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BÁO CÁO
Giải trình các ý kiến của nhân dân phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp
của người đứng đầ u cấ p ủy, chính quyề n thành phố với Nhân dân năm 2020
Thực hiện Công văn số 110-CV/TU ngày 30/11/2020 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 2020; Trên cơ sở Biể u tổ ng hơ ̣p các ý kiế n do UBMTTQ
Viê ̣t Nam thành phố chuyể n đế n, 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, UBND
thành phố báo cáo cụ thể như sau:
I. CÁC VỤ VIỆC PHỨC TẠP, KÉO DÀI CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
DỨT ĐIỂM (3 vụ việc)
1. Vụ việc ông Trịnh Chắn Hính, trú tại khối 4, phường Đông Kinh,
thành phố Lạng Sơn
Gia đình ông Trịnh Chắn Hính bị ảnh hưởng dự án xây dựng Trụ sở: Sở Tư
pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc đã được các cơ quan Nhà nước
các cấp giải quyết tại các Quyết định 1703/QĐ-UB ngày 28/9/1999 của UBND tỉnh
Lạng Sơn; Quyết định số 32/QĐ-TCĐC ngày 29/02/2001 của Tổng cục Trưởng
tổng cục Địa chính.
UBND tỉnh rà soát theo theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019
của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo
đông người, phức tạp, kéo dài, sau khi rà soát UBND tỉnh đã báo cáo Thanh tra
Chính phủ đối với vụ việc của gia đình. Thanh tra Chính phủ có Công văn số
121/TTCP –C.I ngày 07/5/2020 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh
Chắn Hính, trong đó có nội dung “đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn giải quyết vụ việc
theo hướng tiếp tục vận động, giải thích thông qua công tác tiếp công dân. Trên cơ
sở sức khỏe, hoàn cảnh của gia đình ông Hính và tùy thuộc vào điều kiện của địa
phương để xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật”.
Xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình ông Trịnh Chắn Hính, UBND tỉnh đã kêu
gọi các doanh nghiệp, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ cho gia
đình ổn định cuộc sống.
UBND thành phố đã 02 lần mời ông Trịnh Chắn Hính lên tuyên truyền, vận
động, thông báo cho ông Hính được biết nội dung, chủ trương hỗ trợ của UBND
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tỉnh, đồng thời thuyết phục ông Hính chấp thuận phương án hỗ trợ quyên góp với
số tiền là 100 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, qua 2 lần mời lên tuyên
truyền, vận động ông Hính đều không nhất trí phương án giải quyết của các cấp (đề
nghị mức hỗ trợ là 500 triệu đồng).
Từ kết quả tuyên truyền vận động, căn cứ vào kết quả giải quyết của các cơ
quan có thẩm quyền, căn cứ Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông tư số
06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình
tiếp công dân. UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh: Ban hành Thông báo về
việc từ chối tiếp công dân đối với ông Trịnh Chắn Hính.
UBND thành phố đã có báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định
(Báo cáo số 1048/BC-UBND ngày 04/12/20020).
2. Vụ việc bà Nguyễn Thị Biện Nguyễn Thị Biện và ông Lương Văn Hiệu
bị ảnh hưởng dự án Quốc lộ 1A
Ngày 03/9/2019, bà Nguyễn Thị Biện có đơn đề nghị gửi UBND thành phố
Lạng Sơn với nội dung:" Gia đình bị ảnh hưởng dự án Quốc lộ 1A, ngày
14/12/1999 gia đình không ký do còn thắc mắc giá thấp và chưa phân tái định cư.
Nay tôi làm đơn này đề nghị UBND thành phố xem xét bồi thường giá đất cho gia
đình tôi thỏa đáng và phân tái định cư cho gia đình để 02 con tôi có đất xây nhà".
Ngày 09/12/2019, UBND thành phố có Công văn số 2992/UBND-PTQĐ trả
lời đơn của bà Nguyễn Thị Biện với nội dung:" 1. Phê duyệt phương án bồi
thường: Gia đình khẳng định đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt
tại Quyết định số 313 QĐ/UB-XD ngày 01/3/2000 của UBND tỉnh Lạng Sơn đứng
tên hồ sơ kiểm đếm là ông Lương Văn Hiệu, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là:
63.832.692đồng và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. 2. Về tái định cư: Gia
đình bà Biện có nơi ở trên cùng địa bàn xã Mai Pha trong quá trình thực hiện dự
án Quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Lạng Sơn.
Đối chiếu các quy định, việc bà Biện đề nghị kiểm tra, xem xét lại phương án
tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đề nghị cấp 01 ô đất tái định cư là
không có cơ sở xem xét, giải quyết".
Ngày 13/12/2019, bà Nguyễn Thị Biện tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND
tỉnh (sau khi nhận được Công văn số 2992/UBND-PTQĐ ngày 09/12/2019 của
UBND thành phố) với nội dung: "Yêu cầu giao cho gia đình 06 ô tái định cư do bị
thu hồi 653,3m2 đất. Phần diện tích còn lại yêu cầu được cấp giấy CNQSD đất".
Ngày 26/3/2020, UBND thành phố ban hành Công văn số 678/UBND-TTr
V/v thông báo kết quả rà soát trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Biện, ông Lương Văn
Hiệu đối với dự án Quốc lộ 1A. Tại văn bản đã kết luận "Dự án khôi phục Quốc lộ
1A đoạn Hà Nội -Lạng Sơn do Ban Quản lý dự án Quốc lộ 1 (PMU.1) - Bộ giao
thông vận tải làm Chủ đầu tư thực hiện dự án, dự án được triển khai năm 1997 và
hoàn thiện đưa vào sử dụng đến nay đã hơn 20 năm. Hồ sơ đền bù GPMB của dự
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án không được lưu trữ tại UBND thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn).
Khi gia đình bà Nguyễn Thị Biện có đơn gửi UBND thành phố về việc đề nghị xem
lại phương án bồi thường đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2000, UBND
thành phố đã giao cho các cơ quan chuyên môn tiến hành thu thập hồ sơ và đã ban
hành Công văn số 2992/UBND-PTQĐ ngày 09/12/2019 trả lời để gia đình hiểu rõ
về cơ chế chính sách bồi thường đối với gia đình tại thời điểm thu hồi đất trước
đây. Gia đình bà Nguyễn Thị Biện không đồng ý với nội dung công văn trả lời và
đã khiếu nại. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho gia đình bà đã được
UBND tỉnh ban hành từ năm 2000, thời điểm đó gia đình bà Biện đã có đơn và đã
được xem xét giải thích theo quy định. Căn cứ Điều 9 và Khoản 6 Điều 11 Luật
Khiếu nại năm 2011 đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Biện không được thụ lý do
đã hết thời hạn, thời hiệu thụ lý giải quyết mà không có lý do chính đáng. Qua kiểm
tra rà soát hồ sơ, UBND thành phố khẳng định các chế độ về đền bù thiệt hại khi
Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm đó là đúng quy định, bà Biện đã nhận đầy đủ
chế độ được phê duyệt và đã ban giao mặt bằng thực hiện Dự án. Các yêu cầu nêu
trên của gia đình bà Nguyễn Thị Biện là không có căn cứ để xem xét".
Không đồng ý với nội dung tại Công văn số 678/UBND-TTr ngày 26/3/2020
của UBND thành phố, bà Biện đã có ý kiến tại buổi tiếp dân tỉnh ngày 04/5/2020.
Thực hiện nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân UBND thành phố đã giao cho
Thanh tra thành phố kiểm tra làm rõ nội dung kiến nghị của công dân. UBND thành
phố đã ban hành Công văn số 1253/UBND-TTr ngày 27/5/2020 gửi bà Nguyễn Thị
Biện.
Ngày 18/8/2020, ông Lương Văn Hiệu và bà Nguyễn Thị Biện tiếp tục có
đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố với nội dung "khiếu nại hành vi cho rằng gia
đình không đủ điều kiện giao 06 ô đất tái định cư thể hiện tại văn bản số
1253/UBND-TTr ngày 27/5/2020 của UBND thành phố. Đề nghị Chủ tịch UBND
thành phố hỗ trợ giao 04 ô đất tái định cư để các con ổn định cuộc sống và trang
trải viện phí."
Bản chất là gia đình bà Nguyễn Thị Biện không đồng ý với Quyết định phê
duyệt kinh phí đền bù đối với gia đình (Quyết định số 313 QĐ/UB-XD ngày
01/03/2000 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, Quyết định được UBND tỉnh ban hành từ
năm 2000, theo quy định tại Điều 9 và khoản 6, 8 Điều 11 Luật Khiếu nại năm
2011 đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Biện không được thụ lý do đã hết thời hạn,
thời hiệu giải quyết mà không có lý do chính đáng.
Do vậy, UBND thành phố không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với đơn của
bà Nguyễn Thị Biện vợ ông Lương Văn Hiệu liên quan đến dự án Quốc lộ1A do đã
hết thời hạn.
3. Vụ ông Lê Viết Tuyên, trú tại nhà số 12a, ngõ 80, đường Tô Thị, khối
7, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
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Ông Lê Viết Tuyên có đơn tố cáo đề ngày 30/10/2018 gửi Chủ tịch UBND
tỉnh với nội dung tố cáo Trưởng ban và cán bộ Ban Quản lý dự án Sở Giao thông
vận tải; cán bộ phòng Tài chính vật giá và cán bộ phòng Xây dựng thị xã Lạng
Sơn; Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính phường Tam Thanh đã có hành vi lợi
dụng chức vụ, quyền hạn cố tình đo đạc kiểm đếm sai lệch 35,8m 2 đất, theo chỉ giới
thi công đường viền đỏ tại Quyết định số 1370/QĐ-UB-XD ngày 23/8/2000 của
Chủ tịch UBND tỉnh nhằm mục đích để diện tích đất còn lại của gia đình bà Đoàn
Thị Chiêm dưới 40m2, đủ điều kiện để được giao đất tái định cư. Văn phòng UBND
tỉnh đã có Công văn số 4557/VP-BTCD ngày 13/11/2018 về việc chuyển đơn tố
cáo về UBND thành phố Lạng Sơn để kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định.
Ngày 08/01/2019, Ban Tiếp công dân thành phố đã mời ông Tuyên lên làm
việc để làm rõ thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với những người có tên trong đơn
tố cáo đề ngày 30/10/2018 theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018, tại buổi làm
việc đã trao đổi, giải thích cho ông Tuyên về thẩm quyền giải quyết tố cáo:
"…Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố gồm: Ông Hoàng
Hòa – nguyên cán bộ phòng Xây dựng thị xã Lạng Sơn; ông Đào Duy Hưng nguyên cán bộ phòng Tài chính vật giá thị xã Lạng Sơn; ông Trần Văn Nại nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Thanh…
Căn cứ Điều 12 và Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018, Ban Tiếp công dân thành
phố hướng dẫn ông Tuyên gửi nội dung tố cáo những người không thuộc thẩm
quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố đến các cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật. Đối với những người tố cáo thuộc thẩm quyền giải
quyết của Chủ tịch UBND thành phố Ban Tiếp công dân thành phố tham mưu xử lý
theo quy định."
Ngày 01/02/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND
về việc thụ lý tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo với nội dung: Thụ
lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Trần Văn Nại - nguyên Chủ tịch
UBND phường Tam Thanh; ông Đào Duy Hưng - nguyên cán bộ phòng Tài chính
vật giá thị xã Lạng Sơn (nay là phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; ông Hoàng
Duy Hoà – nguyên cán bộ phòng Xây dựng thị xã Lạng Sơn (nay là phòng Quản lý
đô thị thành phố).
Trong quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu, kiểm tra, xác minh, do tính chất vụ
việc phức tạp nên UBND thành phố đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn
của thành phố vào ngày 04/7/2019 và 30/10/2019.
Do ông Tuyên cũng gửi đơn tố cáo các cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh nên để làm rõ nội dung tố cáo của công dân
và thống nhất kết quả giải quyết, UBND thành phố đã ban hành Công văn số
2745/UBND-TTr ngày 07/11/2019 gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. Ngày
03/12/2019, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp xem xét lấy ý
kiến của các Sở, ngành và các bên có liên quan đối với nội dung đơn tố cáo của
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công dân. Tại cuộc họp các thành phần tham dự đã trao đổi và kiểm tra hồ sơ có
liên quan đến nội dung đơn công dân tố cáo và đi đến thống nhất: Công dân tố cáo
các ông (bà) trong quá trình thực hiện việc đo đạc kiểm đếm phần diện tích đất của
gia đình bà Đoàn Thị Chiêm để thực hiện dự án đường Tô Thị (đoạn Tô Thị - Thủy
Sản) phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn thuộc các đối tượng nằm trong Quyết
định thành lập ban đền bù GPMB thi công công trình đường Tô Thị (đoạn Tô Thị Thủy Sản) do Chủ tịch UBND thị xã (nay là thành phố) ký thành lập. Do đó tất cả
các ông (bà) có tên trong đơn tố cáo của công dân do Chủ tịch UBND thành phố
giải quyết.
Căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018; trên cơ sở kết quả nội
dung cuộc họp và kết quả làm việc với người tố cáo (biên bản làm việc ngày
13/12/2019 của Thanh tra thành phố), ngày 31/12/2019 UBND thành phố đã ban
hành Quyết định số 4796/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao Thanh
tra thành phố xác minh nội dung đơn tố cáo với nội dung: " Tố cáo các ông bà có
tên trong Biên bản ngày 07/4/2001 đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố
tình đo đạc kiểm đếm sai lệch 35,8m2 đất theo chỉ giới thi công đường viền đỏ tại
Quyết định số 1370/QĐ-UB-XD ngày 23/8/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hành vi
đo đạc sai lệch này nhằm mục đích để diện tích đất còn lại của gia đình bà Đoàn
Thị Chiêm dưới 40m2, đủ điều kiện hợp pháp nhận tái định cư.
Ngày 10/6/2020, UBND thành phố ban hành kết luận nội dung tố cáo số
1371/KL-UBND ngày 10/6/2020. Không đồng ý, ông Tuyên có đơn tố cáo tiếp gửi
Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 16/7/2020 Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số
139/VP-BTCD giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát đơn của ông Lê Viết Tuyên.
Ngày 30/7/2020, Thanh tra tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND thành phố,
Ban Tiếp công dân tỉnh để thống nhất hướng xử lý vụ việc. Tại buổi làm việc,
Thanh tra tỉnh đề xuất hướng xử lý đối với đơn tố cáo đề ngày 01/7/2020 của ông
Tuyên gửi Chủ tịch UBND tỉnh như sau: Chủ tịch UBND thành phố tự thu hồi Kết
luận số 1371/KL-UBND để xác định đúng đối tượng bị tố cáo, trên cơ sở đó xác
định đúng thẩm quyền giải quyết tố cáo và giải quyết tố cáo theo đúng trình tự, thủ
tục quy định; làm việc với người tố cáo để yêu cầu cung cấp căn cứ chứng minh
cho nội dung tố cáo; tiến hành xác minh làm rõ các nội dung công dân tố cáo. Đại
diện UBND thành phố có ý kiến: Quá trình giải quyết tố cáo của UBND thành phố
có một số nội dung chưa đảm bảo chặt chẽ như đã phân tích của Thanh tra tỉnh,
tuy nhiên không làm thay đổi bản chất kết luận nội dung tố cáo; đề nghị Thanh tra
tỉnh báo cáo và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo,
với lý do: Dự án đã được triển khai cách đây rất lâu (từ năm 2000); ông Tuyên đã
có rất nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến Dự án; nếu UBND
thành phố thu hồi Kết luận số 1371/KL-UBND và giải quyết lại sẽ kéo dài thời gian
giải quyết tố cáo, gây bức xúc cho công dân và có thể phát sinh đơn tố cáo có liên
quan đến quá trình giải quyết tố cáo của ông Tuyên; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận
nội dung tố cáo để chấm dứt phát sinh đơn liên quan đến dự án.
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Ngày 03/8/2020, Thanh tra tỉnh có Công văn số 92/TTr-NV.I về việc xử lý
đơn tố cáo của ông Lê Viết Tuyên gửi UBND tỉnh, ngày 18/8/2020, Văn phòng
UBND tỉnh ban hành Công văn số 166/VP-BTCD gửi UBND thành phố Lạng Sơn
với nội dung:
1. Đồng ý với kết quả kiểm tra, rà soát, kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại
Công văn số 92/TTr-NV.I ngày 03/8/2020.
2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn:
- Tự thu hồi Kết luận số 1371/KL-UBND để giải quyết lại vụ việc theo đúng
trình tự, thủ tục quy định; ..."
Ngày 16/9/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2288/QĐUBND về việc thu hồi Kết luận nội dung tố cáo số 1371/KL-UBND ngày
10/6/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.
Ngày 08/10/2020, Thanh tra thành phố đã làm việc với ông Lê Viết Tuyên để
thông báo cho ông Tuyên biết việc UBND thành phố đã ban hành Quyết định thu
hồi lại Kết luận nội dung tố cáo số 1371/KL-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch
UBND thành phố Lạng Sơn với lý do để giải quyết lại theo quy định.
Ngày 04/11/2020, Thanh tra thành phố cùng Ban Tiếp công dân thành phố
mời ông Tuyên lên để trao đổi, hướng dẫn ông Tuyên thực hiện tố cáo các cá nhân
theo đúng thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018.
Sau khi nghe giải thích, hướng dẫn ông Tuyên không đồng ý và cho rằng trước đây
Ông đã làm đơn tố cáo các cá nhân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để giải
quyết, tuy nhiên lại hướng dẫn tôi tố cáo chung các thành viên trong Hội đồng đền
bù thiệt hại đoạn đường Tô Thị - Thủy Sản, bây giờ lại hướng dẫn Ông tố cáo lại
như lần đầu là Ông không đồng ý; ông vẫn giữ nguyên nội dung đơn tố cáo năm
2018, vẫn tố cáo các ông bà trong đơn và cho rằng hành vi đó phải do cả Hội đồng
bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án gây ra nên Ông tố cáo cả Hội đồng, đề
nghị UBND thành phố có hướng dẫn cụ thể cơ quan nào có thẩm quyền xem xét,
giải quyết hành vi ông tố cáo để tránh mất thời gian.
Việc hướng dẫn lại ông Tuyên thực hiện tố cáo theo thẩm quyền quy định tại
Điều 12 và Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 dẫn đến việc ông Tuyên không phối
hợp, rất bức xúc và phát sinh thêm nội dung tố cáo (tố cáo cả Hội đồng bồi thường,
giải phóng mặt bằng của dự án không chỉ các ông, bà có tên trong biên bản kiểm
đếm ngày 07/4/2001), không tin tưởng vào việc giải quyết của cơ quan nhà nước,
đề nghị phải có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản.
Do vướng mắc trong quá trình giải quyết lại đơn tố cáo của công dân nên
UBND thành phố sẽ tổ chức họp tư vấn xin ý kiến của các Sở ban ngành của tỉnh
và thành phố để thống nhất nội dung giải quyết.
II. GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA NHÂN DÂN
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(30 ý kiến)
1. Cử tri phường Đông Kinh (1 ý kiến)
Nguyễn Văn Hương, khối 7+10: Dự án thu hồi đất của trường THPT chuyên
Chu Văn An vượt quá 634m so với quyết định thu hồi nhưng UBND phường không
phản ánh lên cấp trên mà chỉ riêng gia đình kiến nghị. Sau 5 năm mới có quyết
định sửa đổi số liệu thu hồi đất. Đề nghị kiểm tra việc sử dụng đất của trường
THPT chuyên Chu Văn An đã đầy đủ thủ tục hay chưa? và đo lại diện tích đất được
thu hồi của trường. Việc kiểm tra lại diện tích của trường Chu Văn An cần đề xuất
phối hợp với các cơ quan. Đề nghị Phường tiếp thu, rút kinh nghiện tại các dự án
khác.
Dự án thu hồi đất của trường THPT chuyên Chu Văn An – UBND phường
Đông Kinh không phải chủ đầu tư, đồng thời dự án cũng đã diễn ra từ nhiều năm
trước. Việc ông đề nghị “UBND phường với trách nhiệm của mình tiến hành kiểm
tra việc sử dụng đất của trường THPT chuyên Chu Văn An đã đầy đủ thủ tục hay
chưa? Đề nghị đo lại diện tích đất được thu hồi của trường” thì UBND phường
không thể tiến hành kiểm tra vì không thuộc thẩm quyền của UBND phường. Tại
Hội nghị hôm nay, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành
kiểm tra, xử lý theo quy định.
2. Phường Hoàng Văn Thụ (13 ý kiến)
(1). Bà Phạm Thị Hương, số 102, Phan Đình Phùng, khối 4, phường Hoàng
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn: “Dự án kè suối Lao Ly tiến độ quá chậm, gây khó
khăn cho các hộ dân (đợt mưa vừa qua có 20 hộ dân bị nước chảy vào nhà). Đề
nghị đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo đời sống cho nhân dân.”
Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt từ năm 2018-2022.Thời
gian thực hiện theo hợp đồng xây lắp đã ký kết như sau: Gói thầu số 01(đoạn từ
Cầu Cuốn đến Cầu Lao Ly 1): Hoàn thành năm 2021; Gói thầu số 02 (đoạn từ Cầu
Lao Ly 1 đến cửa sông Kỳ Cùng): Hoàn thành năm 2022.
Dự án vừa triển khai thi công, vừa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố thường
xuyên chỉ đạo, đôn đốc Nhà thầu thi công bố trí máy móc, thiết bị và lực lượng lao
động đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm
2021, sớm hơn so với tiến độ hợp đồng đã ký kết, đảm bảo lưu lượng nước lưu
thông trong mùa mưa lũ năm 2021, hạn chế tối đa việc thi công xây dựng công
trình làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân hai bên suối.
(2). Bà Trần Thị Liên, số 9/1, Lương Văn Tri, khối 4, phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Lạng Sơn, nội dung: Đề nghị các cấp khẩn trương xây dựng lò giết mổ
gia súc tập trung, hiện nay trên địa bàn khối 4 có 03 lò giết mổ gia súc ảnh hưởng
rất lớn đến công tác vệ sinh môi trường và đời sống của các hộ dân.
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UBND thành phố đang tiếp tục kêu gọi thu hút nhà đầu tư và có chế độ ưu
đãi đối với các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng khu giết mổ tập trung. Sau khi đầu
tư xây dựng khu giết mổ tập trung yêu cầu tất cả các hộ giết mổ tập kết tại khu giết
mổ tập trung, khi đó sẽ giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh
hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.
(3). Ông Hoàng Trung Thiện, ngõ 4, Trần Phú, khối 6, phường Hoàng Văn
Thụ, thành phố Lạng Sơn: Trên địa bàn khối có 02 hộ giết mổ gia cầm tại đường
Lương Thế Vinh, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đề nghị cấp có thẩm quyền
xem xét.
Ngày 04/12/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp
UBND phường Hoàng Văn Thụ và khối trưởng khối 6 tiến hành kiểm tra, khảo sát
trên địa bàn khối 6, phường Hoàng Văn Thụ có 02 lò giết mổ gia súc, gia cầm do
hộ kinh doanh Lương Thị Khoa và hộ kinh doanh Bùi Xuân Thông thực hiện.
Trước đó, ngày 26/8/2020 đoàn kiểm tra do Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ
trì phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra đối với hộ kinh doanh Lương Thị Khoa
và tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số 220/QĐ-XPVPHC ngày 01/9/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường. Đồng thời yêu cầu hộ bà Khoa trong quá trình thực hiện
đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh thú y.Tại buổi kiểm tra bà Khoa đã tiếp thu
và nghiêm túc chấp hành.
Tiếp thu ý kiến kiến nghị cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan
chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các cơ quan liên quan tiến
hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trong thời gian quý I
năm 2021, trong đó kiên quyết xử lý xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở
gây ô nhiễm môi trường.
(4). Bà Đỗ Thúy Châm, số 156 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn
Thụ, thành phố Lạng Sơn: Trong các buổi tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên tuyến phố
đi bộ cần có thêm một vài khu vệ sinh công cộng, còn nhiều rác và vỏ lon, chai
nhựa vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
Hiện nay, UBND thành phố đã bố trí 02 khu vực nhà vệ sinh công cộng miễn
phí: 01 khu nhà vệ sinh tại Ban Quản lý Phố đi Bộ Kỳ Lừa (tại UBND phường
Hoàng Văn Thụ) và 01 khu nhà vệ sinh tại Công viên Hồ Phai Loạn (khu vực sân
Ban quản lý Công viên, gần nhà hàng New Century); Tại khu vực trong Chợ Đêm
Kỳ Lừa hiện nay có 02 khu nhà vệ sinh đang do Công ty Chợ Lạng Sơn quản lý,
thu phí đáp ứng đủ cho nhân dân đi vệ sinh khi sinh hoạt tại Phố đi bộ. Qua xem
xét, hiện nay chưa có vị trí để bố trí thêm nhà vệ sinh di động. UBND thành phố sẽ
tiếp tục xem xét việc bố trí thêm nhà vệ sinh di động để đáp ứng nhu cầu của nhân
dân tham gia Phố đi bộ.
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Ngày 27/10/2020, Ban Quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa đã ban hành văn bản số
2680/BQL-TVSMT về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực Phố đi bộ
Kỳ Lừa; Đã chỉ đạo các Tổ phụ trách thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền tới các
gian hàng, hộ kinh doanh và nhân dân tham gia Phố đi bộ về việc giữ gìn vệ sinh
môi trường. Đã cho đại diện các gian hàng, hộ kinh doanh ký cam kết giữ gìn vệ
sinh tại khu vực kinh doanh, 100% các hộ kinh doanh chấp hành tốt việc cam kết
giữ gìn vệ sinh môi trường.
Ban Quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa đã đầu tư 22 thùng rác cộng cộng và bố trí 03
đến 05 công nhân vệ sinh túc trực dọn vệ sinh, thu gom rác trong thùng rác và các
tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi trường trong Phố đi bộ. Tuy nhiên, Do lượng
nhân dân tham gia Phố đi bộ đông, ý thức giữ gìn vệ sinh cộng cộng của một số
nhân dân còn hạn chế, vứt rác không đúng nơi quy định. Ban Quản lý Phố đi bộ đã
giao cho Tổ Tuyên truyền phổ biến trên Loa của Ban Quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa tới
các gian hàng, hộ kinh doanh và nhân dân tham gia Phố đi bộ Kỳ Lừa yêu cầu phải
giữ gìn vệ sinh công cộng và khu vực kinh doanh; Hướng dẫn, tuyên truyền các
khu nhà vệ vệ sinh công cộng tới nhân dân.
Đối với các trường hợp vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy
định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 20, Nghị định
155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Số tiền phạt từ 500.000 đồng đến 7.000.000
đồng.
(5). Ông Trần Đức Từ Chi hội Chữ thập đỏ, khối 11, phường Hoàng Văn
Thụ, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị quan tâm chế độ phụ cấp của các chi hội đoàn
thể ở khối phố. Hiện tại các Bí thư Chi đoàn khối, thôn không được hưởng phụ cấp
hàng tháng, do vậy kính đề nghị cấp ủy, chính quyền có chính sách hỗ trợ 100%
kinh phí cấp thẻ Bảo hiểm y tế hàng năm cho các đồng chí Bí thư Chi đoàn khối,
thôn.
Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh,
Quy định chức danh, số lươ ̣ng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức
danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí
hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh,
phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố ; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ
dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh La ̣ng
Sơn và Hướng dẫn liên ngành số 127/HDLN-SNV-STC ngày 01/6/2020 của Liên
ngành Sở Nội vụ - Sở Tài chính về thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND,
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn.
UBND thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn các phường, xã thực hiện
việc chi trả đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người
trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo quy định (các chức danh gồm:
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Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, hoặc Tổ phó Tổ dân phố; Công an viên và các
Chi hội trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, tổ dân phố; Bí thư Đoàn
TNCSHCM; Cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình – trẻ em). Trên cơ sở
nguồn kinh phí được giao và điều kiện thực tế tại cơ sở, người trực tiếp tham gia
vào công việc của thôn, tổ dân phố được xem xét, bồi dưỡng tối đa không quá
50.000 đồng/người/ngày. Hiện nay, các phường, xã đã thực hiện việc chi trả theo
quy định.
Tuy nhiên, Trên cơ sở thực tiễn phản ánh, kiến nghị của các phường, xã, đặc
biệt của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách các khối, thôn trên địa bàn,
UBND thành phố đã ban hành Báo cáo số 857/BC-UBND ngày 10/10/2020, trong
đó có nội dung kiến nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính xem xét tham mưu
thực hiện việc chi trả mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động
không chuyên trách như trước đây để đội ngũ người hoạt động không chuyên trách
khối, thôn yên tâm công tác.
(6). Bà Nguyễn Bích Thủy, số 145 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ:
Năm 2020, từ dịch Covid-19 đến nay, nhân dân và cán bộ trong tỉnh, thành phố,
phường đã ủng hộ được bao nhiêu tiền của nhân dân, đề nghị cho biết cụ thể.
Tính đến thời điểm báo cáo, Thành phố đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho
người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho các đối tượng
thuộc Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
như sau:
+ Đối với nhóm đối tượng chiń h sách người có công, bảo trợ xã hô ̣i, hô ̣ nghèo,
hô ̣ cận nghèo, đã chi trả cho 2.382 người, với tổng số kinh phí đã chi trả 3.335,250
triệu đồng (trong đó, Người có công 655 người với tổng số tiền 982,5 triệu đồng;
Bảo trợ xã hội 1.435 người với tổng số tiền 2.144 triệu đồng; hộ nghèo, cận nghèo
299 hộ với tổng số tiền 223,8 triệu đồng).
+ Đối với nhóm Người lao đô ̣ng bị chấ m dứt hợp đồng lao đô ̣ng nhưng không
đủ điều kiện hưởng trợ cấ p thấ t nghiệp: đã phê duyệt hỗ trợ 01 người với số tiền 1
triệu đồng.
+ Đối với nhóm Người lao đô ̣ng không có giao kết hợp đồng lao đô ̣ng bị mấ t
việc làm: đã phê duyệt hỗ trợ cho 2.519 người với tổng số tiền 2.519 triệu đồng.
+ Đối với nhóm Người lao đô ̣ng bị tạm hoãn hợp đồng lao đô ̣ng hoă ̣c nghỉ
việc không hưởng lương: không có trường hợp nào đủ điều kiện.
+ Đối với nhóm Hô ̣ kinh doanh có Doanh thu khai thuế dưới 100 triệu
đồng/năm: phê duyệt hỗ trợ cho 133 hô ̣ với tổng số tiền 133 triệu đồng.
+ Đối với việc hỗ trợ người sử dụng lao đô ̣ng vay vốn để trả lương ngừng
việc đối với người lao đô ̣ng: không phát sinh hồ sơ.
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Ngoài ra, đã thực hiện hỗ trợ đối với 311 người lao động không thuô ̣c đối
tượng quy định tại quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ bằng nguồn kinh
phí xã hội hóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố đã kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng,
chống dịch Covid-19 được tổng số tiền 405,172 triệu đồng và ủng hộ đồng bào bị
thiệt hại do thiên tai gây ra được tổng số tiền: 1.163817.000đồng; Hội chữ thập đỏ
thành phố đã vận động các nhà hảo tâm tặng 233 xuất quà bằng hiện vật nhu yếu
phẩm trị giá 119,2 triệu đồng.
(7). Ông Trần Văn Bội (số thứ tự 11), phú Lộc 4, khối 6, phường Hoàng Văn
Thụ: Hiện nay một số hộ dân tại Phú Lộc 4 chưa có biển số nhà và tên đường gây
khó khăn cho công tác giao dịch. Đề nghị xem xét giải quyết.
Trên các khu đô thị mới của thành phố một số tuyến đường chưa được đặt
tên. Hiện nay, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về đặt tên
đường, phố tại thành phố Lạng Sơn; sau khi HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh
ban hành Quyết định về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố (trong đó có bổ
sung tên đường, phố khu đô thị Phú Lộc IV); UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND
phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố tiến hành rà
soát, thống kê, lập danh sách để cấp chứng nhận số nhà tạo điều kiện thuận lợi
trong giao dịch và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.
(8). Ông Lê Minh Sơn, khối 11 phường Hoàng Văn Thụ: Tại khối 11 có tuyến
đường Tông Đản chạy dài cùng sân bóng do Trung đoàn 123 quản lý, đường nhỏ,
khuất tầm nhìn không thuận tiện, lưu lượng giao thông đông, nhiều xe ô tô đỗ dừng
gây cản trở giao thông. Đề nghị các cấp quan tâm mở rộng đường, nghiên cứu đặt
biển cấm đỗ xe ô tô tại tuyến đường này.
Đối với nội dung đề nghị quan tâm mở rộng đường: Việc mở rộng đường
Tông Đản như ý kiến của cử tri sẽ lấn vào đất Quốc phòng. Trong năm 2014,
UBND thành phố đã có công văn gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, đề nghị
xem xét mở rộng đường Tông Đản (Công văn số 1592/UBND-QLĐT, ngày
28/11/2014 của UBND thành phố về việc mở rộng đường Tông Đản, phường
Hoàng Văn Thụ, TPLS), tuy nhiên đến nay vẫn chưa có trả lời. Năm 2016, đoạn
đường Tông Đản (từ đường Trần Đăng Ninh đến Km0+142,94), đã được UBND
tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước. Tiếp thu
ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Lạng Sơn xem xét việc sử dụng đất quốc phòng và mở rộng đường khi điều kiện
cho phép.
Đối với nội dung đề nghị đặt biển cấm đỗ xe ô tô: Ngày 03/7/2020, UBND
thành phố đã phối hợp với các Sở ngành của tỉnh khảo sát đặt biển cấm đỗ xe trên
đường Tông Đản để không làm cản trở việc đi lại của người dân; tại cuộc họp các
đơn vị thống nhất đặt 01 biển báo P.131a: Cấm đỗ xe (đoạn trước số nhà 2 (số cũ là
264) đường Tông Đản. Hiện nay đã triển khai lắp đặt xong biển báo.
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(9). Bà Hoàng Thị Phiên, số 10 đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn
Thụ: Trong các buổi tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên tuyến phố đi bộ còn một số tụ
điểm vui chơi quá giờ quy định.
Theo Đề án phố đi bộ Kỳ Lừa đã được nhân dân đồng thuận thông qua thì
phố đi bộ Lỳ Lừa hoạt động từ 18h00 đến 24h00 ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần và
các ngày Lễ, tết. Sau gần 2 tháng hoạt động, các hộ kinh doanh đã chấp hành tốt
giờ hoạt động theo giờ quy định (trước 24h00).
(10). Bà Chu Thị Gái, số 5/1 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ và các
bà Nguyễn Hạ Sơn, Vương Thu Hà, Hoàng Thị Lan, số 295, 299a Bắc Sơn, phường
Hoàng Văn Thụ, có chung nội dung: Cần có sự kiểm tra, giám sát về VSATTP, đảm
bảo VSATTP trên tuyến phố đi bộ.
Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-BQL, ngày 22/6/2020 của Ban quản lý Phố
đi bộ Kỳ Lừa thành phố Lạng Sơn về việc thành lập các Tổ quản lý trực thuộc Ban
quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. Tổ phụ trách y tế, đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm có nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế, kiểm tra công tác an toàn vệ
sinh thực phẩm trong phạm vi phố đi bộ, kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng
xử lý các trường hợp vi phạm khi phát hiện có vi phạm. Kiến nghị chấm dứt hoạt
động đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại khu vực phố đi bộ cố tình vi phạm các
quy định về VSATTP.
Tổ phụ trách y tế, đảm bảo ATVSTP đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám
sát công tác đảm bảo ATTP trên phố đi bộ Kỳ Lừa; thành phần tổ kiểm tra, giám
sát gồm: Cán bộ Trung tâm Y tế; Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Đội quản
lý thị trường số 1; UBND phường Hoàng Văn Thụ; Trạm y tế phường Hoàng Văn
Thụ; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tính đến hiện tại đã có 61 cơ
sở đăng ký kinh doanh thực phẩm thức ăn đường phố tại phố đi bộ và đã có 24 cơ
sở thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP do UBND phường Hoàng Văn Thụ tổ chức
cam kết theo phân cấp quản lý; Vào tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần Tổ kiểm tra
ATTP thuộc Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa thực hiện kiểm tra, giám sát, tuyên
truyền ATTP tại từng cơ sở trên các tuyến phố đi bộ về điều kiện kinh doanh thực
phẩm.
Thời gian tiếp theo tổ kiểm tra, giám sát ATTP tiếp tục duy trì kiểm tra, giám
sát ATTP; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và yêu cầu các hộ kinh
doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về ATTP, xử lý và kiến nghị
chấm dứt hoạt động kinh doanh tại phố đi bộ đối với các trường hợp cố tình vi
phạm .
(11). Ông Phạm Tuấn Chung, trú tại Khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Lạng Sơn: Cần có giải pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải
phóng mặt bằng Khu đô thị Phú Lộc I, II, III và đường 37m, không để các tổ chức
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phải đi tuyên truyền đi, tuyên truyền lại trong nhiều năm, sau đó lại để lắng xuống
không giải quyết.
Thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II và đường trục chính 37m đoạn
qua Khu đô thị Phú Lộc I + II; dự án Khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn
Thụ, thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận đầu tư và bắt đầu
triển khai từ năm 2004. Trải qua các thời kỳ thay đổi Luật Đất đai 2003 và 2013,
các cơ chế chính sách áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đến
nay các dự án cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên còn một số khó khăn, vướng mắc đối
với một số hộ gia đình chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay,
UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt để sớm
bàn giao mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại để thi công dự án.
Một trong các giải pháp (cũng là trình tự trong công tác thu hồi đất) để thực
hiện dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại đó là việc vận động, thuyết phục để các
hộ gia đình, cá nhân hiểu được mục đích của việc nhà nước thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
khi nhà nước thu hồi đất. Do đó công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đóng
vai trò rất quan trọng. Nếu các hộ gia đình, cá nhân sau khi được vận động, thuyết
phục vẫn không nhất trí hoặc cố tình không hiểu về chủ trương thu hồi đất, chính
sách pháp luật của nhà nước thì buộc nhà nước phải thực hiện các biện pháp cứng
rắn theo quy định để có mặt bằng đầu tư xây dựng. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND
thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Chủ đầu tư dự án tiếp
tục vận động, thuyết phục các hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đẩy
nhanh tiến độ thi công dự án.
(12). Bà Dương Thị Thanh Thủy - Khối 6: Tuyến đường Lương Văn Tri kéo
dài (đoạn từ đường Bà Triệu xuống Nhà văn hóa khối 5) mặt đường xuống cấp, tại
đây chỉ có 19 hộ dân gia đình đều khó khăn không có khả năng đóng góp làm
đường. Tuyến đường Trần Khánh Dư bóng điện cao áp bị cây che khuất. Đề nghị
các cấp quan tâm xử lý.
UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ tiến hành tổ
chức họp dân để huy động đóng góp với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng
làm. Qua tổng hợp ý kiến nhân dân có kiến nghị: Khu vực tuyến đường trên có 19
hộ đều là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đóng góp, việc
đóng góp kinh phí với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm chỉ thực hiện
đối với các tuyến đường giao thông ngõ, xóm; các tuyến có tên đường thì do nhà
nước đầu tư kinh phí để thực hiện. Tại cuộc kiểm tra thực địa dự án Kè suối Lao ly,
UBND thành phố đã trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý đô thị kiểm tra lập dự toán để
thành phố bố trí kinh phí thực hiện trong quý I năm 2021.
Đối với việc bóng đèn cao áp tại tuyến đường Trần Khánh Dư: UBND
phường Hoàng Văn Thụ đã liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý đô thị để kiểm tra
cắt tỉa cây xanh che khuất ánh sáng tại tuyến đường này.

14
(13). Bà Trần Bích Hợp, số 12, đường Phan Đình Phùng: Một số hộ kinh
doanh hoa quả và thuê trọ vứt rác thải bừa bãi, không cho vào thùng đựng rác,
lượng rác quá nhiều gây ô nhiễm môi trường.
UBND phường đã cử cán bộ phối hợp với khối phố trực tiếp xuống tuyên
truyền vận động và ký cam kết đối với các hộ kinh doanh hoa quả và các trường
hợp thuê trọ tại tuyến đường Phan Đình Phùng không tự ý vứt rác thải bừa bãi
không đúng nơi quy định. Trong thời gian yêu cầu UBND phường Hoàng Văn Thụ
trực tiếp chỉ đạo cán bộ giám sát việc thực hiện, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý
theo quy định.
3. Cử tri phường Vĩnh Trại ( 10 ý kiến)
(1). Nhân dân khối 1, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn: “Tiến độ kè,
cải tạo suối Lao Ly chậm, đề nghị trả lời thời gian khi nào thì hoàn thành dự án?.”
Tương tự ý kiến của bà Phạm Thị Hương, khối 4, phường Hoàng Văn Thụ.
Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt từ năm 2018-2022.Thời gian
thực hiện theo hợp đồng xây lắp đã ký kết như sau: Gói thầu số 01(đoạn từ Cầu
Cuốn đến Cầu Lao Ly 1): Hoàn thành năm 2021; Gói thầu số 02 (đoạn từ Cầu Lao
Ly 1 đến cửa sông Kỳ Cùng): Hoàn thành năm 2022.
Dự án vừa triển khai thi công, vừa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố thường
xuyên chỉ đạo, đôn đốc Nhà thầu thi công bố trí máy móc, thiết bị và lực lượng lao
động đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm
2021, sớm hơn so với tiến độ hợp đồng đã ký kết, đảm bảo lưu lượng nước lưu
thông trong mùa mưa lũ năm 2021, hạn chế tối đa việc thi công xây dựng công
trình làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân hai bên suối.
(2). Nhân dân khối 1, phường Vĩnh Trại: Đường Bắc Sơn còn có 03 lò giết mổ
gia cầm (gà, vịt…) gây ô nhiễm môi trường, không khí và nước thải, đề nghị xử lý.
Ngày 03/12/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp
UBND phường Vĩnh Trại và khối phó khối 1 tiến hành kiểm tra, khảo sát trên địa
bàn khối 1, phường Vĩnh Trại có 02 lò giết mổ gia cầm (vịt, gà) do hộ kinh doanh
Nguyễn Văn Quý và hộ kinh doanh Nguyễn Khánh Linh thực hiện. Qua nắm bắt
các hộ thực hiện việc kinh doanh giết mổ gia cầm trong thời gian từ 02h00-05h00
sáng hằng ngày việc thực hiện không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường,
thú y… Tiếp thu ý kiến kiến nghị nhân dân khối 1, phường Vĩnh Trại, UBND thành
phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, phối hợp các cơ quan liên
quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trong thời
gian quý I năm 2021, trong đó kiên quyết xử lý xử phạt vi phạm hành chính đối với
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

15
(3). Nhân dân khối 4 (số thứ tự 4), phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn,
nội dung: Các Chi hội trưởng, Khối phó không có phụ cấp gây ảnh hưởng đến hiệu
quả công việc. Đề nghị các cấp xem xét chi trả phụ cấp như trước.
Tương tự ý kiến của ông Trần Đức Từ (phường Hoàng Văn Thụ). UBND
thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn các phường, xã thực hiện việc chi trả đối
với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham
gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo quy định (các chức danh gồm: Phó Bí thư chi
bộ, Phó Trưởng thôn, hoặc Tổ phó Tổ dân phố; Công an viên và các Chi hội trưởng
các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, tổ dân phố; Bí thư Đoàn TNCSHCM; Cộng tác
viên dân số - kế hoạch hóa gia đình – trẻ em). Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao
và điều kiện thực tế tại cơ sở, người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ
dân phố được xem xét, bồi dưỡng tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày. Hiện
nay, các phường, xã đã thực hiện việc chi trả theo quy định.
Tuy nhiên, Trên cơ sở thực tiễn phản ánh, kiến nghị của các phường, xã, đặc
biệt của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách các khối, thôn trên địa bàn,
UBND thành phố đã ban hành Báo cáo số 857/BC-UBND ngày 10/10/2020, trong
đó có nội dung kiến nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính xem xét tham mưu
thực hiện việc chi trả mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động
không chuyên trách như trước đây để đội ngũ người hoạt động không chuyên trách
khối, thôn yên tâm công tác.
(4). Nhân dân khối 3, phường Vĩnh Trại: Công tác giải quyết hỗ trợ cho
người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 còn chậm và lúng túng. Hộ bán
hàng nước lưu động tại sao không được xét hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid19.
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc
thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
UBND thành phố đã chỉ đạo thành lập các bộ phận để thực hiện triển khai, tiếp
nhận hồ sơ, thẩm định và phê duyệt hỗ trợ đối với các trường hợp đủ điều kiện.
Tại cấp thành phố: đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các chính
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn; Thành lập Tổ giúp việc thẩm định hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch COVID-19. Tại cấp xã: đã thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19 phường, xã và Tổ rà soát ở khối, thôn để thực hiện.
Việc họp xét thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19 được thực hiện từ cấp cơ sở khối, thôn, phường, xã đến thành
phố. đảm bảo nguyên tắc đúng trình tự, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Do chính sách hỗ trợ này được triển khai trong thời gian rất gấp, đòi hỏi việc
rà soát, thẩm định, hỗ trợ nhanh trong khi văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến
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các bộ ngành, địa phương còn thiếu, một số điều kiện hỗ trợ quy định chưa rõ ràng,
cụ thể, chưa phù hợp với thực tế của địa phương nên việc thực hiện cũng còn lúng
túng. Bên cạnh đó việc thực hiện vừa phải bám sát vào các căn cứ, văn bản chỉ đạo
của cấp trên, vừa phải xem xét thực tế tính chất công việc của người lao động và
phải vận dụng cho phù hợp, phải đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ nên không
tránh khỏi việc phải rà soát, xác minh lại để đảm bảo tính xác, không để lợi dụng,
trục lợi chính sách, Đồng thời để đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ phục vụ công tác
thanh tra, kiểm tra sau này.
Việc thực hiện chi trả hỗ trợ đã được thực hiện ngay từ chiều ngày
29/4/2020, chi trả cho các đối tượng chính sách (người có công, bảo trợ xã hội, hộ
nghèo, hộ cận nghèo), ngay sau khi có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của
Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng các đối tượng người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động; người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc
không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ
điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và hộ kinh doanh, UBND tỉnh đã ủy quyền cho
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện phê duyệt hỗ trợ và các đối tượng
đã được tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các bước của quy trình thẩm định, xét duyệt và
thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ từ 10/6/2020.
Đối với ý kiến về việc Hộ bán hàng nước lưu động không được xét hỗ trợ do
ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nội dung này UBND phường VĨnh Trại đã giải trình
trực tiếp tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường
với nhân dân phường Vĩnh Trại. Cụ thể, qua kiểm tra thực tế một số quán như quán
bán nước Lương Thu Hoài trong chợ bờ sông, hộ Đinh Thị Nga bán hoa quả cố
định tại đường Phai vệ… không tạm dừng kinh doanh nên không đủ điều kiện hỗ
trợ.
(5), (6). Nhân dân khối 5 và khối 6 (số thứ tự 05 và 06), Phường Vĩnh Trại,
kiến nghị nội dung:
- Đề nghị cấp có thẩm quyền làm cống thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi
trường tại Phú Lộc (đường Trần Đại Nghĩa).
- Do ảnh hưởng của dự án Phú Lộc 4 nên các tuyến đường vào ngõ 7 thường
xuyên bị ngập úng khi trời mưa to. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ
nâng cấp tuyến đường vào ngõ.
Trong Quý III/2020, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị (UBND
thành phố, Công ty Cp cấp thoát nước Lạng Sơn, Công ty Cp bất động sản Hà Nội,
UBND phường Vĩnh Trại), kiểm tra hiện trạng cống thoát nước đường Trần Đại
Nghĩa. Tại cuộc kiểm tra, các đơn vị tham gia nhất trí trước mắt giao Công ty Cổ
phần cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy của cống
để không gây ảnh hưởng đến việc thoát nước của cả khu vực (hiện nay công ty đã
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khơi thông xong). Trong thời gian, tới Sở Xây dựng Lạng Sơn sẽ lên phương án và
đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư hệ thống thoát nước tại khu vực.
Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND
phường Vĩnh Trại tổ chức họp nhân dân để xin ý kiến thi công nâng cấp các tuyến
đường vào ngõ 6, 7 đường Lê Lợi theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng
làm”.
(7). Nhân dân khối 3: Gia đình có hộ khẩu tại khối nhưng không được theo
học tại trường THCS Vĩnh Trại do khi sơ tuyển không đạt yêu cầu phải học ở
trường THCS Mai Pha. Đề nghị cấp trên xem xét tạo điều kiện cho các cháu được
học gần nhà, đúng tuyến.
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất phòng học, diện tích sân chơi bãi tập, kết quả
khảo sát số học sinh trong độ tuổi vào lớp 6 trên địa bàn, Cơ quan Phòng GDĐT đã
tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học sơ sở
năm học 2020-2021 (Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/6/2020). Trên địa bàn
phường Vĩnh Trại, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Vĩnh Trại là 8 lớp và
336 học sinh; Điều kiện tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Giáo
dục Tiểu học, có độ tuổi theo quy định và có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa
bàn phường Vĩnh Trại. Tuy nhiên, trên thực tế số học sinh trên địa bàn phường
Vĩnh Trại đăng kí dự tuyển lớp 6 là 360 học sinh. Do số học sinh dự tuyển lớp 6
vào trường THCS Vĩnh Trại nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao (360/336) nên
nhà trường thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng
lực học sinh là đúng quy định hiện hành của Bộ GDĐT, Sở GDĐT (Thông tư
05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT về sửa đổi bổ sung khoản 1
Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của quy chế
tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông
tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT; Công văn số
1584/SGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh
trường trung học cơ sở có số đăng kí dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh năm
học 2020 - 2021). Kết quả tuyển sinh cụ thể như sau:
Số học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Trại trúng tuyển lớp 6 là: 338 học sinh
(trong đó có 333 trúng tuyển nguyện vọng 1; 04 học sinh trúng tuyển nguyện vọng
2; 01 học sinh xét tuyển đặc cách do mắc bệnh hiểm nghèo).
Số học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Trại không trúng tuyển lớp 6 là 20 học
sinh, số học sinh này thực hiện phân luồng học tại trường THCS Mai Pha là 20 học
sinh.
Như vậy, 20 em học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Vĩnh
Trại được phân luồng học tại trường THCS Mai Pha là phù hợp với điều kiện thực
tế của địa phương và quy chế tuyển sinh hiện hành. Do điều kiện cơ sở vật chất của
nhà trường không đáp ứng được nên nhà trường không thể giải quyết nguyện vọng
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được học gần nhà, đúng tuyến theo nguyện vọng của nhân dân khối 3 phường Vĩnh
Trại.
(8). Nhân dân Khối 1 và khối 2: Hộ kinh doanh bán phở Kim Cúc, ngã tư
Nguyễn Tri Phương hay đổ nước thải ra đường. Các ngày thứ 7, Chủ nhật thường
xuyên kê bàn ghế, bếp nấu... xuống lòng đường, mất VSMT, mĩ quan và giao thông.
Việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh; xe máy, ô tô đỗ trên vỉa hè không có lối cho
người đi bộ. Đề nghị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
Việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, một số cửa hàng, cửa hiệu chưa bố trí
người hướng dẫn, sắp xếp phương tiện của khách đến mua hàng hiện nay diễn ra
khá phổ biến, mặc dù UBND phường đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các bộ
phận có chức năng thực hiện công tác kiểm tra, xử lý tuy nhiên vẫn chưa dứt điểm
được, nhiều hộ gia đình vẫn cố tình vi phạm đặc biệt là những ngày nghỉ, thời điểm
không có lực lượng TTĐT kiểm tra xử lý, bên cạnh đó quy định về mức xử phạt
hiện nay còn thấp chưa đủ mức răn đe.
Tiếp thu ý kiến nhân dân UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Vĩnh Trại
phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn
và phối hợp các lực lượng chức năng Thành phố xử lý các vi phạm.
(9), (10). Nhân dân Khối 5 và khối 6:
- Quán ốc Đồng Đăng đường Trần Đại Nghĩa hoạt động muộn gây mất an
ninh trật tự.
- Xưởng cắt, hàn của doanh nghiệp quảng cáo An Phát gây ô nhiễm môi
trường. Đề nghị các cấp xem xét di chuyển địa điểm.
* Liên quan đến quán ốc Đồng Đăng: Thời gian bán hàng ban đêm được quy
định tại Quyết định số 5822/QĐ-UBND, gày 27/11/2018 của UBND thành phố
Lạng Sơn về việc Ban hành quy định tạm thời quản lý thời gian bán hàng ban đêm
đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Quán bán ốc cử tri có ý kiến thuộc điểm a, khoản 2, Điều 4. Quy định về thời
gian bán hàng ban đêm “Đối với các cơ sở có địa điểm kinh doanh cố định, có đầy
đủ điều kiện về cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh cố định, hoạt động kinh doanh
thường xuyên; tổ chức kinh doanh hàng ăn uống, giải khát; đăng ký và thực hiện
nghĩa vụ thuế theo quy định. Được bán hàng phục vụ ăn uống, giải khát ban đêm
đến 24 giờ đêm” khi đảm bảo các điều kiện sau:
+ Cơ sở kinh doanh có địa điểm kinh doanh trong nhà, không lấn chiếm vỉa
hè, lòng đường để kinh doanh, có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã
hội tại cơ sở kinh doanh.
+ Các cơ sở kinh doanh phải có các giấy tờ pháp lý liên quan đến ngành nghề
kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
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+ Phải đăng ký với Ủy ban nhân dân phường, xã sở tại về việc tổ chức các
hoạt động kinh doanh đến 24 giờ đêm để địa phương tổ chức quản lý, hoặc có biện
pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
+ Các cơ sở kinh doanh phải ký cam kết đảm bảo các yêu cầu về văn minh
thương mại, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc xuất sứ
rõ ràng; thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định; đảm bảo về
an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…
Tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân, trong thời gian tới UBND phường sẽ
tăng cường thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 (Trách nhiệm của Ủy ban
nhân dân các phường, xã) tại Quyết định số 5822/QĐ-UBND của UBND Thành
phố; Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi bán hàng quá giờ, không
chấp hành đầy đủ các quy định.
* Liên quan đến Cửa hàng quảng cáo An Phát: có địa điểm kinh doanh tại số
56, đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại là đơn vị kinh doanh thuộc Công ty
TNHH An Phát (mã số thuế 4900270655). Qua kiểm tra, cửa hàng thực hiện các
công việc in, làm bảng quảng cáo theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
Do hành vi gây ô nhiễm môi trường và các quy định về xử lý vi phạm được
quy định tại Nghị định sô 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ trong
đó có nhiều nội về dung hành vi vi phạm và mức độ xử lý, thẩm quyền xử lý khác
nhau. Để giải quyết ý kiến nhân dân, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường
Vĩnh Trại phối hợp với các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi
phạm theo quy định.
4. Cử tri phường Chi Lăng ( 1 ý kiến)
Ông Trần Hữu Long - Khối Văn Miếu: Về vấn đề hiến đất để mở rộng, nâng
cấp đường Tổ Sơn năm 2019 (theo biên bản giữa Ban quản lý xây dựng cơ bản
thành phố, các thành phần liên quan UBND, các đoàn thể với gia đình) gia đình đề
nghị lắp ống nước qua đường ở trước cổng để tiện cho việc sản xuất; khắc phục
trải nhựa phần đường vào sân của gia đình, xây dựng lại bức tường khoảng 70cm
tránh đất tràn xuống đường đến nay chưa thấy thực hiện.
Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tổ Sơn được phê duyệt Báo cáo Kinh tếKỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày
30/10/2017; Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 949a/QĐ-UBND ngày
21/3/2019. Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày
07/4/2020.
Trong quá trình triển khai dự án, ngày 21/5/2019, UBND phường Chi Lăng
phối hợp với các đơn vị liên quan gồm Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố, Trung
tâm phát triển quỹ đất, Khối trưởng khối Văn Miếu thực hiện tuyên truyền vận
động ông Trần Hữu Long, đại diện cho 3 người con là Trần Đại Vương, Trần Thị
Nụ Hoa, Trần Cao Cường. Trong nội dung biên bản, gia đình đã đồng ý phương án
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bồi thường của Trung tâm phát triển Quỹ đất và gia đình có ý kiến đề nghị khi thi
công xong, đơn vị thi công khắc phục phần đường bê ông trước cổng vào nhà,
đường ống nước xuống vườn để tưới rau. Nội dung xây lại bức tường khoảng 70cm
tránh đất tràn xuống đường không có trong nội dung biên bản. Thực hiện theo nội
dung biên bản, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi công là
Công ty TNHH Đại Lộc khẩn trương thi công móng đường, rãnh thoát nước đoạn
tuyến trên. Tuy nhiên, tháng 6/2019, đồng chí Đào Ngọc Cường, cán bộ kỹ thuật
trực tiếp thi công có báo cáo lại gia đình ông Long không hợp tác, không phối hợp
cho lắp đặt ông nước qua đường, không đồng ý cho thi công lắp đặt block mặt
đường và tấm đan rãnh thoát nước.
5. Cử tri xã Quảng Lạc (2 ý kiến)
(1). Ông Nông Văn Tứ và ông Hoàng Văn Tiến: Thôn Quảng Liên I và II, xã
Quảng Lạc: Về cấp sổ đỏ đã hết hạn năm 2018 nhưng nhiều hộ dân chưa được cấp
sổ đỏ đất rừng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
Hiện nay UBND thành phố Lạng Sơn chưa nhận được hồ sơ xin cấp Giấy
CN-QSD đất của ông Tứ và ông Tiến. Chương trình công tác hàng năm của UBND
thành phố vẫn có công tác cấp Giấy CN-QSD đất.
Căn cứ Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 thì được cấp Giấy CNQSD đất quy
định:
''Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp sau đây:
a) Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều
100, 101 và 102 của Luật này...''
Căn cứ Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
quy định: Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần
đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất.
Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa
đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm giải quyết của cấp
tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
UBND thành phố đề nghị ông Nông Văn Tứ và ông Hoàng Văn Tiến nộp hồ
sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố hoặc UBND xã Quảng
Lạc để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.
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(2). Bố trí nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đề xây dựng các công trình
đạt chuẩn theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn và Chương
trình xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua
UBND thành phố đều cân đối, bố trí kinh phí cho các xã để đầu tư cơ sở hạ tầng,
hỗ trợ phát triển sản xuất để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt tiêu chí
nông thôn mới nâng cao, trong đó có xã Quảng Lạc. Theo Quyết định số 18/QĐUBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định mức hỗ trợ
từ ngân sách nhà nước để thực hiêṇ một số nội dung trong Chương trình mu ̣c tiêu
quố c gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 2020. Trong đó đối với các xã của thành phố Lạng Sơn, ngân sách nhà nước hỗ trợ
một phần để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội như: xây dựng hệ
thống thủy lợi nội đồng; trạm y tế xã; nhà văn hóa; các công trình câp nước sinh
hoạt, thoát nước thải khu dân cư; hỗ trợ xử lý rác bằng lò đốt rác thải sinh hoạt theo
quy mô xã, liên xã, cải tạo lưới điện nông thôn,… và xây dựng khu dân cư kiểu
mẫu để đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Do vậy, yêu cầu UBND xã Quảng Lạc rà soát, khảo sát lập dự toán các hạng
mục đầu tư để đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong từng năm, xin ý kiến nhân
dân nơi dự kiến triển khai dự án, nếu được sự nhất trí, đồng tình của nhân dân thì
tiến hành triển khai đăng ký danh mục trình UBND thành phố xem xét, cân đối, bố
trí vốn để triển khai thực hiện.
6. Cử tri có ý kiến chung (5 ý kiến)
(1). Cấp ủy, chính quyền có những chính sách gì để thu hút nguồn cán bộ trẻ
cho tổ chức Đoàn Thanh niên? (có thể đề xuất tuyển dụng không qua thi tuyển đối
với trí thức trẻ tình nguyện)
Chính sách thu hút nhân tài được quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Đối tượng thu hút là:
1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở
trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ
theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học
của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời
điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi
cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp
quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế
thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học)
và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp
trung học phổ thông;
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b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia
hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các
môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời
gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ
chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1
Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa
cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị
định số 40/2014/NĐ-CP.
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn
quy định tại Điều 2 Nghị định này được tuyển dụng thông qua xét tuyển.
* Nội dung xét tuyển:
1. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển.
2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
(2) Hiện tại một số cán bộ Đoàn đã gần hết tuổi Đoàn, vậy cấp ủy, chính
quyền đã có những chủ trương, giải pháp nào tạo đầu ra cho cán bộ Đoàn khi hết
tuổi Đoàn.
Tại Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
đảng đã sửa đổi quy định về cán bộ cấp xã theo hướng: Từ nhiệm kỳ 2015 - 2020,
cán bộ cấp xã hoạt động theo nhiệm kỳ, được hưởng chế độ theo quy định của Nhà
nước; hết nhiệm kỳ không được bầu vào chức danh mới, nếu đủ tiêu chuẩn, điều
kiện thì được bố trí công tác khác theo quy định, nếu không đủ tiêu chuẩn, điều
kiện thì được nghỉ công tác, hưởng chế độ trợ cấp một lần và đóng bảo hiểm xã hội
tự nguyện.
Hằng năm, thành phố đều chỉ đạo các chi, đảng bộ tiến hành rà soát, điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt quan tâm đến quy
hoạch cán bộ trẻ tuổi, cán bộ gần hết tuổi Đoàn, có triển vọng phát triển để tạo
nguồn và bố trí công tác ở các vị trí đảm bảo phù hợp điều kiện, tiêu chuẩn và năng
lực công tác.
(3). Tình trạng thanh niên đi làm ăn xa hiện nay đang phổ biến, vậy cấp ủy,
chính quyền có những chính sách gì để thu hút, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế,
lập nghiệp trên quê hương của mình (đặc biệt là các thanh niên nông thôn)?
Để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế cũng như lập nghiệp ngay trên quê
hương của mình, trong những năm qua, Thành ủy đã chỉ đạo Thành đoàn xây dựng
kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên thành phố Lạng Sơn khởi
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nghiệp giai đoạn 2017-2021. Song song với đó, hằng năm, UBND thành phố đã chỉ
đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh
công tác tư vấn về học nghề, việc làm, phân luồng học sinh sau trung học phổ
thông, chỉ đạo phối hợp tổ chức đào tạo nghề gắn với việc làm tại doanh nghiệp; tổ
chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình dự án nông
thôn mới, các mô hình phát triển sản xuất gắn với việc tự tạo việc làm cho bản
thân; bên cạnh đó, thông qua các chương trình vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm,
đã duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động, trong đó nhiều đoàn viên thanh
niên trên địa bàn thành phố đã có cơ hội được vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng
quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, UBND thành phố
cũng luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và
phát triển doanh nghiệp. Theo đó, môi trường đầu tư kinh doanh đã nhận được sự
hưởng ứng, tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành
lập mới hoạt động trên địa bàn thành phố ngày một tăng, qua đó thu hút thêm một
bộ phận lực lượng lao động của thành phố trong đó có lực lượng lao động trong lứa
tuổi đoàn viên thanh niên được làm việc tại doanh nghiệp trên quê hương mình.
Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho thanh niên,
trong thời gian tới Thành phố sẽ chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện phân loại các
nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên có nhu cầu tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu
việc làm để hỗ trợ, giải quyết. Đối với thanh niên nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia học nghề, định hướng nghề
nghiệp, cung cấp thông tin việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lựa
chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu và trình độ của bản thân.
(4). Hiện tại các khu vui chơi cho trẻ em còn thiếu và chưa đồng bộ, vậy cấp
ủy, chính quyền đã có Kế hoạch gì để duy tu và xây dựng mới các công trình khu
vui chơi cho thanh thiếu nhi.
Đối với thanh, thiếu nhi, được vui chơi, giải trí trong một môi trường lành
mạnh là nhu cầu chính đáng để các em được phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn
tinh thần, khơi gợi khả năng sáng tạo của trẻ, trong đó không thể thiếu việc xây
dựng những khu vui chơi, giải trí cho trẻ em, thanh, thiếu nhi.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có gần 200 điểm vui chơi, giải trí
cho trẻ em (bao gồm: 88 sân tập luyện thể dục thể thao, 12 bể bơi, 01 nhà tập luyện,
thi đấu thể dục thể thao, 03 công trình thể dục thể thao cấp xã, 03 Trung tâm văn
hóa thể thao cấp xã, 87 nhà văn hóa khối/thôn, 01 Cung văn hóa, 01 Trung tâm
thanh thiếu niên, Công viên Bờ sông và một số khu công viên công cộng tại các
khu tái định cư, khu đô thị mới). Trong đó có những điểm vui chơi đã được bố trí
trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, có nhà văn hóa đã được bố trí thêm khu vui
chơi gắn liền, được bố trí sân chơi, cầu trượt, xích đu, đu quay, thú nhún, bập
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bênh… Các trường học đều bố trí diện tích mặt bằng làm sân chơi, sân tập thể dục
thể thao với các thiết bị phù hợp vui chơi, giải trí, rèn luyện thân thể cho học sinh.
Để có được các điểm vui chơi như trên, trong những năm vừa qua, cấp ủy,
chính quyền thành phố đã quan tâm dành một phần ngân sách và thực hiện xã hội
hóa đầu tư cho các khu vui chơi cho trẻ em cũng như thực hiện cải tạo nhà văn hóa
khối/ thôn, nhằm tạo các không gian, sân chơi cho thanh, thiếu nhi vui chơi. Từ
năm 2019 đến nay, Thành phố đã bố trí 4 tỷ đồng đầu tư, cải tạo nhà văn hóa là một
trong những điểm tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao cho thanh, thiếu nhi.
Trước nhu cầu hoạt động vui chơi giải trí của thanh, thiếu nhi rất lớn, nhất là
trong dịp hè, Thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát, dành quỹ
đất, quy hoạch địa điểm xây dựng thêm khu vui chơi miễn phí cho thanh, thiếu nhi;
đồng thời tiếp tục bố trí kinh phí cải tạo, tu sửa, trang bị thêm thiết bị, dụng cụ thể
dục thể thao, đồ dùng, đồ chơi tại các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
Bên cạnh đó tiếp tục chỉ đạo khi xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn
trong quá trình lập dự án phải bố trí đất để xây dựng công viên, vui chơi giải trí cho
trẻ em; duy trì và phát triển nâng cao chất lượng, quy mô các hoạt động văn hóa –
thể thao cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố; tất cả các trường học hiện có khi cải
tạo hoặc xây mới phải bố trí diện tích mặt bằng làm sân chơi, sân tập TDTT với các
thiết bị phù hợp vui chơi giải trí rèn luyện thân thể và trồng cây xanh tạo bóng mát
cho học sinh. Từ đó mang đến những điểm vui chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích cho
trẻ em, thanh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố, với phương châm dành những gì tốt
đẹp nhất cho trẻ em.
(5). Mỗi vùng miền có truyền thống văn hóa dân tộc đặc sắc riêng, tuy nhiên
hiện nay có những địa điểm du lịch chưa được quan tâm khai thác để phục vụ hành
trình khám phá du lịch thiên nhiên của người dân. Vậy cấp ủy, chính quyền có
phương hướng, chủ trương gì để tăng cường thúc đẩy phát triển du lịch, phát huy
truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của người dân Xứ Lạng.
Thành phố Lạng Sơn với tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch
như: du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mua
sắm… là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số và các lễ
hội truyền thống với những nét độc đáo luôn thu hút đông đảo nhân dân, du khách
gần xa mỗi khi xuân về. Với vị thế là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội
của tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, thành phố Lạng Sơn đã và đang tích cực triển
khai những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để phát triển du lịch, dịch vụ xứng tầm với
tiềm năng, thế mạnh của thành phố vùng biên ải.
Đặc biệt, năm 2020, thành phố đã chọn chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng
đô thị văn minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp” để tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo, trong đó áp dụng các giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực
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tế để phát triển du lịch như: đầu tư tôn tạo, chỉnh trang các khu danh thắng, di tích
văn hóa - lịch sử; quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, các giá trị
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng
phục vụ du lịch. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, chủ động tham gia
các sự kiện văn hoá trong, ngoài tỉnh; tổ chức các lễ hội truyền thống, Tuần văn
hóa - thể thao và du lịch... nhằm xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành điểm đến
hấp dẫn, an toàn, văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch
thành phố Lạng Sơn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; sản phẩm
du lịch chưa đặc sắc; việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn
khó khăn; công tác thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch còn hạn chế.
Tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân, đồng thời để khai thác tiềm năng, thế
mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du
lịch trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển
du lịch như: Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân đối với
việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch; tổ chức
các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trong cộng đồng
dân cư, từ đó khơi dậy tiềm năng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh
công tác bảo tồn và phát húy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; khảo sát điều tra,
sưu tầm các giá trị văn hóa về sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các loại hình văn hóa
dân gian như: Dân ca, dân vũ, trang phục, hoa văn, nhạc cụ dân tộc; đặc biệt chú
trọng đến văn hóa hát Sli, hát Lượn, tiếng nói, chữ viết của dân tộc; Tập trung đầu
tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa; giữ gìn sắc phục của dân tộc,
khuyến khích đồng bào mặc trang phục dân tộc vào các ngày lễ, tết; mời gọi các
nhà đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, khu, điểm du lịch sinh thái; đặc biệt
trong nội dung Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 cũng đưa ra các giải pháp và định hướng việc bảo tồn và phát
huy di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.
Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và 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 2020./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP (b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- Thanh tra thành phố;
- Ban TCD thành phố;
- C, PCVP + CV;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT.
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