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BÁO CÁO 

Cập nhật kết quả giải trình các ý kiến, kiến nghị phục vụ Hội nghị đối thoại  
của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân năm 2019 

(Báo cáo cập nhật thông tin tính đến ngày 31/12/2019) 
 

Thực hiện Công văn số 1215-CV/TU ngày 28/10/2019 của Thành ủy Lạng 
Sơn về việc chuẩn bị nội dung đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền với nhân dân năm 2019; Trên cơ sở Biểu tổng hợp các ý kiến do UBMTTQ 
Việt Nam thành phố chuyển đến, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
liên quan tham mưu xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, nội 
dung giải trình đã được UBND thành phố nêu cụ thể tại Báo cáo số 853/BC-UBND 
ngày 12/11/2019. Tuy nhiên do chương trình công tác thay đổi, Hội nghị đối thoại 
của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân năm 2019 đã 
hoãn tổ chức.  

Để cập nhật chính xác kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân 
tính đến thời điểm hiện nay, UBND thành phố báo cáo như sau: 

1. Cử tri phường Đông Kinh 

- Cử tri tổ 6 Khối 4 có ý kiến: Cơ sở đóng than tổ ong trước cổng Trường 
chuyên Chu Văn An gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn; Nhà vệ sinh không xây 
dựng khép kín. Đề nghị phường có biện pháp xử lý (Đã có ý kiến tại buổi Ban KT- 
XH HĐND giám sát khối vào ngày 31/5/2019) đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND 
phường kiểm tra và đã yêu cầu cơ sở bố trí thêm các thiết bị thu gom rác thải, chất 
thải trong sản suất; không làm vào các giờ nghỉ trưa để tránh tiếng ồn cho nhân dân 
trong khu vực, khi sản suất tiếng ồn không vượt quá quy chuẩn cho phép làm ảnh 
hưởng đến cuộc sống của mọi người dân sinh sống xung quanh. Và đề nghị cơ sở 
sản suất hệ thống nhà xưởng đảm bảo thông thoáng và lắp đặt hệ thống giảm thiểu 
khí thải và phun nước tưới ẩm cho than, các phương tiện giao thông của cơ sở phải 
được che chắn tránh rơi vãi khi vận chuyển. Đối với nhà vệ sinh UBND phường đã 
đề nghị cơ sở sản xuất di chuyển vào khu vực phù hợp và đề nghị chủ cơ sở xây 
dựng nhà vệ sinh tự hoại, xây dựng xong trước ngày 15/11/2019. 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất cho nhà trường: 
Xin trát lại tường và quét sơn toàn bộ 30 phòng học đã quá cũ bẩn và xuống cấp. 
Làm lại khu nhà vệ sinh giáo viên (gồm 2 khu) đã cũ. 
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Năm học 2018-2019 trường Tiểu học Đông Kinh được đầu tư xây dựng và 
cải tạo nâng cấp một số hạng mục quy mô lớn, như: Cải tạo sân trường và san nền 
3611,2 m2 (lát gạch). Xây mới nhà lớp học 2 tầng (gồm 4 phòng học bộ môn và 4 
phòng chức năng); bếp ăn+bể nước, nhà để xe cho học sinh, sân khấu, bể lọc nước 
thải, bể nước phòng cháy chữa cháy; hệ thống rãnh thoát nước; lắp đặt hệ thống 
phòng cháy chữa cháy ngoài nhà. Với tổng mức đầu tư 8.535,8 triệu đồng. 

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2019-2020, đáp 
ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn phường Đông Kinh. Hiện nay, 
trường Tiểu học Đông Kinh có 02 dãy nhà lớp học và khu hiệu bộ 2 tầng đã được 
xây dựng từ lâu, vôi ve ố màu, chân tường bong tróc ở một số vị trí; 02 khu nhà vệ 
sinh giáo viên đã cũ (thuộc dãy nhà lớp học), công trình vẫn đảm bảo an toàn và 
nhà trường hiện đang sử dụng, chủ yếu không đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Do nguồn 
kinh phí còn hạn hẹp, nên trong những năm qua, thành phố chủ yếu tập trung vào 
việc đầu tư xây dựng cho các nhà trường đảm bảo đủ các phòng học và phòng chức 
năng. Việc cải tạo sơn tường và nhà vệ sinh giáo viên cho trường Tiểu học Đông 
Kinh, thành phố sẽ giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét đầu 
tư cải tạo vào năm học sau. 

- Việc thực hiện NQ 12 qua tuyên truyền, vận động cơ bản nhân dân đã thực 
hiện tương đối tốt. Hiện nay việc mang vòng hoa, mâm lễ ở các đơn vị, địa phương 
khác vẫn mang tới (ví dụ ở các huyện, địa phương khác mang đến). Đề nghị tỉnh có 
văn bản chỉ đạo chung. 

Để Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
thành phố được triển khai đồng bộ trên địa bàn, UBND thành phố đề nghị UBND 
tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể quán triệt đến đảng viên, cán 
bộ công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định về nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Ngày 25/10/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành công văn 
số 1494-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang. Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 27/KH-BCĐ 
ngày 25/02/2019 về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang; Kế hoạch số 97/KH-BCĐ ngày 13/11/2019 về việc xây dựng mô hình 
điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn.  

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên 
truyền nhằm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời 
tiếp tục đề nghị Tỉnh có văn bản quy định cụ thể việc thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, đặc biệt đối với các đảng viên, cán bộ, công chức, người 
lao động đang công tác tại các sở, ngành. 

 2. Cử tri phường Tam Thanh 



 3 

 - Ông Đoàn Văn Báo - Khối 7: Hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận Quyền sử 
dụng đất lần đầu của gia đình ông từ năm 2016 đến nay vẫn chưa được, đã được 
ký giáp danh (6 hồ sơ). 

 Nội dung này UBND phường Tam Thanh báo cáo trực tiếp cử tri, cụ thể như 
sau: 06 hồ sơ trên là Hồ sơ kê khai cấp Giấy CN-QSD đất lần đầu của gia đình ông 
Báo (đứng tên mẹ và các anh em của ông Báo). Do thời điểm kê khai hồ sơ, diện 
tích sử dụng thực tế so với Biên bản chia đất của gia đình có sự chênh tăng nên gia 
đình phải thống nhất lại, nay gia đình mới thống nhất. UBND phường Tam Thanh 
hiện đang hướng dẫn gia đình bổ sung hồ sơ hoàn thiện để làm thủ tục cấp Giấy 
CN-QSD đất cho các hộ theo quy định. Đề nghị ông liên hệ với UBND phường 
Tam Thanh để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo quy định. 

- Bà Chu Thị Phảng - Khối 8: Về chính sách đền bù thu hồi đất để xây dựng 
trường mầm non Tuổi Thơ. Thu hồi đất của gia đình bà thực hiện không đúng 
chính sách, thu hồi đất giao cho tư nhân để xây dựng trường mầm non. 

Khu đất xây dựng trường Mầm non Tuổi thơ đã được UBND tỉnh giao tại 
Quyết định số 1126/QĐ-UB ngày 26/6/2000 Về việc thu hồi và giao đất cho 
UBND thị xã để xây dựng trường Mầm non phường Tam Thanh. 

Căn cứ Tờ trình số 349/TT-ĐC ngày 13/6/2000 của Sở Địa chính Lạng Sơn 
Về việc thu hồi và giao đất cho UBND thị xã để xây dựng trường Mầm non 
phường Tam Thanh thì khu đất có nguồn gốc: Năm 1996 khi thực hiện Chỉ thị 
245/TTg Ban thanh lý Công ty xây dựng II thuộc sở Xây dựng kê khai quản lý. Hiện 
trạng trên khu đất Công ty xây dựng II đã xây dựng 3 dãy nhà cấp 4, hiện có 15 hộ 
nguyên là cán bộ công nhân viên cũ của Công ty đang ở, không có hộ nào có giấy 
sử dụng đất hợp pháp. 

Như vậy khu đất trên có nguồn gốc do Công ty xây dựng II thuộc sở Xây 
dựng quản lý, sau đó UBND tỉnh Lạng Sơn thu hồi và giao cho UBND thị xã (nay 
là thành phố) để xây dựng trường Mầm non phường Tam Thanh (nay là trường 
Mầm non Tuổi thơ), do vậy ý kiến đề nghị trên của bà Chu Thị Phảng là không có 
cơ sở xem xét giải quyết. 

- Bà Nguyễn Thị Lan cử tri khối 1 phường Tam Thanh: Việc kê khai cấp giấy 
CNQSD đất của bà Điền lấn chiếm cả phần lối đi chung. Gia đình bà Điền xây bồn 
trồng hoa chắn lối đi, ảnh hưởng việc đi lại của gia đình. Đề nghị phường xem xét 
giải quyết.  

UBND phường Tam Thanh đã kiểm tra hồ sơ, qua kiểm tra hồ sơ của gia 
đình bà Điền có giấy tờ chuyển nhượng đất viết tay có xác nhận của chính quyền 
địa phương thể hiện có cả phần diện tích của lối đi chung, trên bản đổ địa chính thể 
hiện là đất giao thông. Giao UBND phường chỉ đạo bộ phận địa chính phối hợp với 
phòng TN - MT thành phố xác minh để có biện pháp giải quyết; kiểm tra việc xây 
be của bà Điền, nếu vi phạm đề nghị gia đình tự giác tháo dỡ. 

- Ông Đỗ Đức Vượng cử tri khối 11: Các hộ gia đình tại khu Động Mới đã 
khai phá làm nhà trước năm 1990. Khu đất đấy thuộc quản lý của công ty kinh 
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doanh nhà. Hàng Năm các hộ gia đình đều nộp thuế tại phường. Đề Nghị UBND 
phường xem xét tạo điều kiện để các hộ gia đình được cấp GCNQSD đất. 

Đối với 10 hộ khu Động Mới: Phường đã họp với các hộ dân rất nhiều lần, 
các hộ dân không chấp hành các thông báo của công ty ĐTPTN và ĐT khi có yêu 
cầu lên tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà. Theo Luật thuế, các hộ sử dụng đất ở đâu 
nộp thuế ở đấy và sử dụng đất vào mục đích gì nộp thuế với mục đó; năm 2018, 
Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã giải thể, các khu nhà thuộc quản lý của 
công ty đã giao cho UBND thành phố quản lý (Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 
tham mưu công tác quản lý). Đề nghị các hộ dân liên hệ với Đội quản lý trật tự đô 
thị để được hướng dẫn giải quyết.  

3. Phường Hoàng Văn Thụ 

- Ông Đặng Minh Thuận - Khối 6: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công 
đường Lương Thế Vinh và cấp đất tái định cư cho các hộ dân tại nút giao thông số 
4, khu đô thị Phú Lộc IV. 

Dự án Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao 
thông số 4 được phê duyệt và khởi công năm 2013 nhưng do vướng mắc trong 
công tác giải phóng mặt bằng do đó dự án chưa triển khai thi công đúng tiến độ 
theo kế hoạch.  

Một mặt do dự án bị tạm dừng một thời gian dài (6 năm) từ đó đến nay chế 
độ, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác xây dựng cơ bản có nhiều thay đổi 
vì vậy dự án cần thực hiện các thủ tục thay đổi theo các quy định pháp luật hiện 
hành để làm cơ sở tiếp tục thực hiện dự án. Mặt khác, việc các hộ dân bàn giao mặt 
bằng không cùng một thời điểm dẫn đến việc lập kế hoạch và triển khai thi công của 
nhà thầu bị ảnh hưởng rất nhiều (khi có mặt bằng thì thi công, không có lại tạm dừng). 

Hiện nay, Chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh các thủ 
tục pháp lý đồng thời đôn đốc Nhà thầu tập trung thi công hoàn thành tuyến giao 
thông số 7 - nút giao thông số 4 (đoạn nối từ đường Lương Thế Vinh đến đường 
Trần Phú) và hạ tầng kỹ thuật có liên quan. Dự kiến hoàn thành cuối tháng 
12/2019. 

- Ông Hứa Đức Thỏa cử tri khối 6: Đề nghị cấp đất tái định cư tại nút giao 
thông số 4, khu đô thị Phú Lộc IV đúng vị trí đã được thỏa thuận với trung tâm 
phát triển quỹ đất. 

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND thành phố 
Lạng Sơn thì hộ ông Hứa Đức Thỏa đủ điều kiện được giao 03 ô đất tái định cư do 
bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư 
tiếp giáp nút giao thông số 4. Gia đình ông Thỏa đã nhận ô đất số 19, 20 và 21, lô 
LK.CS1 tại khu tái định cư của dự án từ năm 2013. Tuy nhiên đến nay các ô đất 
trên chưa có mặt bằng sạch để giao tái định cư cho gia đình ông Thỏa do vướng 
mắc trong việc giải phóng mặt bằng khu đất của Công ty TNHH Thương mại Bích Ngọc. 

Ngày 12/12/2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố đã tổ 
chức họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái 
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định cư đối với Công ty TNHH Thương mại Bích Ngọc tại dự án Khu tái định cư 
Phú Lộc IV - Điểm tái định cư giáp nút giao thông số 4, thành phố Lạng sơn. Tại 
cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố 
đã kết luận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đo đạc cụ thể phần diện 
tích đất của Công ty TNHH thương mại Bích Ngọc để có phương án xem xét, giải quyết 
dứt điểm, đảm bảo quỹ đất giao đất tái định cư cho các hộ gia đình theo quy định. 

- Ban công tác mặt trận có ý kiến trên địa bàn khối 15, có nhiều đoạn đường 
chưa có cống thoát nước nên khi trời mưa nước chảy tràn trên mặt đường làm mất 
vệ sinh đường phố. Đề nghị quan tâm làm hệ thống cống thoát nước. 

Hiện nay nhu cầu xây dựng cống thoát nước trên địa bàn thành phố là rất lớn, 
nhiều tuyến đường, ngõ chưa có hệ thống thoát nước hoàn nên gây khó khăn cho 
giao thông và sinh hoạt của nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các 
phường khảo sát, thống kê các tuyến đường, ngõ chưa có hệ thống thoát nước 
thường xuyên bị ngập úng để lập kế hoạch, từng bước bố trí vốn thực hiện cải tạo, 
đầu tư dần trong từng năm, trong đó có cả các tuyến đường ngõ chưa có cống thoát 
nước trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố 
sẽ xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư hệ thống cống thoát nước một số tuyến đường, 
ngõ trên địa bàn thành phố và thực hiện bố trí vốn để đầu tư xây dựng theo kế hoạch.     

Ông Lăng Văn Pản tại khối 5:  

- Tại khối có hộ gia đình ông Nông Viết Toàn có đất bị ảnh hưởng dự án nút 
giao thông số 6 khu đô thị Phú Lộc IV, gia đình đã nhận đền bù, nhận đất tái định 
cư và gia đình ông đã bán ô đất tái định cư của gia đình được cấp nhưng nay gia 
đình ông lại quay về nhà cũ kia để ở và có gây mất đoàn kết với gia đình bên cạnh. 
Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết và quản lý các phần đất đã bồi 
thường tốt hơn. 

UBND thành phố đã giao UBND phường đã phối hợp với Trung tâm PTQĐ 
thành phố kiểm tra hồ sơ đền bù cụ thể gia đình đã nhận tiền hỗ trợ đền bù và đã 
thỏa thuận với phú Lộc 4 nhận đất tái định cư. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND 
thành phố sẽ tiếp tục giao cho các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết trường 
hợp của ông Nông Viết Toàn.   

- Tại khối có hộ ông Lý Viết Báo số 17/1 đường Phan Đình Phùng, đất gia 
đình ông vào quy hoạch dự án đường Bà Triệu đã được đền bù nhưng hiện vẫn còn 
lại 1 phần nhỏ diện tích (nay quay mặt ra đường Bà Triệu) gia đình ông có xây 01 
ki ốt tại đó, hiện ông Báo đã chết, nay các con trong gia đình ông tranh chấp lẫn 
nhau, gây mất an ninh tại khu dân cư. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải 
quyết và quản lý các phần đất đã bồi thường tốt hơn. 

Qua kiểm tra vụ việc của gia đình ông hiện nay tòa án nhân dân thành phố 
đang thụ lý giải quyết.  

- Tại khối có gia đình ông Nguyễn Duy Sơn và con là Nguyễn Duy Trung có đất 
bị ảnh hưởng dự án nút giao thông số 6 khu đô thị Phú Lộc IV, gia đình đã nhận đền 
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bù nhưng nay gia đình ông vẫn ở đó, nhân dân khu vực đó có ý kiến và đề nghị cấp có 
thẩm quyền quan tâm giải quyết và quản lý các phần đất đã bồi thường tốt hơn. 

Ông Nguyễn Văn Sơn và con trai Nguyễn Huy Chung lấn chiếm đất công để 
kinh doanh. UBND thành phố đã giao UBND phường Hoàng Văn Thụ kiểm tra cho 
thấy diện tích đất ta luy âm đường Bà Triệu đã được nhà nước hợp thức hóa cho bà 
Tô Thị Thanh Hương và bà Hương đã được cấp giấy CNQSD đất số 04047 do Sở 
Tài nguyên và môi trường cấp ngày 05/11/2014; thửa đất số 397; tờ BĐ số 30; diện 
tích 41,26 m2. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn giải quyết dứt điểm vụ việc. 

4. Cử tri phường Vĩnh Trại 

- Ngõ Kéo Tào không có hệ thống thoát nước nên thường xuyên bị ngập úng 
nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân, đã được phản ánh nhiều tại các cuộc 
tiếp xúc cử tri nhưng chưa được xem xét giải quyết. 

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. 

- Một số hộ gia đình tại cuối ngõ 2 (392) đường Bà Triệu không có hố nước 
thải, nên thường xuyên để nước bẩn chảy ra đường, gây ô nhiễm ảnh hưởng đến 
cuộc sống của những hộ xung quanh (cử tri đã có ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri sau 
kỳ họp giữa năm 2019 nhưng chưa được xem xét giải quyết). 

Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã phối hợp với Đội QLTTĐT thành 
phố, khối trưởng khối 2 kiểm tra, hiện trạng như sau: Tại thời điểm kiểm tra, tại vị 
trí hố ga của nhà ông Nguyễn Việt Hùng có thải chảy ra đường. Gia đình đã mời 
thợ đến để khắc phục nhưng do đường ngõ nhiều ống nước của các gia đình do hệ 
thống thoát nước thải của đường ngõ cách xa thửa đất của gia đình khoảng 40m, 
lòng mương cao hơn vị trí hố ga nên không thể khắc phục để chảy ra cống thoát 
nước chung được. Gia đình đề nghị Nhà nước quan tâm làm hệ thống thoát nước 
đến cuối ngõ 2 để gia đình khắc phục hệ thống thoát nước của gia đình. 

 Tổ công tác đã yêu cầu gia đình ông Hùng khắc phục hệ thống thoát nước 
thải của gia đình ngay, không làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh, 
tránh gây ô nhiễm môi trường nếu không khắc phục sẽ xem xét xử lý hành vi đổ 
nước thải ra đường theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thu các loại phí không bàn bạc với nhân dân. Cán bộ phường chưa chủ 
động gặp gỡ nhân dân để nắm tâm tư, nguyện vọng. Chưa có sự phối hợp với khối 
phố trong việc triển khai các văn bản pháp luật. 

Hiện nay việc việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn 
phường luôn được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm thông qua tiếp nhận phản 
ánh từ khối phố, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, qua tiếp xúc cử tri, 
qua công tác tiếp công dân...Đảng ủy, HĐND, UBND đều có phân công cán bộ phụ 
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trách các khối phố, tham gia các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp dân... do đó những vấn 
đề bức xúc của nhân dân trong những năm qua luôn được quan tâm giải quyết theo 
quy định. Đối với những bức xúc của ND khối 9 liên quan đến dự án đường Mỹ 
Sơn - Na Làng đã được phản ánh đến các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết 
theo quy định với chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong 
phạm vi luật quy định. 

Công tác giải quyết đề xuất, kiến nghị, giải quyết ý kiến nhân dân luôn được 
UBND phường và các cấp quan tâm thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, UBND 
phường đã tiếp 278 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết 264 đơn thuộc thẩm 
quyền; Các ý kiến kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri với HĐND các cấp thuộc 
thẩm quyền phường giải quyết có 33 lượt ý kiến (56 nội dung, trong đó khối 9 có 
03 nội dung). Các nội dung phản ánh, kiến nghị đề xuất của nhân dân đã được 
UBND phường giải quyết đảm bảo theo quy định. Trong thời gian tới, nếu có ý 
kiến kiến nghị, phản ánh chính đáng, đúng quy định của nhân dân chưa được các 
cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đề nghị cung cấp thông tin đến lãnh đạo 
UBND để chỉ đạo thực hiện. 

Việc phản ánh thu các loại phí (quỹ?) không bàn bạc với nhân dân chưa cụ 
thể vì hiện nay UBND phường triển khai thu các quỹ vận động nhân dân đều đúng 
quy trình, định mức theo quy định, ngoài ra không chỉ đạo thu thêm bất cứ loại quỹ 
nào ngoài quy định, việc triển khai đều được tổ chức thảo luận cụ thể giữa các cơ 
quan, đơn vị chuyên môn và khối phố, tổ chức hội nghị thảo luận, giao chỉ tiêu và 
thực hiện công khai tài chính theo quy định. Việc thu phí hiện  được thực hiện theo 
đúng các quyết định do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành. 

Về công tác triển khai các văn bản pháp luật được thực hiện theo quy trình, 
phân cấp, quy mô tổ chức cụ thể đối với từng loại hình văn bản do đó phản ánh của 
nhân dân chưa rõ nội dung, nếu có đề nghị phản ánh cụ thể để UBND phường xem 
xét điều chỉnh triển khai cho phù hợp. 

- Nhân dân khối 7 có ý kiến: Đề nghị các cấp quan tâm xem xét xử lý Cột 
điện trước cửa nhà số 94 đường Ngô Quyền bị nghiêng, có nguy cơ đổ gây mất an 
toàn cho người dân xung quanh. 

UBND thành phố đã giao UBND phường kiểm tra, thực trạng trên cột điện 
có đường dây viễn thông và một số dây điện hiện đã bị nghiêng. Tiếp thu ý kiến 
của cử tri, trong thời gian tới UBND phường sẽ phối hợp với phòng QLĐT thành 
phố và các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể và yêu cầu đơn vị quản lý xem xét 
giải quyết. 

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đối với 1 số khối phố khó khăn về 
công tác nhân sự được giữ 3 chức danh (Bí thư, khối trưởng, trưởng Ban công tác 
MT), bởi 3 chức danh này không có lương mà chỉ hưởng phụ cấp, 3 cá nhân sẽ 
cùng nhau gánh vác công việc khối phố để hỗ trợ giúp nhau và chức năng công 
việc sẽ bớt đi, hiệu quả sẽ cao hơn. 
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Hiện nay, chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn là người hoạt động không 
chuyên trách ở thôn, khối phố theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 
11/5/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ 
số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức; riêng chức danh Trưởng 
ban Công tác mặt trận được UBND tỉnh hỗ trợ tại Quyết định số 22/2012/QĐ-
UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn với mức hỗ trợ hàng tháng bằng 
hệ số 0,2 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức. 

Hiện nay các chức danh không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khối phố 
đang thực hiện kiêm nhiệm thêm 1 chức danh để hưởng thêm 50% phụ cấp 
của chức danh kiêm nhiệm. 

Thực hiện Công văn số 1267/UBND-NC ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối 
phố trên địa bàn tỉnh. UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2921/UBND-NV 
ngày 24/12/2018 về việc triển khai thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là 
Trưởng thôn, khối phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trong đó có yêu cầu 
UBND các phường, xã hướng dẫn các thôn, khối phố xây dựng phương án giới thiệu 
đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, được 
Nhân dân tín nhiệm để ứng cử trưởng thôn, trưởng khối phố, trên cơ sở đó giới thiệu 
đảng viên là trưởng thôn, trưởng khối phố ứng cử chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 
2020 - 2023 theo quy định của Đảng. Hiện nay, các phường, xã đang triển khai thực 
hiện Kế hoạch bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022 theo các quy định hiện hành. 

Và theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Người 
hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được 
hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức 
danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác 
mặt trận. Các huyện và thành phố phải chờ Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh theo quy định Nghị định số 
34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. 

- Giải quyết dứt điểm đất ngõ Đồng Tiến - chủ hộ đất ông Nguyễn Ngọc 
Dương tại Ngõ Đồng Tiến. 

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của 
UBND thành phố Lạng Sơn về việc cuỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
của ông Nguyễn Ngọc Dương tại Khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 
Ngày 08/10/2019 UBND phường đã tổ chức cưỡng chế xong. 

- Giải quyết dứt điểm đất tranh chấp đất giữa gia đình bà Hoàng Thị 
Phương với 1 số hộ gia đình - đại diện ông Triệu quốc Trì tại Ngõ 1 đường Chu 
văn An. 

Đối với vụ việc tranh chấp tại ngõ 1, Chu Văn An đã được Tòa án nhân dân 
thành phố Lạng Sơn thụ lý vụ án dân sự số 28/2019/TLST-DS ngày 14/3/2019 về 
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việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất (lối đi)” nên không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND các cấp. 

- Nhân dân khối 5 có ý kiến: Đề nghị các cấp quan tâm sửa chữa hệ thống 
đèn điện chiếu sáng và lát vỉa hè 02 tuyến phố văn minh là đường Đinh Lễ và Lê 
Hữu Trác. 

UBND thành phố đã giao cho UBND phường Vĩnh Trại phối hợp với phòng 
Quản lý đô thị xem xét giải quyết. 

- Hội viên Hội phụ nữ khối 8, khối 9 đề nghị áp dụng đền bù dự án vỉa hè 
đường Mỹ Sơn - Na Làng theo bản đồ năm 1988 thay thế bản đồ năm 1997 và cần 
giải quyết đúng và dứt điểm cho nhân dân. 

Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Sơn - Na Làng, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 
Sơn dự kiến thu hồi tổng diện tích 7.447,3m2, với tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: 
152 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức. 

Đến nay đã thực hiện xong công tác đo đạc, kiểm đếm và họp thông qua 
phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ đối với 152 hộ gia đình và 01 tổ chức, trong 
đó đủ điều kiện bồi thường là 152 hộ với diện tích 1.831,1 m2.  

 Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 143/152 hộ; Đã chi trả 
tiền bồi thường, hỗ trợ và ký bàn giao mặt bằng là: 62 hộ và 01 tổ chức (thực tế đã là vỉa 
hè đường Mỹ Sơn). Số hộ chưa nhận tiền, chưa ký bàn giao mặt bằng: 89 hộ. Số hộ 
chưa phê duyệt do chưa hoàn thiện xong hồ sơ (các hộ gia đình chưa bổ sung đầy 
đủ giấy tờ) là 09 hộ, diện tích 171,1m2. 

Kết quả đo đạc, đối chiếu với hồ sơ địa chính cho thấy có tổng số 98/152 hộ 
gia đình không đủ điều kiện bồi thường với tổng diện tích khoảng 1.900m2 do bản 
đồ địa chính đo vẽ năm 1997 thể hiện là đất giao thông nên Hội đồng bồi thường đã 
kết luận không đủ điều kiện bồi thường (căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại Công văn số 335/UB-KT ngày 08/7/2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sử 
dụng tài liệu bản đồ địa chính).  

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án, UBND 
thành phố đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh khó khăn, vướng mắc và đề xuất 
phương án giải quyết. Sau khi xem xét UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 
646/TB-UBND ngày 04/11/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng 
mặt bằng (kỳ họp tháng 10/2019) với nội dung “Nhất trí với đề nghị của Sở Tài 
nguyên và Môi trường cho phép UBND thành phố Lạng Sơn sử dụng bản đồ giải 
thửa xã Đông Kinh đo vẽ năm 1989 và sổ đăng ký ruộng đất để đối chiếu, làm cơ 
sở xem xét hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng từ dự án đường Mỹ Sơn 
- Na Làng để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm công 
bằng cho các hộ bị ảnh hưởng. UBND thành phố có trách nhiệm rà soát kỹ các 
trường hợp, thực hiện theo đúng quy định pháp luật để giảm tối đã việc khiếu nại, 
thắc mắc của người dân.” 
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Ngày 21/11/2019 Hội đồng bồi thường đã họp xem xét đối với từng trường 
hợp và kết luận: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tham mưu cho UBND thành 
phố gửi văn bản đến Sở Tài nguyên và môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
trường chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện việc kiểm tra, chồng ghép bản đồ giải 
thửa đo vẽ năm 1989 lên bản đồ địa chính đo vẽ năm 1997 và hiện trạng sử dụng 
của các hộ gia đình làm cơ sở xem xét hỗ trợ diện tích đất cho các hộ gia đình bị 
ảnh hưởng theo quy định. 

Ngày 01/12/2019 UBND thành phố có Công văn số 2945/UBND-PTQĐ gửi 
Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chồng ghép bản đồ giải thửa và bản 
đồ địa chính dự án: Nâng cấp cải tạo đường Mỹ Sơn - Na Làng, thành phố Lạng 
Sơn. Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển kết quả chồng ghép giữa hai 
loại bản đồ làm cơ sở xem xét lập phương án hỗ trợ. Ngày 25/12/2019 UBND 
thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện và niêm yết phương 
án dự kiến. Sau khi tổ chức đối thoại và lấy ý kiến của các hộ gia đình, UBND 
thành phố sẽ phê duyệt phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình theo quy định. 

- Giá dịch vụ VSMT đối với các hộ kinh doanh chưa phù hợp thực tế với số 
rác thải ra, vì vậy chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Nên việc tổ chức 
thu tại khối phố gặp nhiều khó khăn. Đề nghị cần có sự khảo sát thực tế của công 
ty Huy Hoàng. 

Ngày 18/02/2019 UBND thành phố có Báo cáo số 95/BC-UBND đã đề nghị 
Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá dịch vụ VSMT không phù hợp 
với khối lượng rác xả thải của các hộ kinh doanh. Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh 
Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ vệ sinh 
môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 51/5017/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2017 về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong 
đó đã điều chỉnh, bổ sung mức thu một số đối tượng thu cho phù hợp với thực tế xả thải. 

- Có 03 hộ gia đình tại đường 17/10 là hộ bà Hoàng Thị Châm; Phạm Thị 
Phượng; Nguyễn Huyền Trang đề nghị xem xét để các hộ được nhận tái định cư ở 
mặt đường. 

Đối chiếu với quy chế giao đất tái định cư đối với các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng dự án Đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng được ban hành kèm theo Quyết định số 
929/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn thì hộ bà Hoàng 
Thị Châm, hộ và Phạm Thị Phượng và hộ bà Phạm Thu Trang không đủ điều kiện 
được giao đất tái định cư tại vị trí mặt đường Yết Kiêu (do có kích thước mặt tiền 
nhỏ hơn 3m), chỉ đủ điều kiện để giao đất tái định cư tại vị trí mặt đường nội bộ 
khu tái định cư tập trung phường Tam Thanh. 

Tuy nhiên, UBND thành phố sẽ giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà 
soát và báo cáo đối với các trường hợp có các tiêu chí gần đủ so với quy chế giao đất 
tái định cư để có sự điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình. 
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- Các nhà hàng, quán hát Karaoke tại Khu đô thị Phú Lộc 4 hoạt động quá 
khuya, tiếng ồn lớn gây mất trật tự ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đề nghị các 
cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Cơ sở kinh doanh Karaoke hiện nay đang hoạt động tại Khu đô thị Phú Lộc 
4, thuộc địa bàn khối 5, phường Vĩnh Trại gồm 03 cơ sở (karaoke Phú Lộc, 
karaoke Quyên, phòng trà và karaoke Sky Mussic), đây là 03 cơ sở thuộc ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quy định tại Nghị định 
96/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và các điều kiện về kinh doanh 
karaoke được quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
01/9/2019, trong đó quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không được 
hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng trong ngày. 

- Công tác cấp phép đối với các hộ kinh doanh karaoke: Công an thành phố 
tiến hành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT khi các hộ kinh doanh đảm 
bảo các điều kiện về ANTT được quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP có hiệu 
lực từ ngày 01/7/2016; UBND thành phố cấp Giấy phép kinh doanh karaoke khi 
các hộ kinh đảm bảo các điều kiện được quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP 
(thay thế Nghị định 103/2009/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.   

- Công tác quản lý: Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành cho các cở sở 
kinh doanh karaoke ký cam kết: Không hoạt động quá giờ quy định, không phát 
sinh tệ nạn xã hội, thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh của các hộ kinh 
doanh karaoke, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm thì tổ chức kiểm tra, xử lý 
theo quy định của pháp luật, cụ thể: Karaoke Quyên: tháng 4/2017 xử phạt về 
hành vi; Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý ANTT, tháng 6/2018 xử 
phạt về hành vi: Để khách sử dụng ma túy tại phòng karaoke; Karaoke Phú Lộc: 
tháng 12/2018 xử phạt về hành vi: Để cho khách sử dụng ma túy tại phòng 
Karaoke; Phòng trà và karaoke Sky Mussic: Tháng 8/2019 xử phạt về hành vi: 
Hoạt động không có GCN đủ điều kiện về ANTT. 

Đến nay, Công an Thành phố thường xuyên nắm tình hình, quản lý hoạt 
động của các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trên địa bàn, trong đó có 
03 cơ sở kinh doanh karaoke tại Khu đô thị Phú Lộc IV; tiến hành kiểm tra định kỳ, 
đột xuất, tuy nhiên chưa phát hiện các cơ sở này hoạt động quá giờ quy định như 
phản ánh của Nhân dân (Từ 00h đến 08h hàng ngày). 

- Đề nghị công ty TNHH Huy Hoàng thu gom túi rác giờ tại các đường ngõ nhỏ vì 
để thùng rác như vậy sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mất vệ sinh môi trường. 

UBND thành phố đã yêu cầu công ty TNHH Huy Hoàng kiểm tra và giải trình. 
Theo Công ty báo cáo, tại các ngõ nhỏ, khi thu gom rác các phương tiện xe chuyên 
dùng của Công ty không thể vào được, các công nhân phải kéo thùng rác ra đường để 
thu gom. Công ty đã đề nghị UBND phường thông báo giờ đổ rác của các cụm dân cư 
để thực hiện thu gom rác theo giờ.  

- Các hộ gia đình ở ngõ 4, ngõ 5 đề nghị Công ty thu gom rác thường xuyên tại 
các ngõ, ngách nhỏ tránh để lâu gây ô nhiễm môi trường. 
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 Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện việc thu gom rác thường xuyên, hàng 
ngày trên địa bàn, tuy nhiên trong quá trình thu gom do các hộ dân có việc hiếu, hỷ, đỗ 
xe ô tô hoặc thời tiết mưa bão có điểm bị tồn, lưu lại. Công ty sẽ tìm cách để khắc phục 
những hạn chế theo ý kiến cử tri đã phản ánh.. 

- Một số thùng đựng rác đã hư hỏng làm nước thải chảy ra đường gây ô nhiễm 
môi trường, đề nghị Công ty thường xuyên vệ sinh và thay thùng đựng rác. 

UBND thành phố đã yêu cầu công ty TNHH Huy Hoàng kiểm tra và báo cáo 
như sau: Việc đặt thùng đựng rác ở các đường phố đã được Công ty Huy Hoàng triển 
khai và kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên tại một số điểm do các phương tiện giao thông va 
quyệt làm đổ vỡ, có hộ đổ than nóng làm cháy thủng thùng, hoặc khi vận chuyển thùng 
do va đập bị vỡ nên nước chảy ra môi trường. Công ty đề nghị UBND phường và khối 
phố tuyên truyền đến cơ quan đơn vị và hộ dân không làm hư hỏng các thùng đựng rác, 
không cho than nóng vào thùng, không tự ý di chuyển các thùng đựng rác, khi xả rác 
không đổ nước vào thùng rác, đổ rác xong phải đóng nắp thùng tránh trời mưa... để đảm 
bảo công tác thu gom. Nếu phát hiện điểm có thùng hư hỏng kịp thời phản ánh về Công 
ty qua số điện thoại: 0913 277 031; 0856 465 888; 0915 318 568 để được xử kịp thời. 

- Việc thực hiện thí điểm phân loại rác từ hộ gia đình bước đầu đã được đa số 
nhân dân ủng hộ và chấp hành; Tuy nhiên ở các điểm thu gom rác chỉ có 01 thùng 
đựng rác do đó người dân bỏ rác 03 loại vào 01 thùng, đề nghị bố trí thùng đựng rác 
theo 03 màu; nên đặt các thùng to để đảm việc thu gom rác. 

Công ty TNHH Huy Hoàng báo cáo như sau: Tháng 06 năm 2019 Công ty 
TNHH Huy Hoàng tổ chức triển khai công tác phân loại rác thải tại hộ gia đình thí điểm 
ở 10 khối của 05 phường thuộc thành phố; Trong đó phường Vĩnh Trại có 02 khối: 
Khối 8 và khối 9, khi triển khai Công ty đã phối hợp với UBND các phường tuyên 
truyền đến cấp ủy, khối phố và trên 450 lượt hộ dân, niêm yết ở các điểm thu gom 01 tờ 
panô hướng dẫn phân loại rác, đặt ở mỗi điểm 3 loại thùng (xanh, đỏ, vàng) với 120 
thùng đựng rác, phát cho mỗi hộ gia đình 01 tờ rơi và 03 loại túi đựng rác thân thiện môi 
trường đủ trong thời gian thí điểm. Công ty đã bố trí các xe ô tô thu gom ứng với rác 
phân loại. Qua một tháng thí điểm có một số hộ dân thực hiện khá tốt, nhưng hầu hết 
các hộ dân không phân loại rác theo hướng dẫn, từ đó cũng đã ảnh hưởng đến công tác 
phân loại rác, đặc biệt không dùng các loại túi Công ty phát, việc đặt 3 thùng cũng gặp 
khó khăn. Từ 01 tháng 9 năm 2019 Công ty dừng thí điểm phân loại rác và trở lại thu 
gom rác bình thường, thu gom rác theo giờ, do vậy ở các điểm thu gom không thể đặt 
03 thùng theo 03 màu như thời gian thí điểm phân loại rác. 

- Để khắc phục tình trạng nước thải chảy ra đường gây ô nhiễm môi trường, 
đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm lắp đặt hệ thống cống thoát nước thải và 
thi công xong đoạn đang làm dở dang tại tổ 1, khối 5. 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn; tại Điều 16 quy định: “Sở Xây dựng là đơn vị quản lý hệ thống 
thoát nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”. Căn 
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cứ Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn Giao 
quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; tại 
Điều 1 quy định: “Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn được giao trực tiếp 
quản lý, vận hành, duy tu, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước hàng năm”.  

 Sở Xây dựng Lạng Sơn hoặc đơn vị trực tiếp quản lý; vận hành, khai thác là 
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành 
phố sẽ có ý kiến với Sở Xây dựng, công ty cổ phần cấp thoát nước để đẩy nhanh 
việc thi công.  

5. Cử tri phường Chi Lăng 

- Đề nghị xây thêm trường Mầm non công lập để đáp ứng nhu cầu đi học của 
các cháu, vì hiện nay dân cư trên địa bàn phường khá đông đúc, 2 trường Mầm 
non công lập chưa đáp ứng nhu cầu đi học của trẻ. 

Theo số liệu điều tra phổ cập phường Chi Lăng, năm học 2019-2020 có 
1135/1198 trẻ được ra lớp (tỷ lệ 94,7%, tăng 4,2% so với năm học trước). Trong 
đó, trẻ 4-5 tuổi cơ bản ra lớp đạt 100%, số trẻ chưa được đi học chủ yếu là 2 tuổi 
(30 trẻ) và 3 tuổi (33 trẻ). Theo quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 
5 tuổi chỉ yêu cầu huy động 100% số trẻ 5 tuổi ra lớp, các độ tuổi còn lại tùy thuộc 
vào điều kiện cơ sở vật chất có thể huy động thêm. Mặt khác, số trẻ chưa ra lớp là 
63 trẻ, tương đương 02 lớp như hiện nay nên không đủ để xây dựng thêm 01 trường 
mầm non mới. Số trẻ chưa ra lớp có thể vào học tại trường MN Tuổi Thần Tiên và 
một số trường mầm non khác trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Đường lên Giếng Tiên đã xuống cấp, đường ngõ bị sụt. Đề nghị tu sửa 
nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách thập phương đến thăm quan. 

Khu danh lam thắng cảnh di tích Chùa Tiên đã được xếp hạng cấp Quốc gia 
do vậy việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp thuộc thẩm quyền cấp Thành phố. UBND 
thành phố đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khảo sát để 
tiến hành cải tạo sửa chữa giai đoạn 2019-2020. 

- Đề nghị làm hệ thống thoát nước đoạn từ đường Đèo Giang lên đơn vị C20 
- Bộ CHQS tỉnh. 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường khảo sát, thống kê các tuyến 
đường, ngõ chưa có hệ thống thoát nước thường xuyên bị ngập úng để lập kế hoạch 
cải tạo, đầu tư dần trong từng năm. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ xem 
xét đưa đoạn đường từ đường Đèo Giang lên đơn vị C20 - Bộ CHQS tỉnh vào kế 
hoạch để phê duyệt làm cơ sở để bố trí vốn, đầu tư xây dựng theo kế hoạch. 

- Cống thoát nước tại ngã ba Văn Vỉ và ngõ 8 (khối Trần Quang Khải 2) 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. 

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019 UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng 
Quản lý đô thị đôn đốc đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ thành phố khơi thông, nạo 
vét rãnh thoát nước đoạn từ ngã 3 Văn Vỉ đến Ngõ 8 (Khối Trần Quang Khải 2) để 
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đảm bảo thoát nước và hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới UBND 
thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát lập phương án 
cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Trần Quang Khải để 
đảm bảo cho việc thoát nước và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nêu trên. 

- Ngõ 217 giáp Trung tâm điều dưỡng Người có công kè đá bị sụt lún mùa 
mưa nước tràn ra đường gây trơn trượt và có trường hợp đã ngã, đề nghị có ý kiến 
với Trung tâm điều dưỡng Người có công sửa chữa cống thoát nước vì nước tràn 
ra đường gây cản trở an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường. 

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã giao phòng Kinh tế 
phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra. Ngày 29/10/2019 Phòng Kinh tế đã phối 
hợp với UBND phường Chi Lăng, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố, 
Trung tâm điều dưỡng Người có công và Khối trưởng khối Đại Thắng kiểm tra, xem xét 
tại thực địa kết quả như sau: 

Theo ý kiến của đồng chí Liễu Văn Toan - Khối trưởng khối Đại Thắng: Về 
mùa mưa (khi có mưa) nước tràn ra đường gây trơn trượt tại khu vực ngõ 217 giáp 
Trung tâm điều dưỡng Người có công và mặt đường của tuyến đường Văn Vỉ đoạn 
tiếp giáp với tuyến ngõ 217 giáp Trung tâm điều dưỡng Người có công. 

Kiểm tra công trình hồ chứa Nà Bây vẫn đảm bảo an toàn hồ đập, không có 
hiện tượng dò rỉ thân đập.  

- Nguyên nhân nước tràn ra đường gây trơn trượt:  

+ Toàn bộ tuyến đường ngõ 217 (nay là ngõ 64) giáp Trung tâm điều dưỡng 
Người có công không có hệ thống rãnh thoát nước mà được thoát nước trực tiếp 
trên mặt đường khi trời mưa do 02 bên đường đã xây tường rào, tạo thành dòng 
chảy trên mặt đường. 

+ Hệ thống tiêu thoát nước mặt toàn bộ khu vực Trung tâm điều dưỡng 
người có công bị dò rỉ ngấm nước ra phần tường kè tiếp giáp với tuyến đường ngõ 
217 (nay là ngõ 64). Việc khắc phục dò rỉ ngấm nước ra phần tường kè đã được 
Trung tâm điều dưỡng tạm thời khắc phục bằng cách đặt ống để tiêu thoát nước ra 
tuyến rãnh thoát nước đường Văn Vỉ. Tuy nhiên tuyến ống đặt qua đường ngõ 217 
nhỏ và rãnh thoát nước đường Văn Vỉ bị tắc nên ứ động nước trên đường Văn Vỉ 
khi trời mưa. 

Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
xem xét phối hợp cùng UBND phường Chi Lăng khảo sát xây dựng hệ thống thoát 
nước của tuyến đường ngõ 217 và nạo vét tuyến rãnh thoát nước đường Văn Vỉ 
đoạn Trung tâm điều dưỡng Người có công. 

- Đoàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị quan tâm hỗ trợ về địa 
điểm, kinh phí, bồi dưỡng, tập huấn cho CLB hướng dẫn viên du lịch của thanh 
niên thành phố trong thời gian tới. 

Hiện nay, thực hiện Đề án hướng dẫn viên du lịch trong đoàn viên thanh niên 
giai đoạn 2018 - 2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 452 -QĐ/TU, ngày 
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27/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn; trong đó mỗi năm bố trí một 
phần kinh phí ngân sách hỗ trợ cho hoạt động của Câu lạc bộ Hướng dẫn du lịch 
thành phố và Cửa hàng dịch vụ thanh niên. Thành đoàn đã ra quyết định thành lập 
Câu lạc bộ từ tháng 6/2019 và dự kiến khánh thành Cửa hàng Dịch vụ thanh niên 
phục vụ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền xứ Lạng và các 
sản phẩm thanh niên phát triển kinh tế trong tháng 11/2019. Trong thời gian qua, đã 
cử các thành viên CLB tham gia một số chương trình như: Hội nghị tập huấn 
nghiệp vụ thuyết minh viên do UBND thành phố tổ chức, dự Hội thảo khoa học về 
di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh, Núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc; tham gia Hành 
trình về nguồn thăm quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ tại huyện Văn Lãng; tập 
luyện tham gia Hội thi thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch trong khuôn khổ 
chương trình Qua miền di sản Việt Bắc do tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức.  

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục tham mưu để 
triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ phục vụ cho hoạt 
động của Câu lạc bộ hướng dẫn du lịch và Cửa hàng Dịch vụ thanh niên. 

 - Đoàn phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn:  

+ Hiện nay mức hỗ trợ cho các đồng chí Phó Bí thư đoàn phường, xã còn rất 
thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện nay, đề nghị lãnh đạo xem xét 
nâng mức phụ cấp cho phó bí thư phường, xã đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. 

Thực hiện Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về Quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những 
người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và 
điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, tại điểm b, khoản 3 điều 1 quy định mức phụ cấp đối với chức danh Phó bí thư 
đoàn thanh niên CSHCM mức phụ cấp bằng 0,8 mức lương tối thiểu chung của cán 
bộ công chức, hiện nay thành phố vẫn đang thực hiện chi trả theo đúng mức phụ 
cấp trên đối với chức danh Phó bí thư đoàn phường. 

Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tại mục 5, điều 2 sửa đổi bổ sung 
điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (phụ cấp và khoán kinh phí đối với người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. Hiện nay 
UBND tỉnh đã lấy ý kiến các ngành chức năng và tổng hợp trình HĐND tỉnh ban 
hành quy định chi đối với các chức danh của cán bộ hoạt động không chuyên trách 
(trong đó có chức danh bí thư đoàn thanh niên CSHCM). 

+ Đề nghị lãnh đạo xem xét tăng phụ cấp cho đồng chí bí thư chi đoàn khối, 
thôn và có phụ cấp hỗ trợ cho đồng chí phó bí thư chi đoàn khối, thôn. Đặc biệt là 
chế độ bảo hiểm y tế cho các đồng chí này. 

Hiện nay, thành phố đang thực hiện chi trả phụ cấp đối với chức danh người 
hoạt động không chuyên trách ở khối, thôn theo đúng Quyết định số 22/2012/QĐ-
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UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung Quyết định số 
05/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Quy định số lượng, 
chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở 
xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với 
Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với mức hỗ trợ hàng tháng đối với chức danh 
Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là 0,15 mức lương tối thiểu 
chung do Chính phủ quy định và không quy định hỗ trợ cho chức danh phó bí thư 
chi đoàn khối, thôn. 

Theo Điều 2, Mục 6 - bổ sung Điều 14a. Người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn, khối phố tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố có hiệu lực từ ngày 25/6/2019 có 
quy định: “1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không 
quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp 
dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân 
phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố 
ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi 
dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội 
phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”. Hiện nay Ủy ban 
nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng 
chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố theo quy định tại 
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.  

+ Cần có biện pháp mạnh đối với việc không chấp hành luật giao thông của 
các thanh niên, đặc biệt là đối với những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà 
trường. 

Công an Thành phố đã phối hợp với các nhà trường tuyên truyền 08 buổi với 
hơn 4.150 lượt giáo viên và học sinh tham gia; phối hợp với Đài Truyền hình, Báo 
Lạng Sơn, các tổ chức chính trị, đoàn thể, các cơ quan liên quan tăng cường công 
tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; huy động tối đa lực lượng, 
phương tiện TTKS xử lý vi phạm tập trung vào đầu giờ buổi sáng để xử lý các 
trường hợp học sinh vi phạm tại cổng các trường học trên địa bàn; tổ chức các tổ 
tuần tra lưu động vào ban đêm, kết hợp tuần tra kiểm soát công khai với hóa trang, 
sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình, nhận dạng những trường 
hợp thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, điều khiển xe 
bằng một bánh, tiến hành tra cứu xác minh để gọi đến xử lý. Khai thác có hiệu quả 
hệ thống camera giám sát trong xử lý vi phạm bằng hình ảnh đối với các đối tượng 
vi phạm. Trong năm, Công an Thành phố đã phát hiện và lập biên bản 416 trường 
hợp người vi phạm chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, 06 
trường hợp điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, 07 trường hợp điều 
khiển xe lạng lách, đánh võng; gọi hỏi, răn đe đối với hơn 20 trường hợp thường 
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xuyên có hành vi điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng, cố tình 
thách thức lực lượng chức năng. Đối với các trường hợp học sinh vi phạm, Công an 
Thành phố đã gửi thông báo đến nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục. 

Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện 
pháp nghiệp vụ tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, 
trong đó trọng tâm là: 

1. Tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn, 
báo Lạng Sơn và các cơ quan truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng, có trọng tâm trọng điểm, đặc biệt hướng tới đối tượng là học sinh, sinh 
viên. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành PL về TTATGT của người dân. 

2. Phối hợp với các trường học, tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành 
Luật Giao thông đường bộ, tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh không giao 
xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.  

3 Tiếp tục triển khai thực hiện TTKS công khai kết hợp với hóa trang, sử 
dụng phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật, tăng cường xử lý nghiêm với các trường 
hợp thanh thiếu niên vi phạm quy định về TTATGT. Đối với các trường hợp học 
sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông, lập danh sách và gửi 
thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục. 

- Đoàn xã Quảng Lạc; đ/c Trần Hồng Hạnh - Bí thư chi đoàn khối Cửa 
Đông, phường Chi Lăng:  Công tác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên 
thực hiện các mô hình phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do thanh niên 
chưa có tài sản để thế chấp.  Đề nghị mở thêm nhiều kênh, tăng nguồn vốn cho 
thanh niên làm kinh tế vay, thủ tục đơn giản hơn (thanh niên chưa có tài sản thế 
chấp đáng giá). 

Hiện nay, thanh niên có cơ hội tiếp cận với nhiều kênh vay vốn khác nhau, 
nhưng chủ yếu là vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua các tổ 
chức chính trị xã hội (tín chấp) trên địa bàn và 01 phần từ nguồn Quỹ Quốc gia về 
việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (vốn 120, có tài 
sản thế chấp) và vay vốn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của 
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy 
nhiên, vốn vay 120 của Trung ương Đoàn do yêu cầu có tài sản thế chấp và nhiều 
thủ tục giấy tờ nên một bộ phận thanh niên còn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. 

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền tới 
đông đảo đoàn viên thanh niên nắm và hiểu rõ hơn về nguồn vốn 120 để tiếp cận 
đúng đối tượng, đảm bảo giải quyết việc làm, phát triển kinh tế cho thanh niên và 
nhân dân. Đồng thời, tổ chức Đoàn các cấp cũng mong muốn Ủy ban nhân dân 
thành phố tiếp tục quan tâm chuyển vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng CSXH 
tỉnh để thanh niên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi được thuận lợi hơn và góp 
phần tăng trưởng dư nợ. 
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 Trên đây là báo cáo giải trình ý kiến của nhân dân phục vụ Hội nghị đối 
thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019./. 

 
Nơi nhận:  
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- CPVP + CV; 
- Trang TTĐT; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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