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BÁO CÁO 
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI 

 
 

Thực hiện Công văn số 637/HĐND-KTNS của Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh về việc đề nghị báo có kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp 
HĐND tỉnh khóa XVI, UBND thành phố nhận được 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 
các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI. Hiện nay thành phố đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết 
theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực của thành phố, cụ thể như sau: 

1. Cử tri một số phường, thành phố Lạng Sơn kiến nghị đầu tư xây dựng 
đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (đoạn từ đường Bà Triệu nối với đường nội bộ 
khu tái định cư Thác Mạ, khối 9, Đông Kinh).   

Công trình xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài là một hạng mục 
thuộc dự án Cầu Thác Mạ thành phố Lạng Sơn (cầu 17/10) được UBND tỉnh Lạng Sơn 
Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 20/7/2016. 

Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: 30 hộ gia đình và 01 tổ chức; Tổng diện tích 
thu hồi là: 10.738,0m2. 

Đến nay đã đo đạc, kiểm đếm: 27 hộ, còn 03 hộ chưa đo đạc kiểm đếm (qua 
kiểm tra, rà soát cho thấy 01 hộ đã nhận tiền theo Quyết định 2538/QĐ-UBND ngày 
31/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 02 hộ đã mời đo đạc, kiểm đếm nhưng không 
nhất trí cho đo đạc, kiểm đếm); 

Đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ 
đối với 08 hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 13 hộ gia đình, với tổng số 
tiền 4.548.734.329 đồng; Đã chi trả tiền bồi thường cho 12 hộ, với tổng số tiền 
4.355.946.129 đồng; Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án: 09 
hộ gia đình với diện tích 1.945,0m2; Chưa bàn giao mặt bằng: 21 hộ. 

Theo thiết kế thi công thì đường Nguyễn Đình Chiểu có bề rộng mặt đường 
là 17m, trong đó lòng đường 8m, vỉa hè 4,5m mỗi bên, ngoài ra trong hạng mục cần 
giải phóng mặt bằng còn có khu tái định cư tập trung của dự án. Để thông đường cho 
các hộ gia đình đi ra đến đường Bà Triệu, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn và đơn vị thi công thực hiện thi công phần diện tích đã có mặt bằng sạch 
đối với hạng mục lòng đường trước, sau đó tiếp tục giải phóng mặt bằng đối với hạng 
mục vỉa hè và khu tái định cư. 

Hiện nay đã cơ bản thi công phần lòng đường, tuy nhiên trong quá trình thực 
hiện còn vướng mắc đối với hộ gia đình bà Trình Thị Khan và hộ ông Triệu Văn Sảu, 
do đề nghị xem xét, giao đất tái định cư. 

Nội dung kiến nghị của bà Khan đã được UBND thành phố xem xét, giải 
quyết theo phương án cộng gộp diện tích 02 dự án (DA tiểu khu tái định cư khối 9, 
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phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, thu hồi diện tích 444,3m2; DA khu đô thị 
Nam Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh (nay một phần là dự án đường Nguyễn 
Đình Chiểu kéo dài) thu hồi diện tích 130,3m2) để xét giao 01 ô đất tái định cư, do đó 
việc bà Khan đề nghị giao đất tái định cư khi bị thu hồi 130,3m2 đất nông nghiệp là 
không có cơ sở xem xét, giải quyết. Hộ gia đình ông Sảu hiện còn vướng mắc trong 
việc xác định tỷ lệ % mất đất nông nghiệp. 

Để giải phóng mặt bằng, thi công hoàn chỉnh phần lòng đường, UBND thành 
phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tổ 
chức cưỡng chế Quyết định thu hồi đất theo quy định. 

Đối với diện tích còn lại cần giải phóng mặt bằng của 21 hộ gia đình, UBND thành 
phố đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND phường Đông 
Kinh tổ chức vận động, thuyết phục và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
theo quy định. Trường hợp các hộ gia đình không nhất trí sẽ hoàn thiện thủ tục cưỡng chế 
Quyết định thu hồi đất theo quy định. 

2. Cử tri một số phường, thành phố Lạng Sơn kiến nghị tỉnh chỉ đạo quyết 
liệt các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành đầu tư hạ tầng các khu tái định 
cư để người dân ổn định cuộc sống. 

Tiếp thu ý kiến của cư tri UBND thành phố đã chỉ đạo Chủ đầu tư là Ban Quản 
lý dự án ĐTXD thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các dự 
án hạ tầng tái định cư. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm PTQĐ, phòng Tài nguyên - Môi 
trường thành phố khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao 
mặt bằng cho Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố để triển khai dự án. 

3. Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị đầu tư cho thành 
phố khu vực tập kết rác thải rắn gắn với việc chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp 
đổ rác thảo không đúng nơi quy định. 

Đối với địa điểm tập kết đổ rác thải rắn xây dựng hiện nay trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn chưa có, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ xin ý kiến các sở, ban, 
ngành của tỉnh thống nhất lựa chọn địa điểm phù hợp cho việc đổ rác thải rắn xây 
dựng đảm bảo các điều kiện về quy hoạch, xây dựng và môi trường. 

Đối với việc chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải không đúng nơi 
quy định. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 tại điểm b, khoản 3, 
điều 143 trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ 
gia đình, cá nhân thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã. Để xử lý nghiêm các trường 
hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND các 
phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về 
lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

4. Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị lắp đặt điện chiếu 
sáng tuyến QL1A mới đoạn từ thành phố Lạng Sơn đến huyện Chi Lăng.  

Hiện tại, trên địa bàn thành phố đã được đầu tư điện chiếu sáng công cộng dọc 
tuyến Quốc lộ 1A (từ ngã tư Phai Trần - Hoàng Đồng đến cổng chào Yên Trạch, 
huyện Cao Lộc), với khối lượng 222 vị trí cột, 222 bộ đèn cao áp, chiều dài 8,16km 
đường dây; cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an toàn 
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giao thông, an ninh trật tự. Hiện nay, UBND thành phố đang phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải, các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để bàn giao hệ thống điện 
chiếu sáng trên Quốc lộ 1A cho Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn quản 
lý, bảo trì, vận hành theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn. 

 UBND thành phố Lạng Sơn chỉ có thể thực hiện đầu tư công trình điện chiếu 
sáng thuộc phạm vi địa giới hành chính quản lý. Do đó, việc đầu tư lắp đặt điện chiếu 
sáng tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố đến huyện Chi Lăng như ý kiến cử tri thì 
UBND thành phố không thực hiện được. 

 UBND thành phố kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét giao Ban quản lý 
đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri. 

5. Kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường nối từ Quốc lộ 1A và 
đập Nà Chuông 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, hiện nay UBND xã Mai Pha đã lập 
hồ sơ và đang tiến hành các thủ tục để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của 
pháp luật đoạn từ đường Quốc lộ 1A đến Trường THCS Mai Pha, với quy mô tổng chiều 
dài tuyến đường cải tạo nâng cấp trong giai đoạn 1 là 158,95m, mặt đường rộng 8,0m. 

Hiện nay, một số tập đoàn, công ty (FLC, Sun Gruop, Cổ phần đầu tư Châu Á - 
Thái Bình Dương) đã được UBND tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu, lập quy hoạch dự 
án Khu đô thị sinh thái Nà Chuông - Bình Cằm, trong đó có cả khu vực đập Bó 
Chuông. Do vậy, chưa thể thực hiện xem xét, đầu tư mở rộng tuyến đường như kiến 
nghị của cử tri.  

Khi quy hoạch dự án Khu đô thị Nà Chuông - Bình Cằm được phê duyệt và lựa 
chọn được nhà đầu tư thì tuyến đường đấu nối từ Quốc lộ 1A vào đập Bó Chuông sẽ 
được Nhà đầu tư đầu tư xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo khả năng kết nối hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. 

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 
tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ;  
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP ;  
- CT, các PCT UBND TP;  
- CPVP, CVVP; 
- Trang TTĐT TP ; 
- Lưu: VT.                                                                                                                             

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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