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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đúng đầu cấp ủy, chính 

quyền thành phố với nhân dân năm 2020 

Thực hiện Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 

26/10/2020 của Thành ủy Lạng Sơn về tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

năm 2020. Ngày 06/01/2021, Thành ủy phối hợp với UBND thành phố Lạng 

Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020 với nội dung và 

kết quả cụ thể như sau: 

I. Thành phần: 

1. Chủ trì Hội nghị: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 

thư Thành ủy Lạng Sơn; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn. 

2. Đại biểu tham dự:  

Thường trực HĐND thành phố; Lãnh đạo UBND thành phố, Ủy ban 

MTTQVN thành phố; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; Lãnh đạo 

các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, 

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các phường, xã; Đại diện Ban 

Công tác Mặt trận Tổ quốc các khối, thôn; Khối trưởng, Trưởng thôn và đại diện 

nhân dân các khối, thôn trên địa bàn thành phố. 

II. Nội dung:  

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thành phố thông báo tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng 

đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã 

nghe 17 ý kiến, kiến nghị, phản ánh trực tiếp của nhân dân liên quan đến lĩnh 

vực kinh tế, đô thị, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, cấp giấy CNQSD 

đất… Trên cơ sở các ý kiến của nhân dân, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 

đã trả lời, trao đổi, giải đáp và kết luận từng nội dung cụ thể sau: 

1. Ông Nguyễn Xuân Kỳ (cử tri, khối 2, phường Hoàng Văn Thụ) 

kiến nghị, phản ánh: Đường Minh Khai đoạn từ Ngã tư đường Bắc Sơn đến 
giao đường Bà Triệu, đoạn đường này nhỏ hẹp chưa được đầu tư mở rộng theo 
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quy hoạch, hiện nay hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, nước sinh hoạt của 

dân thải ra không thoát được nên chảy tràn ra mặt đường gây ô nhiễm môi 
trường. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư tuyến đường này. 

Kết luận: 

UBND thành phố đã kiểm tra, khảo sát tuyến đường ngõ Minh Khai thông 

ra tuyến đường Bà Triệu, qua xem xét để thực hiện đầu tư mở rộng tuyến đường 

theo đúng quy hoạch cần nguồn lực lớn về công tác đền bù, tái định cư giải 

phóng mặt bằng trong khu dân cư và chi phí đầu tư đồng bộ dự án. Do nguồn 

lực của thành phố hiện nay chưa thể đáp ứng để thực hiện dự án trên. Tiếp thu ý 

kiến cử tri, UBND thành phố sẽ báo cáo đề xuất với UBND tỉnh xem xét bố trí 

nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. 

2. Bà Vi Thị Mai Phương (cử tri Khối 9, phường Vĩnh Trại) kiến 

nghi, phản ánh: Dự án Tiểu khu Tái định cư khối 9 chưa được đồng chí Chủ 

tịch UBND thành phố báo cáo trong hội nghị. Dự án được thông báo thu hồi 
theo Khoản 1, Điều 61 Luật Đất đai nhưng lại làm Khu Tái định cư nên không 
nhất trí, các cuộc họp thì các hộ dân đều không nhất trí. Đề nghị đồng chí Bí 

thư và Chủ tịch tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân ảnh hưởng dự án để trả 
lời, giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân 

Kết luận: Tiếp thu ý kiến của bà Vi Thị Mai Phương, UBND thành phố 

sẽ xem xét tổ chức cuộc họp đối thoại với nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án để 

lắng nghe ý kiến và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

3. Ông Lăng Văn Tuấn - Ngõ 316, khối Trần Quang Khải 2, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, kiến nghị, phản ánh:  

 - Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi 
Lăng nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ thực hiện dự án. Nhưng nếu chưa thực hiện 

được ngay đề nghị xem xét cho nhân dân tạm thời cơi nới, sửa chữa công trình 
vì một số nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng. 

 - Gần nhà ông Tuấn có hợp tác xã Thiện Linh hoạt động chăn nuôi gia 

súc không đảm bảo vệ sinh môi trường, đề nghị xem xét xử lý. 

 Kết luận: 

- Ngày 22/4/2019 UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

1401/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Ngày 

10/7/2019, UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất từ số 707/TB-

UBND đến Thông báo số 738/TB-UBND đối với các gia đình bị ảnh hưởng bởi 

dự án. UBND thành phố đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 

hoàn thành xong trong năm 2021. Việc xây dựng, cải tạo, cơi nới hay sửa chữa 

công trình sau khi có thông báo thu hồi đất theo quy định sẽ không được xem 

xét bồi thường, hỗ trợ. Đề nghị nhân dân ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. 

- Về hoạt động của hợp tác xã Thiện Linh: Giao UBND phường Chi Lăng 

chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan phòng ban, 

chuyên môn của thành phố kiểm tra, xử lý theo quy định.  
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4. Ông Khoa (cử tri phường Đông Kinh) kiến nghị, phản ánh: Tỉnh và 

Thành phố đã triển khai dự án kè bờ sông Kỳ Cùng nhưng khu vực giáp đường 
Nguyễn Du chưa được hoàn chỉnh. Nhân dân nhất trí, đề nghị khẩn trương triển 
khai thực hiện để nhân dân được xây dựng, sửa chữa nhà ở. 

Kết luận: Tiếp thu ý kiến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn tham mưu thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 

tiến độ, kế hoạch của dự án. 

5. Ông Đinh quốc Dũng (cử tri phường Chi Lăng): Đề nghi ̣phát huy 
giá trị tứ trấn và Đoàn thành gắn với phát triển du lic̣h và Nghiên cứu phuc̣ 
dưṇg lê ̃hôị “Tứ trấn” của phường Chi Lăng 

Kết luận: 

-  Di tích Đoàn Thành và cuṃ di tích tứ trấn (đền Cửa Đông, đền Cửa 

Tây, đền Cửa Nam, đền Cửa Bắc) là môṭ trong những di tích tiêu biểu trên điạ 

bàn thành phố đươc̣ xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Trong những năm qua, thành 

phố Laṇg Sơn đã luôn quan tâm, chú troṇg đến công tác bảo tồn và phát huy các 

giá tri ̣di sản văn hóa, coi đó là nguồn tài nguyên quan troṇg để phát triển du lic̣h 

trở thành ngành kinh tế mũi nhoṇ, công tác tu bổ các di tích đền Cửa Bắc, đền 

Cửa Đông, đền Cửa Tây đa ̃đươc̣ thưc̣ hiêṇ đồng bô ̣trong năm 2018, 2019; năm 

2020 đang triển khai thưc̣ hiện tu bổ di tích đền Cửa Nam. Phối hợp với các cơ 

quan đơn vị Trung ương và điạ phương thưc̣ hiêṇ quảng bá, giới thiêụ giá tri ̣các 

di tích trên các phương tiêṇ thông tin đaị chúng, qua các phim tài liêụ, phóng sư ̣

truyền hình, hôị thảo khoa học... như chương trình “Hành trình di sản” đươc̣ 

phát trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam và tại Hôị thảo khoa hoc̣ phối hơp̣ 

thực hiện với Viện Sử hoc̣. Thưc̣ hiện các giải pháp bảo vê ̣di tích Đoàn Thành 

như lắp đăṭ hê ̣thống camera giám sát an ninh, lắp đặt gờ giảm tốc; lắp đăṭ thanh 

chắn ngang haṇ chế chiều cao phương tiêṇ quá tải đi laị; xây dựng tour du lịch 

Tứ trấn, Đoàn thành. UBND thành phố đa ̃phê duyêṭ Đề án “Phát triển du lic̣h 

thành phố Laṇg Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó đa ̃xây 

dựng các giải pháp phát huy giá tri ̣của các di tích trên điạ bàn gắn với phát triển 

du lic̣h trong đó có di tích Đoàn Thành và cuṃ di tích tứ trấn. 

Để làm phong phú hơn nữa giá trị tinh thần của Nhân dân thông qua các 

hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, thành phố Laṇg Sơn đa ̃có điṇh hướng 

trong việc nghiên cứu, phục dụng lê ̃hôị “Tứ trấn”, gắn với cuṃ di tích Tứ trấn, 

Đoàn Thành trên địa bàn phường Chi Lăng, thành phố Laṇg Sơn. Cụ thể, năm 

2020, thành phố Laṇg Sơn phối hơp̣ với Hôị di sản văn hóa tỉnh cùng với Viêṇ 

Sử hoc̣ thuộc Viện Hàn lâm khoa hoc̣ Xã hôị Viêṭ Nam tổ chức Hôị thảo khoa 

học “Phát huy giá tri ̣ di tích và lê ̃hôị các di tích cấp Quốc gia đền Cửa Đông, 

đền Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và Tứ trấn thành Laṇg Sơn, tỉnh Laṇg Sơn”. 

Taị Hôị thảo, các nhà khoa học qua nghiên cứu, thu thâp̣ tài liêụ đều thống nhất 

chủ trương đến vấn đề bảo tồn và phát huy giá tri ̣những di sản lic̣h sử, văn hóa 

gắn với tứ trấn thành Lạng Sơn và lê ̃hội các di tích cấp Quốc gia đền Cửa Đông, 

Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc. 
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Để thưc̣ hiêṇ đươc̣ công tác phuc̣ dưṇg lê ̃hôị Tứ trấn, trong thời gian tới, 

thành phố Laṇg Sơn tiếp tuc̣ phối hơp̣ với các nhà khoa hoc̣, các chuyên gia 

nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa ở Trung ương và điạ phương để xây dưṇg 

quy trình tổ chức lễ hôị, đồng thời thưc̣ hiêṇ các quy định về thủ tuc̣ hồ sơ tổ 

chức lễ hôị qua Bô ̣ Văn hóa, Thể thao và Du lic̣h. Đồng thời, để phuc̣ dựng 

thành công lê ̃hôị, thành phố rất cần sư ̣quan tâm đồng thuận, sư ̣ tham gia của 

Nhân dân để thưc̣ hiêṇ tốt nhiêṃ vu ̣này. 

6. Ông Đỗ Văn Bẩy (cử tri khối 5, phường Vĩnh Trại) phản ánh kiến 

nghi nội dung: 

- Hồ nước Thiên Trường tại Khu đô thị Phú lộc 4 hiện nay bị ô nhiễm môi 

trường, bốc mùi gây khó chịu đề nghị được quan tâm. Tại tổ 5, khối 5 có hệ 
thống thoát nước nhưng bị ô nhiễm do hộ giết mổ gia súc thải ra gây ô nhiễm 

môi trường. Đề nghị thành phố quan tâm có biện pháp quản lý, xử lý lò giết mổ 

xả nước thải phân ra hệ thống thoát.  

- Các tuyến phố đã được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị đến nay 
đã xuống cấp vỉa hè cần được đầu tư (phố Đĩnh Hữu Trác và phố Đinh Lễ) nhân 

dân có nguyện vọng được làm vỉa hè theo hướng nhà nước và nhân dân cùng 
làm; công an thành phố phối hợp với nhân dân duy trì đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn giao thông. 

- Vấn đề chỉnh trang đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè: Đề nghị thành phố 
quan tâm thực hiện đối với tuyến đường Lý Thường Kiệt bị lấn chiếm để kinh 
doanh bán hàng. 

- 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. 

Kết luận: 

- Đối với hồ Phú Lộc 4, các khu dân cư tiếp giáp đã được xây dựng hệ 

thống thoát nước thải của các hộ dân hai bên, tuy nhiên hiện nay phía thượng 

nguồn toàn bộ nước thải khu công nghiệp số 2 thuộc huyện Cao Lộc đổ thẳng 

vào suối Lao Ly và chảy về hồ Phú Lộc 4 gây ra tình trạng ô nhiễm, UBND 

thành phố đã khảo sát và đang nghiên cứu phương án làm hệ thống thu gom, 

tách riêng nước thải từ trên huyện Cao Lộc chảy về đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải chung của thành phố để xử lý, sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho 

hồ Phú Lộc 4 trong thời gian tới;  

- Đối với việc giết mổ tập trung tại tổ 5, khối 5 và khu giết mổ chảy ra 

suối: UBND thành phố đã chỉ đạo giao cho Công an thành phố và phòng Tài 

nguyên và Môi trường xử lý. Đồng thời, UBND thành phố đang tiếp tục kêu gọi 

các nhà đầu tư vào đầu tư khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung để yêu cầu các 

hộ giết mổ trên địa bàn vào khu vực tập trung này sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn thành phố. 

 - Đối với nội dung vỉa hè đường Đinh Hữu Trác và Đinh Lễ giao UBND 

phường Vĩnh Trại chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị khảo sát và vận 

động nhân dân cải tạo vỉa hè theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 
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- Đối với tuyến phố văn minh và chỉnh trang UBND thành phố đã chỉ đạo 

UBND các phường, xã ra quân xử lý quyết liệt từ nay đến tết nguyên đán và sau 

tết, đề nghị bà con ủng hộ và tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành.  

- Đối với đường Lý Thường Kiệt: giao UBND phường Vĩnh Trại chủ trì 

phối hợp với Đội Trật tự đô thị thành phố tổ chức ra quân xử lý chống lấn chiếm 

vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh bán hàng. 

- Đối với nội dung xem xét trợ cấp cho các Phó bí thư chi bộ, khối phó, 

trưởng các chi hội, đoàn thể tại các khối, thôn: hiện nay UBND tỉnh đã trình 

HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020. Khi nghị quyết mới được ban hành, 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo kịp thời phòng ban chuyên môn tham mưu thực 

hiện theo quy định. 

 7. Ông Nguyễn Đạt Đô (cử tri Khối 9, phường Vĩnh Trại) kiến nghị, 

phản ánh: Dự án khối 9, phường Vĩnh Trại được triển khai, chúng tôi rất ủng 
hộ nhưng cần phải hợp lòng dân. Ranh giới thu hồi không rõ ràng, chưa hợp lý. 
Đề nghị thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật và đề nghị lãnh đạo 

UBND thành phố tổ chức làm việc đối thoại trực tiếp với nhân dân bị ảnh 
hưởng dự án. 

Kết luận: Tiếp thu ý kiến của Ông Nguyễn Đạt Đô, UBND thành phố sẽ 

xem xét tổ chức cuộc họp đối thoại với nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án để lắng 

nghe ý kiến và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

8. Ông Lương Xuân Thương - thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn kiến nghị, phản ánh:  

- Ông Lương Văn Thơ, ông Lương Văn Tân và ông Lương Văn Quân lấn 
chiếm đất của gia đình và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề 

nghị nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 03 ông. 

 - Ô đất tái định cư gia đình được giao đất tại thực địa không đúng với ô 
đất gia đình đã được bốc thăm nhận trên sơ đồ. Đề nghị giao cho gia đình đúng 

ô đất gia đình đã bốc thăm. 

 Kết luận: Những nội dung phản ánh trên của ông Thương đã được 

UBND thành phố trả lời cụ thể tại Công văn số 1638/UBND-TNMT ngày 

08/7/2020 và tại các buổi tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố đã trả lời, 

hướng dẫn trực tiếp cho gia đình được rõ, đề nghị gia đình chấp hành, thực hiện 

theo đúng quy định. 

9. Ông Hùng (Cử tri phường Vĩnh Trại) kiến nghị, phản ánh: Thành phố 

Lạng Sơn có nhiều tuyến phố chưa có vỉa hè, như tuyến đường Trần Đăng Ninh, 
tuyến đường Bà Triệu... vậy tại sao thành phố Lạng Sơn vẫn đạt đô thị loại II. 

 Kết luận: Thành phố Lạng Sơn đã được Bộ Xây dựng kiểm tra, thẩm 

định, chấm điểm đủ điều kiện lên đô thị loại II và đã được Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh từ năm 2019. Tuy 

nhiên vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt theo đô thị loại II, trong thời gian tới 



6 

 

UBND thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch để hoàn thành các tiêu chí còn lại, 

trong đó có việc chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn thành phố. 

10. Ông Nguyễn Đình Thu – (Cử tri phường Chi Lăng) kiến nghị, 

phản ánh: Công viên bờ sông (Công viên Chi Lăng) và khuôn viên quảng 

trường Hùng Vương nhiều năm nay đã được quan tâm, đầu tư tạo cảnh quan 
xanh sạch đẹp, có nhiều hàng ghế đá, có nhiều khách du lịch đã đến đây nghỉ 
chân và nhân dân trên địa bàn đi bộ tập thể dục do được đầu tư bố trí các thiết 

bị thể thao ngoài trời, tuy nhiên các thiết bị này hiện nay đã xuống cấp và một 
số thiết bị đã hỏng nhưng đã lâu chưa được sửa chữa, thay thế. Đề nghị UBND 
thành phố quan tâm sửa chữa, thay mới để nhân dân trên địa bàn có thiết bị thể 

thao ngoài trời để tập luyện thể dục, thể thao. 

 Kết luận: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao phòng Văn 

hóa – Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra 

các thiết bị thể thao ngoài trời tại khu vực công viên, báo cáo UBND thành phố 

xem xét sửa chữa, thay thế để phục vụ nhân dân trên địa bàn. 

11. Ông Vũ Văn Lai (Cử tri phường Tam Thanh) kiến nghị, phản 

ánh: Suối Ngọc Tuyền trong quần thể khu di tích chùa Tam Thanh, Nhị Thanh 
bị ô nhiễm rất nặng, bốc mùi hôi thối và rất nhiều du khách đến du lịch đều có ý 
kiến phản hồi về việc này. 

Kết Luận: 

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước suối Ngọc tuyền qua hang Nhị 

Thanh do hiện trạng nước thải của hơn 600 hộ dân các khu vực quanh Hồ Phai 

Ngậu, dọc 2 bên suối Ngọc Tuyền địa bàn xã Hoàng Đồng và phường Tam 

Thanh đang xả thải trực tiếp ra suối, chưa được thu gom tập trung xử lý. Trước 

tình trạng đó, UBND thành phố đã mời 02 đoàn Chuyên gia của Nhật Bản và 

Hàn Quốc khảo sát, đề xuất phương án xử lý, giai đoạn trước mắt, do nguồn lực 

của thành phố còn hạn chế chưa bố trí được kinh phí để xây dựng hệ thống thu 

gom nước thải dọc đồng bộ dọc hai bên bờ suối từ xã Hoàng Đồng đến Hang 

Nhị Thanh. Vì vậy, thành phố đã phối hợp với các chuyên gia Hàn Quốc xử lý 

môi trường giải quyết giai đoạn 1: Xử lý nguồn nước tại cửa hanh Nhị Thanh 

trước khi chảy vào hang bằng công nghệ GJ-R của Hàn Quốc, dự án đã được 

UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4706a/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019, với Tổng mức đầu tư dự án 14,3 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, việc lựa chọn công nghệ nước ngoài vào dự án đầu tư xây 

dựng tương đối phức tạp, cần thực hiện chặt chẽ các thủ tục theo quy định như: 

Luật Chuyển giao công nghệ, Luật đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật đấu thầu 

và thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án, vì vậy năm 2020, dự án tạm dừng hoãn, 

thành phố đang tiếp tục nghiên cứu lựa chọn công nghệ đảm bảo tính khả thi và 

thủ tục pháp lý chặt chẽ để xử lý ô nhiễm môi trường nước trong hang Nhị 

Thanh trong thời gian tới.    

 12. Ông Phan Văn Sơn (Địa chỉ Khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) kiến nghị, phản ánh: hệ thống kè sông 
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Kỳ Cùng đã được đầu tư rất lớn và cơ bản hoàn thành, đề nghị xem xét việc đầu 

tư phát triển du lịch trên lòng sông Kỳ Cùng. 

 Kết Luận: Thưc̣ hiêṇ chương trình hành đôṇg số 41/CTr-TU ngày 

23/02/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về viêc̣ thưc̣ hiêṇ Nghị quyết số 08-

NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bô ̣ Chính tri ̣ về phát triển du lic̣h thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, UBND thành phố đa ̃ban hành Đề án “Phát triển du lịch thành 

phố Laṇg Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó đa ̃xây dưṇg 

các giải pháp, phương án khai thác du lic̣h trên sông Kỳ Cùng và gắn với Đề án 

kinh tế đêm thành phố, sông Kỳ Cùng se ̃ là một điểm sáng trong phát triển du 

lịch, là một trong những hình ảnh biểu trưng của du lic̣h thành phố trong thời 

gian tới. 

 13. Ông Chu Văn Tuần (Địa chỉ tại khối 9, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) kiến nghị, phản ánh: Đề nghị các cơ quan của 

UBND thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người 
lao động trong việc thực thi nhiệm vụ đối với người dân. 

 Kết Luận: Thành phố là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của 

tỉnh Lạng Sơn, do vậy Thành phố luôn xác định việc tuyển dụng và đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Tiếp thu ý kiến của 

Ông Chu Văn Tuần, Trong thời gian tới Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực 

hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng, năng lực, đạo đức của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên để phục vụ nhân dân được tốt hơn, kịp thời giải quyết đảm bảo 

quy định pháp luật và dút ngắn thời gian các thủ tục hành chính cho người dân 

trên địa bàn.   

14. Ông Kiều Văn Hải (Cử tri phường Vĩnh Trại) có ý kiến: Gia đình 

bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng công  trình Cầu Kỳ Cùng, ban đầu là một 

trong số các hộ dân chống đối quyết liệt không cho thực hiện dự án vì giá bồi 
thường đất theo quy định nhà nước thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế thị 
trường. Tuy nhiên do nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và trực 

tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã trực 
tiếp gặp gỡ, động viên gia đình vì mục tiêu, sự phát triển chung của thành phố, 
do vậy gia đình đã ủng hộ chủ trương, chấp hành bàn giao mặt bằng quy định, 

tạo điều kiện dự án hoàn thành. Mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí 
lãnh đạo Thành phố tiếp tục gần gũi nhân dân, quan tâm, lắng nghe người dân 
hơn nữa để có những quyết định lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, từ đó xây dựng 

thành phố Lạng Sơn ngày càng văn mình, hiện đại. 

 Kết luận: Lãnh đạo Thành phố xin được cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của 

nhân dân trên địa bàn thành phố và đặc biệt là gia đình Ông Kiều Văn Hải đã 

chung tay vì sự nghiệp phát triển chung của Thành phố. Trong thời gian tới rất 

mong nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục ủng hộ các chủ trương, chính 

sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố Lạng Sơn. 

15. Ông Tống Văn Ngọc (Cử tri phường Đông Kinh) kiến nghị, phản 

ánh: Vụ án tranh chấp tại số nhà 35 đường Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh đã 
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được tòa án nhân dân đưa ra xét xử, giải quyết vụ án theo quy định. Gia đình đã 

thực hiện kê khai cấp GCNQSD đất nhưng còn có 220m2 đất bên cạnh chưa cấp 
GCNQSD đất cho gia đình mà hướng dẫn gia đình gửi đơn đến tòa án nhân 
dân, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cấp GCNQSD đất cho gia đình. 

Kết luận: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ, tham mưu giải quyết theo quy định. 

16. Cử tri phường Tam Thanh kiến nghị, phản ánh:  

- Đề nghị xem xét đổi tên Ao Hang Hủi thành tên gọi khác phù hợp cảnh quan 

đã được cải tạo, là điểm đến hấp dẫn, xứng tầm để thu hút khách đến tham quan; 

- Đề nghị thành phố nên nghiên cứu đầu tư mở rộng thêm các tuyến phố 

đi bộ như mở thêm tuyến phố tại khu vực công viên hồ Phai Loạn hiện nay đang 

chuẩn bị thực hiện đầu tư dự án; 

- Đề nghị UBND thành phố quan tâm rải thảm nhựa tuyến đường Tô Thị 

để nhân dân có địa điểm tổ chức lễ hội Khòn Lèng, phường Tam Thanh khang 

trang, sạch đẹp. 

Kết luận: 

- Đối với nội dung đề nghị đổi tên ao “Hang Hủi”: Thành phố sẽ thống 

nhất điều chỉnh tên gọi Ao Hang Hủi (cũ) thành khu vực hợp nhất với quần thể 

Công viên Hồ Phai Loạn gọi tên chung là “Công viên Hồ Phai Loạn” phù hợp 

theo Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 06/03/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, đã quy hoạch chi tiết Công viên hồ Phai 

Loạn, mở rộng giới hạn Công viên bao gồm:  khu vực hồ Phai Loạn, ao “Hang 

Hủi” tại khối 2, phường Tam Thanh và khu vực núi Tô Thị quy mô 29,3ha. 

- Trong thời gian tới đây, thành phố sẽ giải phóng mặt bằng khu công viên 

hồ Phai Loạn, phá dỡ các tường rào, ki ốt hoàn trả mặt bằng và môi trường xanh 

của Hồ Phai Loạn để chuẩn bị cho công tác đầu tư; Đồng thời sẽ cải tạo các 

tuyến đường để kết nối giữa Khuôn viên hồ Phai Loạn, Khu di tích Nhất, Nhị 

Tam Thanh và tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa để nhân dân được hưởng thụ và tạo 

thành điểm nhấn tham quan, phát triển du lịch thành phố.  

- Hiện nay tuyến đường Tô Thị nối sang đường Tam Thanh còn khoảng 

500m đường chưa được thảm nhựa, UBND thành phố đã liên hệ với Sở Giao 

thông – Vận tải, từ nay đến tết Nguyên đán sẽ phối hợp để thảm tuyến đường Tô 

Thị phục vụ nhân dân đón tết và tổ chức lễ hội. 

17. Ông Lăng Văn Thiệu (cử tri thông Quản Tiến 1, xã Quảng Lạc) 

phán ánh kiến nghị nội dung: Thành phố Lạng Sơn nên có nét đặc trưng riêng 
như các thành phố khác, nên trồng xanh có ý nghĩa liên quan đến xứ lạng như 

quan tâm trồng các loại cây đào, cây sở, cây hồi, cây quế, cây hoàng đàn.. cây 
đặc trưng bản địa sẽ tạo ấn tượng riêng cho khách đến thăm quan Lạng Sơn. 

Kết luận: 

UBND thành phố đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt đề án cây 

xanh đường phố, đến nay thành phố đang triển khai trồng cây xanh trên một số 
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tuyến đường theo đề án, việc đưa cây đào, cây sở, cây hồi vào trồng trên đường 

phố cũng chưa phù hợp vì không thuộc cây bóng mát trồng trên các tuyến đường 

phố, cây đào chỉ có thể trồng ở khu công viên, vườn hoa. Hiện nay thành phố 

đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét lựa chọn một số loại cây có liên quan đặc 

trưng của xứ lạng và phù hợp trồng trên đường phố. 

Trên đây là kết luận Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền thành phố với nhân dân năm 2020. UBND thành phố yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm giải quyết theo kết luận, 

báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố (qua Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố, đ/c Phạm Xuân Anh, chuyên viên Văn phòng) 

chậm nhất ngày 01/3/2021./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- C, PVP, CV HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Ban TCD thành phố;  

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trần Đức Thọ 
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