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BÁO CÁO 

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

         

Thực hiện Thông báo số 882/TB-HĐND ngày 01/11/2019 của Thường trực 
HĐND thành phố về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ Mười một 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 mười 
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:  

I. TỔNG SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI PHẢN ÁNH 
TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI (32 Ý KIẾN) 

Tại kỳ họp thứ mười HĐND thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-
2021, UBND thành phố nhận được 32 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; 
Chế độ chính sách; Tài nguyên môi trường; Giải phóng mặt bằng (theo tổng 
hợp tại Báo cáo số 795/BC-HĐND ngày 24/6/2019 của HĐND thành phố về 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND thành 
phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021). Trong đó, UBND thành phố đã chỉ đạo 
giải quyết xong 19 ý kiến, còn 13 ý kiến đang tiếp tục giải quyết theo lộ 
trình và nguồn lực của thành phố. 

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG (19 Ý KIẾN) 

1. Ông Nguyễn Mạnh Toán - Cử tri thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc: 
Bệnh dịch tả lợn Châu phi gây thiệt hại lớn đối với người dân về kinh tế, đề 
nghị  các cấp sau khi hết dịch nên xem xét có chính sách hỗ trợ nguồn giống 
đảm bảo cho người dân phát triển chăn nuôi. 

Thực hiện Quyết định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/1/2017 của Chính phủ 
về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuát nông nghiệp để khôi phục sản xuất cùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định 780/QĐ-UBND ngày 23/6/2012 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 628/QĐ-UBND 
ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, 
Khoản 1, Điều 1 Quyết định 780/QĐ-UBND ngày 23/6/2012 của UBND tỉnh 
phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn 

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các phường xã thực hiện việc tiêu hủy và 
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lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định. Tính đến ngày 14/11/2019 đã tổ chức thẩm định 
và trình thành phố Phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy 
do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 18/4/2019 đến ngày 31/5/2019 trên 
địa bàn thành phố Lạng Sơn (đợt 1) với tổng số hộ được hỗ trợ trên địa bàn 08 
phường, xã là: 597 hộ. Tổng số Kinh phí hỗ trợ là: 7.740.354.000 đồng.  

Tuy nhiên hiện nay bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp do 
đường lây lan đa dạng, từ vận chuyển, giết mổ, bày bán, qua thức ăn, nước 
uống... Đồng thời chưa có vaccine phòng bệnh và chữa bệnh, 100% lợn bệnh 
phải thực hiện tiêu hủy bắt buộc. Do vậy khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện 
tốt công tác vệ sinh, phun khử trung tiêu độc chuồng trại, rắc vôi, ủ phân nhằm 
tiêu diệt mầm bệnh cũng như chưa nên tái đàn vào thời điểm hiện tại. 

Đối với việc hỗ trợ nguồn giống đảm bảo công tác tái đàn hiệu quả, khuyến cáo 
người chăn nuôi mua con giống tại các cơ sở, trang trại đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

2. Ông Nguyễn Đình Chi, ông Lê Phát Trọng - Cử tri khối Trần Quang 
Khải II, phường Chi Lăng: Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối và sắp xếp lại vị trí bán hàng 
cho các hộ kinh doanh tại các chợ Bờ Sông, chợ Giếng Vuông cho hợp lý vì hiện 
nay các hộ kinh doanh hàng ăn, hàng gà vịt sống, hàng tạp hóa ở cạnh nhau 
không đảm bảo VSATTP. 

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra an toàn 
thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố nói chung, 
đại bàn Chợ Giếng Vuông nói riêng tổ chức tuyên truyền ký cam kết đối với các hộ 
kinh doanh thực phẩm. Cụ thể: 

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp bằng hình thức phát khuyến cáo được: 977 tờ 
rơi, ký cam kết 300 lượt hộ, phát khuyến cáo trên hệ thống loa của các chợ được 415 lượt. 

- Tổ chức ký cam kết không kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, hoa quả 
tươi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ từ tháng 7 đến tháng 11/2019 được 108 
hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông và khu vực lân cận. 

Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường (số liệu 10 tháng đầu năm 2019): 

- Tổng số vụ kiểm tra: 437 vụ = 100,42% so với cùng kỳ. 

- Số vụ vi phạm: 377 vụ = 124,83% so với cùng kỳ. 

- Đã xử phạt vi phạm hành chính: 372 vụ = 123,17% so với cùng kỳ. 

- Số tiền xử phạt VPHC: 3.450.200.000 đồng = 267,17% so với cùng kỳ. 

- Trị giá hàng hóa tịch thu: 3.885.524.000 đồng = 253,53% so với cùng kỳ. 

- Truy thu số lợi bất hợp pháp: 2.663.100.000 đồng = 222,8% so với cùng kỳ. 

- Tổng số thu: 9.462.620.000 đồng = 235,65% so với cùng kỳ. 

Trong đó riêng kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn cụ thể như sau: 

- Tổng số vụ kiểm tra: 92 vụ. 

- Xử phạt: 92 vụ. 

- Tiền phạt: 270.800.000 đồng. 

- Trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy: 120.824.000 đồng. 
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- Truy thu số lợi bất hợp phát: 4.800.000 đồng. 

- Tổng thu: 395.424.000 đồng. 

3. Ông Nguyễn Thành Duy- Đại biểu HĐND phường Đông Kinh, Ông 
Trần Hữu Chất - Khối trưởng khối 4 phường Hoàng Văn Thụ:  Hiện nay Công 
ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đã thu phí xả thải nước ra môi trường 
trong hóa đơn nước hàng tháng của các hộ dân. Tuy nhiên, còn có một số gia 
đình chưa được đấu nối ra hệ thống nước xả thải của thành phố mà vẫn bị thu 
khoản tiền này, đề nghị làm rõ số tiền thu phí xả thải được xử lý, quản lý như 
thế nào? Đề nghị tạm dừng việc thu tiền xử lý nước thải của các hộ dân chưa 
được đấu nối.    

 Công ty CP cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện thu giá dịch vụ thoát nước 
theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 
Phê duyệt phương án giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2017 và lộ trình kế hoạch 
tăng giá dịch vụ đến năm 2031 trở đi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó đối tượng 
áp dụng là tất cả các hộ thoát nước có hoạt động liên quan đến hoạt động thoát nước 
đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các đối tượng nộp tiền giá thoát nước thì không 
phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Việc sử dụng tiền thu giá dịch vụ 
thoát nước: Công ty giữ lại 5% số tiền dịch vụ thoát nước thu được theo hóa đơn tiền 
nước để phục vụ cho công tác thu. Số tiền còn lại công ty nộp vào ngân sách nhà nước.  

Đối với những hộ chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố, 
Công ty sẽ không thu tiền giá thoát nước và chuyển sang thu phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải theo quy định. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản lý và đảm 
bảo quyền lợi của đối tượng sử dụng dịch vụ cấp nước, đề nghị các hộ dân thông báo 
đến công ty theo số máy điện thoại ghi trong hóa đơn tiền nước để công ty xem xét 
giải quyết. 

4. Ông Nguyễn Văn Huân - phường Hoàng Văn Thụ: Đề nghị ghi thêm số 
nhà cũ trong giấy chứng nhận biển số nhà mới, để thuận tiện làm căn cứ thay đổi 
các giấy tờ khác có liên quan để người dân thuận tiện trong việc giao dịch. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thực hiện điều chỉnh 
mẫu giấy chứng nhận số nhà, trong đó đã bổ sung thêm phần số nhà cũ vào giấy 
chứng nhận, để tạo điều kiện thuận lợi làm căn cứ thay đổi các giấy tờ khác có 
liên quan để người dân thuận tiện trong giao dịch. 

5. Ông Phí Văn Bình - khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng: Tình 
trạng nước ngập úng mỗi khi trời mưa tại cổng trường Tiểu học Chi Lăng, đã 
diễn ra gần hết một năm học mà đến nay vẫn chưa được giải quyết xử lý. Đề 
nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét, giải quyết. 

Trong tháng 9/2019, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố đã triển khai 
thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào, kho trường tiểu học Chi 
Lăng; trong đó đã cho xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng nước ngập mỗi khi 
trời mưa tại cổng trường. 

6. Ông Hà Quỳnh Thắng - khối Đại Thắng, phường Chi Lăng: Đoạn 
đường giữa Phai Luông 7 và đường Chùa Tiên kéo dài bị đào cống ngay sát 
hố thải đã lâu không thấy thi công, khi mưa nước tràn lên đường gây mất 
ATGT, mỹ quan đô thị và VSMT. Đề nghị được tiếp tục thi công, nếu 
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không thi công thì yêu cầu trả lại mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân dân đi lại.  

Thực hiện Quyết định số 349a/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND 
thành phố về Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 
Xử lý cục bộ hệ thống thoát nước khu tái định cư Phai Luông, UBND thành phố 
đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD thi công xong công trình đang hoàn thiện thủ tục 
bàn giao cho đơn vị sử dụng. 

7. Ông Trần Hoàng Cửu - Đại biểu HĐND phường Đông Kinh: Dự án 
đường Lý Thái Tổ kéo dài khởi động lại lần thứ 2, nhân dân rất đồng tình 
ủng hộ nhưng vẫn chưa thấy triển khai cụ thể. Nhân dân thắc mắc khi nào 
dự án được làm và nếu không thực hiện dự án nữa thì cũng thông báo rõ 
cho nhân dân được biết và có kế hoạch cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân. 

Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài được phê duyệt tại Quyết định số 
05/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng đường Lý Thái Tổ kéo dài, thành 
phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/500. Đây là dự án quy hoạch theo chủ trương tỉnh, dự án 
có còn thực hiện hay không do UBND tỉnh quyết định, đến nay UBND thành 
phố chưa nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc hủy bỏ quy hoạch dự án 
đường Lý Thái Tổ và khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài. 

8. Ông Long Ngọc Nam - Khối 7+10 phường Đông Kinh: Tại khu vực 
Động Nhị Thanh hiện nay từ cổng bên này không đi xuyên qua được cổng sau, 
trước đây còn có bể bơi xây dựng từ thời Pháp để nhân dân quanh đó sử dụng 
nhưng hiện nay trước cửa động có hộ gia đình xây dựng nhà chắn và bể bơi 
không còn sử dụng được. Được biết hiện giờ di tích này đã giao cho thành phố 
quản lý, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cải tạo lại khu vực này, đảm 
bảo phát huy di tích phục vụ du lịch và nhu cầu tham quan của nhân dân.  

Di tích Nhị thanh nằm trong khu danh thắng Nhị - Tam Thanh, Thành Nhà 
Mạc. Tháng 6 năm 2018 khu danh thắng Nhị - Tam Thanh, thành Nhà Mạc được 
UBND tỉnh giao cho Thành phố quản lý. Thành phố đã quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn 
tạo cảnh quan di tích ngày một khang trang, sạch đẹp, lượng khách đến tham quan, vãn 
cảnh ngày một tăng. Trong thời gian tới thành phố tiếp tục đầu tư, tôn tạo cho di tích.  

Hiện nay, tổ quản lý di tích danh thắng Nhị Thanh thường xuyên mở cổng 
đón khách tham quan đi thông từ cổng trước ra cổng sau Nhị Thanh để sang khu 
danh thắng Tam Thanh. Về việc trước đây cổng sau di tích Nhị Thanh có bể bơi xây 
dựng từ thời Pháp: Qua khảo sát và hỏi ý kiến các cụ cao niên tại phường Tam 
Thanh được biết trước đây phía cổng sau của di tích Nhị Thanh chủ yếu là bãi ruộng, 
trong đó có một cái ao suối nhỏ chảy vào cổng sau di tích Nhị Thanh, do nước trong 
xanh nên nhân dân quanh vùng vẫn đến lấy nước sinh hoạt, tắm và giặt. Sử dụng lâu 
dần trở thành bể tắm nhỏ vào các dịp hè cho trẻ em và nhân dân quanh vùng, nhân 
dân quanh vùng gọi là khu bể bơi.   

Trải qua thời gian, dân đến xây dựng nhà và sinh sống ven mương suối, 
nguồn nước thải được đổ trực tiếp vào suối gây ô nhiễm, cây cối mọc rậm rạp, nhân 
dân không sử dụng nữa. Đến năm 2011, do nguồn nước chảy vào động bị ô nhiễm, 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho xây bể lắng để lọc rác và nước trước khi 
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nước được chảy trực tiếp vào trong động, khu vực xây bể lắng hiện nay được nhân 
dân và chính quyền địa phương xác định chính là khu vực bể bơi mà trước đây dân 
quanh vùng vẫn sử dụng và gọi là bể bơi. 

9. Ông Đặng Minh Thuận - Cử tri khối trưởng khối 6, phường Hoàng 
Văn Thụ: Cống thoát nước ngõ 2, đường Trần Phú mới được triển khai làm 
nhưng hiện nay đang tạm dừng thi công, đồ vật thi công để ngổn ngang gây mất 
an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đề nghị đẩy nhanh triển khai dự án.  

Cống thoát nước ngõ 2, đường Trần Phú nằm trong dự án: Hệ thống thoát 
nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1a; hiện đơn vị thi công 
đang triển khai thi công đậy nắp cống để hoàn thiện dự án. UBND thành phố đã yêu 
cầu chủ đầu tư (Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn) chỉ đạo đơn vị thi công 
đẩy nhanh tiến độ thi công và để đồ vật thi công, vật liệu xây dựng gọn gàng không 
gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

10. Ông Đặng Minh Thuận - khối trưởng khối 6, phường Hoàng Văn 
Thụ: Khu ao Phai món đã triển khai để điều chỉnh quy hoạch, nhân dân khu 
vực quanh ao lo lắng nếu nâng cốt nền dự án sẽ dẫn đến việc ngập úng khu vực 
quanh đó. Đề nghị các cấp quan tâm.  

Theo quy hoạch của dự án đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết 
định số 633/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tính toán quy 
hoạch thoát nước cho dự án và khu vực dân cư xung quanh đảm bảo thoát nước, 
không gây ngập úng. Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng, sử dụng các cống 
thoát D400, cống hộp L1500 đi dưới vỉa hè đường trục chính và đường Bà Triệu để 
thoát thẳng ra suối Lao Ly. Hệ thống thoát nước bẩn của khu vực dự án đi riêng 
trong hào tuy nen kỹ thuật; nước bẩn từ các khu ở được xử lý sơ bộ qua các bể tự 
hoại rồi thoát ra hệ thống cống thoát nước bẩn D200, thu về trạm bơm PS15, từ trạm 
bơm nước bẩn sẽ được bơm ra hệ thống thoát nước đường Bà Triệu bằng đường ống 
U.PVC D200 và thoát về trạm xử lý nước thải chung của thành phố. 

11. Ông Phùng Văn Mét - Thôn Hoàng Sơn xã Hoàng Đồng: Phân 
trường Mầm non Nà Đon đã hoạt động nhiều năm, nay có thông tin dừng hoạt 
động, không tổ chức dạy, học tại đây nữa. Như vậy sẽ gây khó khăn cho nhân 
dân trong việc gửi trẻ... Đề nghị tiếp tục tổ chức dạy, học tại phân trường Nà 
Đon.  

Ngày 21/5/2019, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1169/UBND-VP về 
việc đồng ý sáp nhập điểm trường Nà Đon, trường Mầm non Hoa Hồng, lý do sáp nhập:    

Về sĩ số học sinh (hàng năm chỉ tuyển sinh 01 lớp mẫu giáo 5 tuổi): năm học 
2014-2015 có 32 trẻ; năm học 2015-2016 có 23 trẻ; năm học 2016-2017 có 18 trẻ; 
năm học 2017-2018 có 15 trẻ; năm học 2018-2019 có 13 trẻ; năm học 2019-2020 
theo số liệu điều tra phổ cập, năm học này chỉ có 08 trẻ trong độ tuổi ra lớp mẫu giáo. 
Qua theo dõi cho thấy, sĩ số trẻ ra lớp ở điểm trường Nà Đon giảm dần theo từng năm 
và luôn chỉ có 01 lớp học nhờ cơ sở vật chất của trường Tiểu học Lê Văn Tám.  

Mặt khác, theo Công văn số 1272/SGDĐT-VP ngày 16/6/2015 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc thông báo kết quả kiểm tra công nhận lại trường 
học đạt chuẩn quốc gia, trường Mầm non Hoa Hồng không đủ điều kiện công nhận 
lại năm 2015 do điểm trường Nà Đon chưa tổ chức ăn bán trú; theo Thông tư số 
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07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều 
kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ thì 100% các cháu mẫu giáo 5 tuổi trong độ tuổi phổ cập phải 
được học 2 buổi/ ngày. Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT 
ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất 
lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non thì 100% 
các điểm trường phải tổ chức ăn bán trú và dạy học 2 buổi/ngày.  

Trường Mầm non Hoa Hồng đã tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh học sinh 
tại điểm trường Nà Đon, cũng như bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản trên địa bàn xã 
Hoàng Đồng về chủ trương sáp nhập điểm trường theo tinh thần Công văn số 
1169/UBND-VP ngày 21/5/2019 của UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn 
khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Đến nay đã có 7/8 trẻ mẫu giáo 5 
tuổi (sinh năm 2014) tại điểm trường Nà Đon (thuộc thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng 
Đồng) đến làm hồ sơ nhập học cho trẻ tại trường chính trường Mầm non Hoa Hồng, 
phụ huynh học sinh rất phấn khởi vì con em được học bán trú 2 buổi/ngày từ năm 
học 2019-2020 và được tham gia rất nhiều hoạt động chung tại trường chính có đầy 
đủ cơ sở vật chất, nhằm phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ.  

Như vậy, việc dồn ghép điểm trường lẻ vào trường chính là phù hợp với điều 
kiện thực tế tại địa phương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

12. Ông Trần Hữu Chất - Khối trưởng khối 4 phường Hoàng Văn Thụ, 
Ông Phan Thanh Lương - Đại biểu HĐND xã Mai Pha: Việc giải quyết chế độ 
chính sách trợ cấp một lần đối với những người có thành tích theo Quyết định 
24/QĐTTg, ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ quá chậm. Hiện nay tại 
khối 4 phường Hoàng Văn Thụ có ông Nguyễn Đăng Hùng làm thủ tự hồ sơ từ 
năm 2017, đã có quyết định hưởng từ tháng 3 năm 2019 và 06 trường hợp ở xã 
Mai Pha đã có quyết định khen thưởng và bằng khen nhưng hiện nay vẫn chưa 
được nhận tiền chi trả. Vậy đến bao giờ mới được chi trả kinh phí theo quyết 
định? Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét trả lời ý kiến cho người được hưởng 
chế độ. 

Tại thời điểm nguồn kinh phí thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần 
đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo 
Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ do 
ngân sách của tỉnh đảm bảo. Đến nay sau khi được cấp kinh phí, UBND thành 
phố đã chỉ đạo phòng Lao động TB&XH thành phố thực hiện chi trả trong tháng 
7 năm 2019 (chi trả ngày 18/7/2019). 

13. Ông Đinh Duy Lượng - khối 6, phường Hoàng Văn Thụ: Đất của gia 
đình bị ảnh hưởng dự án Phú Lộc III, có diện tích 206,4m2, dự án thu hồi 120,8 
m2 nhưng thực tế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đo trên đất người khác, 
theo bản đồ năm 1997 và dự án thì diện tích không khớp nhau. Đề nghị xác 
định lại mốc giới, tính lại tiền thuế sử dụng đất cho gia đình. 

Gia đình ông Đinh Duy Lượng đang sử dụng một phần của thửa đất số 01, tờ 
bản đồ số 17, bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 85,6m2 (đã trừ 
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diện tích bị thu hồi dự án khu đô thị Phú Lộc III), được UBND thành phố Lạng Sơn 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH-01336 ngày 06/9/2012. Sau khi đo 
đạc hiện trạng, diện tích sử dụng thực tế của gia đình ông Lượng ít hơn so với Giấy 
chứng nhận đã cấp là khoảng 21m2. Diện tích trên do gia đình ông Hoàng Văn Quý 
canh tác để trồng rau màu từ xưa, giữa hai gia đình không xảy ra việc tranh chấp về 
ranh giới sử dụng đất. Đề nghị ông Đinh Duy Lượng liên hệ nộp lại Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng 
Sơn để thực hiện việc điều chỉnh diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
và chuyển thông tin đến Chi cục Thuế thành phố để xác định số tiền thuế trả lại cho 
gia đình. 

14. Ông Hà Quỳnh Thắng - khối Đại Thắng, phường Chi Lăng: Gia đình 
ông Hà Văn Thái, Hà Văn Tuyên bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm điều dưỡng 
Người có công, được giao 03 lô tái định cư tại khu tái định cư Mai Pha nhưng 
đến nay gia đình vẫn chưa được bàn giao đất tại thực địa, chưa được cấp GCN 
QSD đất, hiện nay gia đình đang phải đi thuê trọ. Mong các cấp quan tâm xem 
xét giải quyết.  

Đối với kiến nghị của ông Hà Quỳnh Thắng, sau khi kiểm tra hồ sơ nhận thấy 
UBND thành phố đã ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Hà Xuân 
Tỉnh, hộ ông Hà Văn Khoái, hộ ông Hà Văn Tuyên tại khu tái định cư và dân cư 
Nam thành phố do bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh 
Lạng Sơn. Trên cơ sở Quyết định giao tái định cư, ngày 22/5/2019 ông Tỉnh và ông 
Tuyên đã nộp hồ sơ xin cấp GCNQSD đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
UBND thành phố. Hiện nay, thửa đất số 1915, tờ bản đồ địa chính số 35 xã Mai Pha 
(ô đất số 19, lô N20) và thửa đất số 1914, tờ bản đồ địa chính số 35 xã Mai Pha (ô 
đất số 20, lô N20) đã được UBND thành phố cấp GCNQSD đất. Đề nghị các ông 
mang theo giấy tờ liên quan đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành 
phố nhận GCNQSD đất theo quy định.  

Đối với hồ sơ xin cấp GCNQSD đất ông Tuyên đứng tên trên đơn xin cấp 
GCNQSD thửa đất đã có Quyết định giao cho ông Hà Văn Khoái (ông Khoái đã 
chết), Chi nhánh VPĐK đã trả hồ sơ đề nghị ông bổ sung văn bản phân chia tài sản 
thừa kế, ngày 20/6/2019 ông Tuyên đã bổ sung hồ sơ). Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của UBND thành phố đã có giấy hẹn ông ngày 26/7/2019 đến nhận kết quả theo 
quy định.  Sau khi có GCNQSD đất, các ông nộp tại phòng Tài nguyên và Môi trường 
thành phố bản photo GCNQSD đất để được giao đất tại thực địa theo quy định. 

15. Ông Nguyễn Lê Phú - thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng: Nhà máy sản 
xuất gỗ ép (thôn Pàn Pè) thường xuyên thải nước, có khói bụi, tiếng ồn... gây ô 
nhiễm môi trường; Việc đặt lò hơi sát nhà dân có nguy cơ cháy nổ cao, mất an 
toàn... Đề nghị kiểm tra yêu cầu khắc phục và di chuyển lò hơi sang vị trí khác 
xa nhà dân để đảm bảo an toàn. 

Đã giải quyết, kiểm tra theo kết quả quan trắc môi của cơ quan chức năng 
các chỉ số đảm bảo theo quy chuẩn cho phép. 

Sau khi nhận được kiến nghị của nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo 
phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND xã Hoàng Đồng, Khối trưởng kiểm tra hiện trạng của công ty 
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TNHH gỗ Titan để quan trác lấy mẫu phân tích, ngày 28/10/2019, Phòng TNMT 
đã có Công văn số 1084/TNMT trả lời công văn số 98/UBND ngày 30/5/2019 
của UBND xã Hoàng Đồng về kết quả các chỉ số phân tích môi trường của cơ 
nhà máy sản xuất ép gỗ đảm bảo các quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên để công tác 
quản lý nhà nước thực hiện theo đúng quy định và tránh đơn thư kiến nghị đề 
nghị UBND xã Hoàng Đồng chủ động phối hợp Phòng TNMT thường xuyên 
kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH gỗ Titan 
từ đó làm căn cứ xử lý theo quy định. 

16. Ông Hoàng Văn Tuyên - Đại biểu HĐND xã Mai Pha  phản ánh ý 
kiến của cử tri Nà Chuông I: Dự án sửa chữa nâng cấp đường điện tại thôn Nà 
Chuông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gia đình bà Hoàng Thị Miện bị ảnh 
hưởng dự án (công ty có đặt trạm biến áp trên đất của nhà bà) nhưng đến nay 
chưa được chi trả tiền bồi thường, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm có ý 
kiến với chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường cho gia đình bà Miện.  

Kiểm tra hồ sơ bồi thường dự án: Cải tạo, chống quá tải lưới điện khu vực 
thành phố Lạng Sơn cho thấy tổng diện tích gia đình bà Hoàng Thị Miện bị thu hồi 
để thực hiện dự án là 56,8m2 bao gồm 2,8m2 thuộc một phần diện tích thửa đất số 
62 (đất lúa, hiện trạng trồng lúa) và 54,0m2 thuộc một phần diện tích thửa đất số 170 
(đất giao thông, hiện trạng là đất trống), tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Mai Pha.  

Ngày 29/10/2017 Hội đồng bồi thường đã họp và kết luận: Bồi thường đất lúa 
đối với diện tích 2,8m2 cho bà Hoàng Thị Miện; Không bồi thường, không hỗ trợ 
đối với phần diện tích 54,0m2 do là đất giao thông.  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án BT, HT số 
3256/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 và số 5012/QĐ-UBND ngày 03/10/2018. Ngày 
04/12/2018 bà Hoàng Thị Miện đã nhận tiền tại phiếu chi số 564, 565, tổng số tiền 
581.000 đồng và ký biên bản bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo quy định.  

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, việc bà Hoàng Thị Miện kiến nghị gia đình chưa 
được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

17. Ông Vy Văn Chiến - Khối Cửa Đông; Bà Đinh Thị Lý - khối Trần 
Quang Khải II, phường Chi Lăng: Vị trí đặt thùng rác còn có chỗ chưa hợp lý, 
thùng to, thùng nhỏ, xe đổ rác vương vãi không thu gom ngay mà để đến hôm 
sau mới thu gom, quét dọn; nhân dân tổ 2 (đường Văn Vỉ) chấp hành tốt việc 
thu phí vệ sinh nhưng các hộ ở phía trên cao chưa có thùng rác. Đề nghị công ty 
TNHHHH quan tâm, bổ sung thùng rác. 

UBND Thành phố Lạng Sơn đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Huy 
Hoàng xem xét, xử lý theo kiến nghị cử tri, hiện nay Công ty đã và đang giảm 
lượng thùng đựng rác đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Quang Khải phường 
Chi Lăng. Về việc đặt thùng đựng rác loại to, loại nhỏ phải phù hợp với các xe 
chuyên dùng của Công ty. Công ty đã đặt 02 thùng đựng rác tại tổ 2 đường Văn 
Vỉ khối Trần Quang Khải II. Khi quét dọn thu gom rác xong, hàng ngày hoạt 
động kinh doanh của hộ dân vẫn diễn ra, không tránh khỏi rác thải phát sinh ra 
môi trường, mặt khác do ý thức của một số hộ dân không đổ rác vào thùng đựng 
rác, một số người làm nghề ve chai bới rác làm vương vãi rác ra xung quanh, 
công ty đã nhắc nhở công nhân vệ sinh quét dọn thu gom sạch sẽ. UBND thành 
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phố giao Phòng TNMT chủ động phối hợp UBND phường Chi Lăng tăng cường 
công tác tuyên truyền nhắc nhở hộ kinh doanh, hộ dân nâng cao ý thức trách nhiệm 
về vệ sinh môi trường. 

18. Bà Vy Thị Tiên - Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha: Gia đình có thửa đất 
tại khu Nà Thồng, thôn Mai Thành, năm 2016 có quyết định của UBND tỉnh 
thu hồi thực hiện dự án: Đường vào Nhà văn hóa - khu thể thao xã, trong thời 
gian thực hiện dự án, đơn vị thi công đã múc đất đắp nền đường gây nên hiện 
trạng đất của gia đình có chỗ cao, chỗ thấp làm ảnh hưởng đến việc canh tác 
của gia đình. Đề nghị được xem xét giải quyết nếu không thực hiện dự án nữa 
trả lại mặt bằng cho gia đình và đề nghị được hỗ trợ 03 năm dân không canh 
tác được.  

Thực hiện Quyết định số 652a/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 
Đường vào nhà văn hóa - khu thể thao xã Mai Pha, ngày 04/9/2015 UBND thành 
phố Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 1109/UBND-VP về chủ trương thi công 
xây dựng công trình: Đường vào nhà văn hóa - khu thể thao xã Mai Pha và đã chỉ 
đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư Dự án. Quá trình triển khai thực hiện đã đo đạc, kiểm đếm đối với 32 
hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án. Năm 2016 UBND thành phố đã phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ trợ cho 05 gia đình, tổng số tiền 1.978.482.700 đồng, với tổng 
diện tích 2.564,6m2. Do chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí nên đến nay chưa thực 
hiện chi trả cho các hộ gia đình.  

Ngày 26/12/2017 UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 
4800/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện dự án: Đường vào Nhà văn hóa - Khu 
thể thao xã Mai Pha; Ngày 05/01/2018 UBND thành phố đã ban hành Quyết định 
số 34/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất 
và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường 
vào Nhà văn hóa - Khu thể thao xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và giao UBND xã 
Mai Pha thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hường dự án biết. 

19. Ông Phí Văn Bình - khối Trần Thánh Tông, phường Chi Lăng: Hiện 
nay đã có một số khối, thôn được sáp nhập, xong việc hoàn thiện sổ hộ khẩu 
của nhân dân tại các khối thôn đã sáp nhập chưa được giải quyết thay đổi theo 
tên của khối mới, đã gây khó khăn cho nhân dân trong việc giao tiếp, xác nhận 
làm các thủ tục hành chính, nhất là các hồ sơ về việc kết nạp Đảng và tuyển 
sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học của các cháu học sinh trong 
các kỳ thi tới. Đề nghị các cấp trên quan tâm giải quyết kịp thời, đồng bộ.  

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc nhập thôn, khối trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công an thành phố đã 
tập trung chỉ đạo và quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ biết thực hiện phục vụ 
trong công tác. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã 
đến từng hộ dân để thông báo về chủ trương và tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 
thuộc các thôn, khối phố có thay đổi sáp nhập để nhân dân biết và thực hiện các thủ 
tục điều chỉnh hộ khẩu theo quy định pháp luật; chỉ đạo bộ phận tiếp nhận giải quyết 
thủ tục hành chính về Sổ hộ khẩu Đội QLHC về TTXH công an thành phố phải tiếp 
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nhận hướng dẫn giải quyết kịp thời, nhanh chóng các trường hợp có nhu cầu điều 
chỉnh thông tin liên quan đến hộ khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân.   

Qua quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến Sổ hộ 
khẩu chưa có trường hợp nào thắc mắc, kiến nghị. Trong thời gian tới, công an thành 
phố sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào xã 
về ANTT tiếp tục xuống thăm hỏi đến từng hộ dân, nhất là các hộ thuộc phạm vi 
điều chỉnh sáp nhập thôn, khối phố còn lại để hướng dẫn nhân dân hoàn thành các 
thủ tục hành chính theo quy định. 

III. CÁC Ý KIẾN ĐANG GIẢI QUYẾT (13 Ý KIẾN) 

1. Ông Phạm Tuấn Chung - Khối trưởng khối 7 phường Hoàng Văn 
Thụ: Đề nghị quan tâm giải quyết việc đánh biển số nhà, tên đường tại khu đô 
thị Phú Lộc I, II. 

Hiện khu đô thị Phú Lộc I, II vẫn đang triển khai thực hiện, các tuyến 
đường chưa được đặt tên. UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tham mưu 
đôn đốc chủ đầu tư, tăng cường phối hợp giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến 
độ thi công dự án. Sau khi hoàn thành cơ bản dự án sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa - 
Thông tin tham mưu trình HĐND, UBDN tỉnh xem xét đặt tên đường để cấp biển số 
nhà cho nhân dân. 

2. Ông Nguyễn Đình Chi, ông Lê Phát Trọng - khối Trần Quang Khải 
II, phường Chi Lăng: Hệ thống rãnh hai bên đường Trần Quang Khải và 
đường Văn Vỉ chỗ có, chỗ không. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu 
tư đồng bộ hệ thống thoát nước. 

Trong tháng 9/2019, UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị chỉ 
đạo đơn vị quản lý tuyến đường thực hiện nạo vét, duy tu rãnh thoát nước đường 
Văn Vỉ, đường Trần Quang Khải đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa. 
Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị 
khảo sát, đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng một số đoạn cống thoát nước 
tuyến đường Trần Quang Khải trong năm 2020. 

3. Ông Vũ Đình Chiến - khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng: Đề nghị 
thành phố quan tâm chỉnh trang đường Trần Hưng Đạo phía bên bờ sông, 
để đáp ứng mỹ quan đô thị và thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 

Hiện nay UBND phường Chi Lăng đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo 
sát lập dự toán cải tạo chỉnh trang lại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo theo cơ chế 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND 
phường Chi Lăng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang lại vỉa 
hè đường Trần Hưng Đạo. 

4. Bà Vũ Thị Yến, Ông Vy Văn Chiến - Khối Cửa Đông, phường Chi 
Lăng: Tuyến đường Nguyễn Thái Học đã xuống cấp, nhựa đường không 
còn, đá răm đã nổi lên. Đề nghị các cấp quan tâm thảm lại mặt đường. 

UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu, hiện nay 
phòng QLĐT đang thực hiện khảo sát, đề xuất danh mục dự án cải tạo, nâng cấp 
mặt đường Nguyễn Thái Học để thực hiện trong năm 2020. 
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5. Bà Lê Thị Thúy, khối 9, phường Vĩnh Trại: Khu vực đường Kéo 
Tào (khối 9, phường Vĩnh Trại) nhiều năm nay thường xuyên bị ngập úng 
khi trời mưa, do không có hệ thống thoát nước gây khó khăn cho việc đi lại 
của nhân dân, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được quan tâm giải 
quyết. Đề nghị UBND Tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, đầu 
tư hệ thống thoát nước, tạo điều kiện cho nhân dân ở khu vực này ổn định 
cuộc sống. 

UBND thành phố đã giao cho UBND phường Vĩnh Trại làm chủ đầu tư 
lập dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường Kéo Tào. Hiện nay UBND phường 
Vĩnh Trại đã lập xong thiết kế, đang thực hiện các quy trình theo quy định của 
pháp luật để đầu tư dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kéo Tào, dự kiến 
sẽ khởi công trong tháng 12 năm 2019. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ 
tiếp tục tăng cường chỉ đạo UBND phường Vĩnh Trại đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện dự án. 

6. Bà Tạ Thị Mỹ Chung - khối 3, phường Tam Thanh: đường rẽ vào 
dự án Nam Hoàng Đồng chưa thực hiện, nhân dân đi lại khó khăn; đoạn 2 
đường Nguyễn Phi Khanh còn một phần chưa được nâng cấp đổ bê tông 
như đoạn 1; dự án kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhân 
dân, vậy khi nào con đường được làm.  

Hiện nay, UBND thành phố đã triển khai thi công nâng cấp xong đường 
Nguyễn Phi Khanh với chiều dài 453,17m. Đoạn đường rẽ vào dự án Nam 
Hoàng Đồng, đoạn 2 đường Nguyễn Phi Khanh, như kiến nghị của cử tri thuộc 
dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; hiện nay Công ty Cổ phần sản xuất và 
thương mại Lạng Sơn đang đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 làm cơ sở tiếp tục thực hiện dự án; đoạn đường rẽ vào dự án Nam Hoàng 
Đồng, đoạn 2 đường Nguyễn Phi Khanh hiện đang vướng chưa giải phóng được 
mặt bằng theo quy hoạch nên chưa thi công được. UBND thành phố tiếp tục 
phối hợp với Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn thực hiện đền 
bù, giải phóng mặt bằng để thi công đoạn đường đảm bảo việc đi lại của nhân dân. 

7. Ông Hoàng Văn Quân - thôn Quảng Hồng III, xã Quảng Lạc: Địa 
điểm Thác Soong Cau đã được quan tâm đưa vào quy hoạch khu du lịch, đề 
nghị các cấp có thẩm quyền khảo sát, đầu tư con đường từ thôn Quảng 
Hồng sang Bản Thí để thúc đẩy người dân trong phát triển kinh tế, khai 
thác thế mạnh của thôn Quảng Hồng xã Quảng Lạc, hiện trạng đã có 
đường mòn ô tô đi lại được.  

Tuyến đường đường nối từ đường 234 (giáp Trung tâm cai nghiện tỉnh) 
thuộc địa bàn xã Quảng Lạc thông sang 02 xã gồm: xã Tân Thành thuộc huyện 
Cao Lộc và xã Vân Thủy (Ga Bản Thí) thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 
Đây là tuyến đường chiến lược quốc phòng được thông nối liên huyện. Tuyến 
đường nằm trên địa bàn xã Quảng Lạc với chiều dài khoảng 350,0m, độ rộng 
trung bình từ 4,0 m - 5,0 m, hiện trạng đang là đường đất, tuyến đường được lưu 
thông, trao đổi thường xuyên giữa các xã. Xét thấy nếu đầu tư sẽ thuận lợi cho 
việc khai thác du lịch và giao lưu hàng hóa. Trong thời gian tới UBND thành 
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phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu để 
xem xét đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trong vùng. 

8. Ông Đặng Minh Thuận - Khối trưởng khối 6, phường Hoàng Văn 
Thụ: Dự án Phú Lộc 4 triển khai từ 2004 đến nay còn 06 hộ tại đường 
Lương Thế Vinh kéo dài chưa được bố trí tái định do chưa giải phóng mặt 
bằng của 02 hộ phía đầu đường Trần Phú nên bị dừng lại. Đề nghị đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện. 

Dự án Khu đô thị Phú Lộc IV thuộc Khu đô thị mới Phú Lộc, thành phố Lạng 
Sơn được triển khai thực hiện theo Quyết định số 736/QĐ-UB-XD ngày 12/5/2004 
của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v thu hồi và giao đất cho Công ty cổ phần Bất động 
sản Hà Nội để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Phú Lộc IV thuộc Khu đô thị mới 
Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn. Dự kiến thu hồi tổng diện tích 382.009,5 m2 của 
797 hộ gia đình, do diện tích và số hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn nên quá trình 
thực hiện phải chia giai đoạn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư đối với các hộ gia đình để thực hiện dự án. 

Đối với Nút giao thông số 4 có tổng số 31 hộ gia đình, 01 tổ chức và 01 cộng 
đồng dân cư bị ảnh hưởng. Ngày 04/6/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công 
văn số 1970/VP-KTN V/v điều chỉnh dự án khu Tái định cư phú Lộc IV- Điểm tái 
định cư tiếp giáp nút giao thông số 4, trong đó có nội dung: 

Đồng ý về chủ trương cho phép điều chỉnh dự án và thời gian thực hiện như 
đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo trên, cụ thể: 

- Giai đoạn 1: Hoàn thành trong năm 2018: Điểm Nút giao thông số 4 và 
thông tuyến số 07.  

Thực hiện công văn số 1970/VP-KTN ngày 04/6/2018, UBND thành phố 
Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đo đạc lập phương án, 
trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho tổng số 30 hộ gia đình và 01 
tổ chức, 01 cộng đồng dân cư (01 trường hợp chưa đo đạc, kiểm đếm nhưng 
hiện trạng phần đất dự kiến thu hồi đã là vỉa hè đường theo quy hoạch).  

Đến nay đã có 29 hộ gia đình, 01 cộng đồng dân cư bàn giao toàn bộ mặt 
bằng và 01 tổ chức bàn giao một phần diện tích. Toàn bộ diện tích đã bàn giao 
mặt bằng UBND thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, gồm lòng 
đường và vỉa hè. Còn 01 hộ gia đình và 01 tổ chức chưa nhận tiền, chưa bàn 
giao mặt bằng là hộ ông Lương Quốc Thanh và Công ty TNHH TM Bích Ngọc, 
phần diện tích này theo quy hoạch dự án là khu tái định cư, đường dạo và cây 
xanh. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 
thực hiện dự án đảm bảo quỹ đất để giao tái định cư cho các hộ gia đình theo 
quy định. 

9. Ông Đặng Trần Thắng - Số 58, Đường Minh Khai, khối 6, phường 
Hoàng Văn Thụ: Việc quy hoạch khu dân cư tại đường Nhị Thanh, phường 
Tam Thanh đã có mặt bằng  nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng khu 
tam giác đầu cầu Kỳ Cùng, đề nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét.  

Thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Kỳ Cùng, thành 
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phố Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn được giao nhiệm vụ thực hiện công 
tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, 
gồm 02 hạng mục: 

Hạng mục xây dựng khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh: Đã giải 
phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ diện tích 10.884m2 cho chủ đầu tư thi công 
thực hiện dự án. 

Hạng mục cầu và công viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng (Khu Tam giác): Đã chỉ 
đạo đo đạc, kiểm đếm và họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư đối với 67 hộ gia đình, 07 tổ chức; Đã phê duyệt phương án bồi thường về 
đất đai, nhà cửa công trình vật kiến trúc cho 62 hộ gia đình và 04 tổ chức tổng 
số tiền 145.118.441.000 đồng; Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 35 hộ gia 
đình và 04 tổ chức, tổng số tiền 35.338.828.960 đồng; Đã nhận bàn giao mặt 
bằng của 35 hộ gia đình và 04 tổ chức, tổng diện tích 1.666,98m2 . 

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, 
hỗ trợ; Hoàn thiện thủ tục giao đất tái định cư cho các hộ gia đình và bàn giao mặt 
bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định. 

10. Ông Phùng Mạnh Hùng - khối 1, phường Tam Thanh: Về Dự án kè 
Suối Lao Ly, hiện nay những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có ý kiến về giá 
đền bù thấp và chưa được bố trí tái định cư, vậy bố trí tái định cư ở đâu cần 
thông báo cho nhân dân được biết; Đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án tránh mùa 
mưa bão. 

Ngày 31/10/2017 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4125/QĐ 
UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè suối Lao Ly, thành 
phố Lạng Sơn, tổng diện tích dự kiến thu hồi là 19.304m2, tổng số đối tượng bị ảnh 
hưởng là 62 hộ gia đình và 03 tổ chức trên địa bàn 03 phường: Tam Thanh, Hoàng 
Văn Thụ và Vĩnh Trại. 

UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức họp để phổ biến về cơ chế chính sách 
và triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 
đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Đến nay đo đạc, kiểm đếm khối lượng 
đất đai, cây cối hoa màu và vật kiến trúc của 34 hộ gia đình thuộc địa bàn 
phường Tam Thanh và 11 hộ gia đình địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (03 
hộ gia đình đã kiểm đếm nhưng không ký biên bản). Đã họp Hội đồng bồi 
thường thông qua phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối 
với 26 hộ gia đình (19 hộ địa bàn phường Tam Thanh và 07 hộ địa bàn 
phường Hoàng Văn Thụ); Thực hiện niêm yết công khai phương án dự kiến 
đối với 07 hộ gia đình địa bàn phường Tam Thanh. Đã ban hành Kế hoạch tổ 
chức triển khai thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm đối với các hộ gia đình, cá 
nhân địa bàn phường Vĩnh Trại. 

Căn cứ quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013, 
ngày 23/8/2019 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-
UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 
Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn. 
UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập phương án tính toán giá trị 
bồi thường về đất theo đúng đơn giá được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt.  
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Việc bố trí tái định cư: Hiện nay UBND thành phố đang chỉ đạo Trung tâm 
Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thống kê, đo đạc đối 
với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau khi tổ chức họp Hội đồng bồi thường và 
có kết quả phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND thành 
phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát số lượng ô đất tái định 
cư được phê duyệt và quỹ đất tái định cư hiện có trên địa bàn thành phố để xem 
xét bố trí cho các hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định. 

11. Ông Nông Văn Hữu - Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha: Gia đình bị ảnh 
hưởng dự án Doanh Trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố, thửa đất chưa được 
cấp giấy CNQSD đất, vậy có được đền bù không? Trên diện tích đất bị thu hồi có 
một số mồ mả, đề nghị các cấp quan tâm di dời đi đâu và kịp thời hỗ trợ di 
chuyển. 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường, đối chiếu với các quy định của pháp luật, 
UBND thành phố trả lời như sau: 

 Gia đình ông bị ảnh hưởng dự án: Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân 
sự thành phố Lạng Sơn với tổng diện tích 2.557,0m2, đất nông nghiệp.  

Ngày 27/3/2019 Tổ công tác đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm đối với hộ ông 
Nông Văn Hữu. Hiện trạng trên đất có công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu và 
một số mồ mả. Gia đình đã thống nhất chuyển toàn bộ khối lượng vật kiến trúc trên 
đất cho con trai ông là Nông Văn Chí lập hồ sơ bồi thường. 

Ngày 29/7/2019 Hội đồng bồi thường dự án đã họp và kết luận: Gia đình 
ông đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất, cây cối hoa màu, mồ mả và hỗ trợ di 
chuyển mồ mả. Phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông là 
1.002.338.000 đồng, trong đó: 

Bồi thường về đất: 153.420.000 đồng; 

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 23.400.000 đồng; 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 460.260.000 đồng; 

Hỗ trợ khác: 306.840.000 đồng; 

Bồi thường vật kiến trúc: 31.500.000 đồng; 

Bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa mầu: 9.418.000 đồng; 

Bồi thường mồ mả (07 ngôi mộ): 31.500.000 đồng; 

Hỗ trợ di chuyển mồ mả: 17.500.000 đồng. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện 
hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia 
đình ông Nông Văn Hữu theo quy định. 

12. Ông Đặng Trần Thắng - Khối 10, phường Hoàng Văn Thụ: Đề 
nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng nhà máy xử lý rác thải 
tập trung để vệ sinh môi trường được đảm bảo hơn. 

Do hiện nay UBND tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn 
thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn có địa điểm tại thôn Quảng Trung 2, xã 
Quảng Lạc; diện tích khoảng 7,38 ha, quy mô công suất của nhà máy xử lý từ 
150-300 tấn rác thải/ngày/đêm do Công ty TNHH MTV công nghệ tài nguyên 
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môi trường Gia Linh và Công ty TNHH môi trường Bắc Kạn thực hiện từ đó 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường 
so với hiện nay phương pháp sử dụng hiện nay là chôn lấp rác thải. 

13. Ông Trần Hữu Chất: Khối trưởng khối 4, phường Hoàng Văn 
Thụ: Trên địa bàn khối có lò giết mổ gia súc, khối đã có ý kiến nhiều lần 
nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho nhân dân 
sống quanh đó. Đề nghị di dời các điểm giết mổ gia súc ra khỏi khu dân cư. 

Do chưa bố trí được kinh phí thực hiện đầu tư khu giết mổ tập trung, 
UBND thành phố vẫn đang tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư để xây dựng khu giết mổ 
tập trung, tuy nhiên tháng 02 năm 2019 Công ty TNHH Đồng Xanh Việt đã liên 
hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn để hoàn thiện các bước thực hiện dự án 
Trung tâm sử dụng công nghệ cao, sản xuất, nghiên cứu ứng dụng giống cây 
trồng, nông sản sạch, dược liệu, chăn nuôi và xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, 
gia cầm chế biến nông sản, thực phẩm sạch kết hợp làm du lịch sinh thái (tại 
Thông báo số 44/TB-SKHĐT ngày 27/02/2019). Khi dự án được phê duyệt, đi 
vào hoạt động UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã yêu cầu các hộ 
kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm di dời ra khỏi khu dân cư để đảm bảo các điều 
kiện vệ sinh môi trường. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 
họp thứ mười 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, PCVP + CV VP HĐND-UBND TP; 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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