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BÁO CÁO 

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười một 

HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, UBND thành phố báo cáo tổng 

hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười một 

HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:   

Ngay sau khi nhận được 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 930/BC-

HĐND ngày 04/02/2020 của Thường trực HĐND thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-

2021, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức kiểm tra, xem xét, đề 

xuất phương án giải quyết đối với 04 kiến nghị của cử tri do HĐND thành phố chuyển 

đến, cụ thể:  

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Bà Hà Thị Cản - Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha: Hiện trên địa bàn thôn có hệ 

thống mương thủy lợi dẫn nước, phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của nhân 

dân tại khu ruộng Nà Hân, Nà Vàng đã xuống cấp. Đề nghị lãnh đạo các cấp 

quan tâm có ý kiến với cơ quan chức năng cải tạo, nâng cấp hệ thống mương và 

thường xuyên vận hành trạm bơm để kịp thời cung cấp nước cho bà con sản xuất nông 

nghiệp tại khu vực này. 

Ngày 11/02/2020, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đã phối hợp 

cùng UBND xã Mai Pha, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố, đại diện 

thôn Rọ Phải kiểm tra, xem xét tại thực địa kết quả như sau: 

Trạm bơm gốc Hồng và hệ thống mương thủy lợi dẫn nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp của nhân dân tại khu vực cánh đồng tại sân bay Mai Pha, trong đó có 

khu ruộng Nà Hân, Nà Vàng hiện vẫn đang hoạt động bình thường, đảm bảo nước 

tưới phục vụ sản xuất, chưa cần sửa chữa. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, công tác 

trao đổi thông tin về nhu cầu dùng nước của nhân dân với đơn vị quản lý trạm bơm 

(Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố) chưa kịp thời, nên có những thời 

điểm cung cấp nước tưới cho sản xuất chưa đảm bảo. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố 

phối hợp cùng UBND xã Mai Pha, thôn Rọ Phải lập kế hoạch điều tiết nước tưới 

phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực này. 

2. Ông Hoàng Thanh Dũng - Thôn Pò Mỏ, xã Mai Pha: Đề nghị các cấp có 

thẩm quyền quan tâm có ý kiến với lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng 

Sơn chuyển ống dẫn nước tại trạm bơm thuộc thôn Pò Mỏ ra giữa dòng chảy sông Kỳ 

Cùng, vì hiện nay ống nằm ngay cạnh bờ sông có rất nhiều rác, xác động vật chết nên 

không đảm bảo vệ sinh. 
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Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri do UBND thành phố chuyển đến, 

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn giải trình như sau: Hiện tại, trạm bơm cấp 

I thuộc thôn Pò Mỏ bơm nước cung cấp về nhà máy xử lý tại Công ty có công suất 

6.000m3/ngđ cấp cho toàn thành phố Lạng Sơn, tại trạm bơm cấp I thôn Pò Mỏ do 

lưu lượng nước sông không ổn định, mức nước lên xuống thất thường, Công ty xây 

dựng trạm bơm tại bè và đường ống dẫn nước mềm để duy trì cung cấp nước ổn định 

theo mức nước lên xuống, do đó gây ra hiện tượng ứ đọng rác, xác động vật. Tuy 

nhiên theo định kỳ hàng ngày Công ty tiến hành vệ sinh công nghiệp sạch sẽ tại nơi 

sản xuất, công nhân trực trạm đã tiến hành vệ sinh thường xuyên tại trạm khí có hiện 

tượng đó xảy ra, do đó không có hiện tượng đọng rác, xác chết động vật gây ô nhiễm 

như theo phản ánh của cử tri xã Mai Pha. 

Trong qua trình sản xuất cung cấp nước sạch, công ty thường xuyên phối hợp 

với Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Tỉnh tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác 

vệ sinh công nghiệp và phối hợp với phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh, phối 

hợp với chính quyền địa phương cảnh báo, khuyến cáo các đơn vị sản xuất người dân 

việc xả thải ra môi trường trong phạm vi bảo vệ nguồn cung cấp nước sạch đảm bảo 

cấp nước an toàn. 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XDCB 

1. Ông Bùi Minh Thắng - Cử tri khối 8, phường Tam Thanh: Đề nghị sớm triển 

khai Dự án đường dạo khu vực xung quanh bờ hồ Phai Loạn và tạo lan can bảo vệ 

xung quanh hồ để tránh gây nguy hiểm cho nhân dân. 

Theo kế hoạch Năm 2020, UBND thành phố đã bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị 

đầu tư cho dự án Cải tạo chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn tại Quyết định số  

4588/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, giao 

Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án trong 

năm 2020, dự kiến thực hiện dự án, khởi công xây dựng công trình trong năm 2021. 

2. Ông Hoàng Văn Giai - Cử tri khối 4 phường Đông Kinh: Cổng Trường Tiểu 

học Vĩnh Trại rất đông khi tan giờ học do các phụ huynh đón con và hàng quán lấn 

chiếm gây tắc đường. Đề nghị thành phố cấm ô tô vào đón trong cổng trường, dẹp các 

quán bán hàng ăn tại cổng trường, phá dỡ bồn hoa trên vỉa hè đoạn đường trước 

cổng trụ sở UBND thành phố để phụ huynh có chỗ đỗ xe chờ đón con. 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 09/01/2020 

V/v đảm bảo công tác trật tự đô thị năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, trong 

đó tập trung xử lý công tác trật tự đô thị trên các tuyến đường, trụ sở làm việc và các 

cổng trường học trên địa bàn thành phố. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ 

tiếp tục chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND phường 

Vĩnh Trại xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để làm nơi kinh 

doanh bán hàng mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến ATGT tại 

cổng trường Tiểu học Vĩnh Trại. 

Mặt khác do khu vực này mặt đường hẹp, không có nơi đỗ xe, trong khi đó học 

sinh trong trường học còn nhỏ, cần phải có sự đưa đón của người lớn, nên việc ùn ứ 

giao thông trong thời gian tan học đã xảy ra trong nhiều năm qua. Để đảm bảo trật tự 

ATGT UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố bố trí cán bộ hướng dẫn, phân 
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luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Trong thời gian tới để 

đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực này UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an 

thành phố cử cán bộ cảnh sát hướng dẫn phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông. 

Trên đây là Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

mười một HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND thành phố trân 

trọng báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;  
- TT Thành ủy;  

- TT HĐND TP;  

- CT, các PCT UBND TP;  

- Các đại biểu HĐND TP;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 

- C, PVP, các CV;  

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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