, cụ thể: 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

1. Ông Hoàng Sình - Cử tri khối 8, phường Hoàng Văn Thụ: Thành 
phố Lạng Sơn lên đô thị loại II nhưng hệ thống đường phố chưa tương xứng, 
đường Hùng Vương vào cửa ngõ thành phố ngoằn nghèo; vỉa hè đường Bà 
Triệu đoạn bùng binh ra cầu 17/10 và vỉa hè đường Trần Đăng Ninh chưa giải 
tỏa được. Đề nghị được quan tâm.  

Đường Hùng Vương hiện đang được Sở giao thông - Vận tải chủ trì lập 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nối đường Hùng Vương với QL.1A 
theo hình thức đối tác công tư (PPP); dự án đang được hoàn thiện, báo cáo 
UBND tỉnh trong tháng 10.  

Công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương cũng được quan 
tâm, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố lên 
phương án Cải tạo, chỉnh trang (Tờ trình số 161/TTr-QLDA ngày 24/5/2019 của 
Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn); tuy nhiên để tránh đầu tư chồng 
chéo hiện tại dự án đang được dừng lại để xin ý kiến của UBND tỉnh.   

Vỉa hè đường Bà Triệu đoạn từ bùng binh ra Cầu 17/10, UBND thành phố 
đã đề xuất chủ trương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cải tạo, chỉnh 
trang, mở rộng đường Bà Triệu (Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 4/03/2019 của 
UBND thành phố) xin ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn về đầu tư dự án 
theo hình thức đối tác công tư (PPP); Căn cứ hướng dẫn Công văn số 
243/SKHĐT-KTN ngày 7/03/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn, 
UBND thành phố đang tiếp tục phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình 
UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 
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Thực hiện Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND 
thành phố, Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thành 
phố, trong năm 2017, 2018 UBND thành phố đã đầu tư thi công 02 đoạn vỉa hè 
đường Trần Đăng Ninh (đoạn 01 từ đường Tam Thanh đến đường Phan Đình 
Phùng; đoạn 02 từ đường Lê Hồng Phong đến đường Bông Lau). Tuy nhiên, do 
vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên một số trường hợp có công 
trình nằm trong chỉ giới đường đỏ chưa thể thực hiện thu hồi để làm vỉa hè được.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục chỉ 
đạo các đơn vị tham mưu, thực hiện việc đầu tư xây dựng các tuyến đường nêu 
trên để chỉnh trang đô thị. 

2. Ông Hà Văn Thể - Cử tri khối 1, phường Hoàng Văn Thụ: Thực hiện 
công tác trật tự đô thị tại đường Bắc Sơn đã làm tương đối tốt phía bên phường 
Hoàng Văn Thụ nhưng phía bên kia cầu đen thuộc phường Vĩnh Trại gần như 
không làm. Đề nghị có sự chỉ đạo nhất quán từ cấp trên. 

Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội Quản lý 
TTĐT thành phố phối hợp với UBND phường Vĩnh Trại tổ chức ra quân xử lý 
và duy trì tại khu vực Cầu Đen, đường Bắc Sơn thuộc địa bàn phường Vĩnh Trại 
đối với các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để 
làm nơi kinh doanh bán hàng mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, ảnh 
hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ 
tiếp tục chỉ đạo Đội Quản lý TTĐT thành phố tăng cường hơn nữa công tác 
kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, đồng thời đề nghị 
UBND phường Vĩnh Trại bố trí lực lượng duy trì công tác trật tự đô thị thường 
xuyên tại khu vực trên. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA  

Ông Bùi Minh Thắng - Cử tri khối 8 và bà Phan Thị Kim Phượng - Cử 
tri khối 9, phường Tam Thanh: Trên địa bàn Thành phố, các loại hình du lịch 
còn hạn chế không giữ chân được du khách. Đề nghị nên có thêm một số loại 
hình du lịch để giữ chân khách du lịch như khu vui chơi giải trí, du lịch đi 
thuyền trên sông Kỳ Cùng... 

Thành phố Lạng Sơn với tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du 
lịch như: du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch 
mua sắm…; là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số 
và các lễ hội truyền thống với những nét độc đáo luôn thu hút đông đảo nhân 
dân, du khách gần xa mỗi khi xuân về. Với vị thế là trung tâm chính trị - kinh tế - 
văn hóa - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, thành phố Lạng Sơn đã và đang 
tích cực triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để phát triển du lịch, dịch 
vụ xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của thành phố vùng biên ải.  

Đặc biệt, năm 2019, thành phố đã chọn chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, xây 
dựng đô thị văn minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp” để tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, trong đó áp dụng các giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình 
hình thực tế để phát triển du lịch như: đầu tư tôn tạo, chỉnh trang các khu danh 
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thắng, di tích văn hóa - lịch sử; quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 
hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; đầu tư nâng 
cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu 
tư, chủ động tham gia các sự kiện văn hoá trong, ngoài tỉnh; tổ chức các lễ hội 
truyền thống, Tuần văn hóa - thể thao và du lịch... nhằm xây dựng thành phố 
Lạng Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch thành phố Lạng Sơn 
phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; sản phẩm du lịch chưa đặc 
sắc; việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn khó khăn; 
công tác thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch còn hạn chế.  

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời để khai thác tiềm năng, thế 
mạnh, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát 
triển du lịch như: mời gọi các nhà đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, khu, 
điểm du lịch sinh thái; đặc biệt trong nội dung Đề án phát triển du lịch thành phố 
Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng xem xét nội dung khai 
thác du lịch trên sông Kỳ Cùng. 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG 

1. Ông Phạm Xuân Phú - Cử tri khối 8, phường Tam Thanh: Hiện nay 
xung quanh khu vực Hồ Phai Loạn có quy hoạch chỉ giới đường dạo nhưng việc lấn 
chiếm bờ hồ để kinh doanh hàng quán vẫn xảy ra ảnh hưởng đến vệ sinh môi 
trường, ảnh hưởng đến việc đi dạo, tập thể dục của nhân dân. Đề nghị xây dựng 
thành công viên.   

Công viên Hồ Phai Loạn đã được UBND thành phố tiếp nhận, quản lý từ 
Công ty cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn từ ngày 13/6/2019. Do mới được 
bàn giao nên trước mắt UBND thành phố đang tiếp tục thực hiện việc quản lý, bảo 
vệ, duy trì các hạng mục trong Công viên theo hiện trạng, quy hoạch được duyệt.  

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Tam Thanh xây dựng kế 
hoạch số 78/KH-UBND ngày 05/7/2019 ra quân xử lý, giải tỏa các quán bán 
hàng xung quanh, trong Công viên HPL, phường Tam Thanh. Ngày 10/7/2019, 
UBND phường Tam Thanh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ra 
quân xử lý, giải tỏa tất cả các lều, quán tạm bán hàng trong Công viên. 

Phòng Quản lý đô thị và Công ty TNHH Hoa cây cảnh Việt Trung (đơn vị 
UBND thành phố đang hợp đồng duy trì, bảo vệ Công viên Chi lăng) đã thực 
hiện việc quản lý, bảo vệ và duy trì các hạng mục trong Công viên Hồ Phai 
Loạn. Vừa qua, vẫn còn một số hộ kinh doanh phía ngoài vỉa hè tiếp giáp với 
Công viên đã kê bàn ghế vào trong Công viên để kinh doanh đã được bảo vệ 
phát hiện và nhắc nhở, xử lý kịp thời. 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo 
vệ, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh lấn chiếm Công viên làm ảnh hưởng 
đến nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và lập dự án đầu tư để từng bước thực hiện 
các thủ tục thu hồi đất đầu tư cải tạo, chỉnh trang các hạng mục trong công viên 
theo quy hoạch chi tiết xây dựng phường Tam Thanh đã được UBND tỉnh phê 
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duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 phê duyệt Quy hoạch chi 
tiết xây dựng 1/500 phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Ông Phùng Đức Lem - Cử tri khối 11, phường Tam Thanh: Công tác vệ 
sinh môi trường tại khu vực cửa sau hang Nhị Thanh trước đây đã làm hệ thống 
cống thoát nước nhưng chưa đấu nối nên không thoát nước được gây mùi hôi thối, 
khách du lịch đến tham quan phản ánh và kêu ca nhiều; cửa hang sau hang Nhị 
Thanh du khách đi tham quan xuyên hang nhưng đến điểm cuối lại phải quay ngược 
lại do cửa sau hang không mở. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét vệ sinh môi 
trường và mở cửa sau hang Nhị Thanh để du khách tham quan thuận tiện hơn. 

Di tích Nhị Thanh nằm trong khu danh thắng Nhị - Tam Thanh, Thành 
Nhà Mạc, được quan đốc Ngô Thì Sỹ phát hiện và tôn tạo từ năm 1777 đến năm 
1780 được xếp hạng cấp quốc gia năm 1962. 

Động Nhị Thanh có 2 cửa (trước và sau) vào mùa đông khách vẫn mở 
thông cửa cho khách tham quan đi bộ sang động Tam Thanh. Tuy nhiên vào 
mùa vắng khách lại là mùa khô, lượng nước tự nhiên chảy vào trong động không 
có, mà chủ yếu là nước sinh hoạt của các hộ gia đình ven suối (gây nên mùi hôi 
phía cổng sau của di tích, trong khi hệ thống thoát nước sinh hoạt lại chưa được 
đấu nối như ý kiến của ông Lem đã nêu). Do đó thời gian vắng khách tổ quản lý 
khu danh thắng đã không mở cửa cho khách đi thông để xử lý tạm thời ô nhiễm 
phía sau cổng bằng cách rắc bột vôi.  

IV. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ VÀ LĨNH VỰC KHÁC 

1. Ông Phạm Xuân Phú - Cử tri khối 8, phường Tam Thanh: Hiện nay có 
hiện tượng gia tăng các hành vi chống người thi hành công vụ, đề nghị các cơ 
quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi chống 
người thi hành công vụ để răn đe và hạn chế tái diễn hiện tượng này.  

Năm 2018, trên địa bàn Thành phố xảy ra 01 vụ chống người thi hành 
công vụ (chiếm 0,8% số vụ PPHS); từ đầu năm 2019 đến nay xảy ra 2 vụ (chiếm 
2,6% số vụ PPHS), làm bị thương 2 người. Công an Thành phố đã điều tra làm 
rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật; khởi tố 3 vụ 3 bị can về hành vi chống 
người thi hành công vụ. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các 
hành vi chống người thi hành công vụ; Công an Thành phố đẩy mạnh công tác 
phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân 
dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. Đồng thời, quán triệt CBCS chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an 
nhân dân, quy trình công tác trong thi hành nhiệm vụ, tiếp xúc, giải quyết vấn đề 
liên quan đến tổ chức, cá nhân công dân; kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm 
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và hành vi chống 
người thi hành công vụ nói riêng, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH 
trên địa bàn Thành phố. 

2. Ông Nguyễn Văn Khuỳnh - Cử tri khối 11, phường Hoàng Văn Thụ: 
Hiện nay nhân dân có nhu cầu cần hỏa táng thì phải đưa đi các tỉnh khác như: 
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Quảng Ninh, Hà Nội... Đề các cấp có thẩm quyền quan tâm xây dựng nhà hỏa táng 
để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ kiến nghị UBND tỉnh nghiên 
cứu, xem xét lập quy hoạch dự án, kêu gọi nhà đầu tư và thực hiện các bước theo 
quy định của pháp luật để xây dựng nhà hỏa táng. 

Trên đây là Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 
thứ mười HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND thành phố 
trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  
- TT Thành ủy;  
- TT HĐND TP;  
- CT, các PCT UBND TP;  
- Các đại biểu HĐND TP;  
- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 
- C, PVP, các CV;  
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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