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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri   

nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thành phố 

 

Sau khi xem xét 14 nội dung do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri nhiệm kỳ 2021 

- 2026 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn chuyển đến (nêu tại tại Báo cáo số 

164/BC-MTTQ-BTT ngày 26/6/2021). UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị xem xét, xử lý các ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền, UBND thành phố 

báo cáo kết quả giải quyết như sau:  

1. Khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng hiện nay có trên 600 hộ 

gia đình nhưng chưa có Nhà Văn hóa mà Nhân dân trong khối đang phải sử 

dụng chung với Nhà Oản Chùa Tiên rất chật hẹp trong các buổi sinh hoạt 

cộng đồng. 

UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật công trình, dự 

án trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Lạng Sơn làm căn cứ triển khai thực 

hiện. Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND, trong 

đó có dự án Xây dựng Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng và 

đường vào nhà văn hóa với tổng diện tích 1.800m2; Dự án Mở rộng nhà văn hóa 

khối Cửa Đông, diện tích 254,5m2 do thu hồi đất Trụ Sở Đội thuế phường và 

Quy hoạch mới Trụ sở Đội thuế phường Chi Lăng diện tích 355,9m2 do thu hồi 

đất nhà văn hóa khối Đinh Tiên Hoàng cũ nay đã sát nhập thành khối Cửa Đông. 

Căn cứ Điều 63 Luật Đất đai 2013, sau khi UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố sẽ 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng và đầu tư xây dựng theo quy định. 

2. Hiện nay trên địa bàn phường Chi Lăng đang xây dựng các tuyến 

phố văn minh, trong đó có tuyến phố văn minh kiểu mẫu đường Cửa Nam. 

Tuy nhiên, bức tường rào của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đoạn đối 

diện với Nhà khách Tỉnh ủy xây dựng đã lâu không đảm bảo mỹ quan đô 

thị và chất lượng sử dụng. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét, cho xây dựng lại 

đoạn tường rào này. 

UBND thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị nghiên cứu tham mưu, 

báo cáo trình tỉnh xem xét. 
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3. Để cho thành phố Lạng Sơn thu hút được thêm nhiều khách du 

lịch, tăng thêm được nguồn thu ngân sách cho thành phố, tạo điểm nhấn 

cho tỉnh, cử tri đề nghị các vị đại biểu trúng cử có ý kiến đề xuất với HĐND 

tỉnh và UBND tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng khu vui 

chơi, giải trí trên dãy núi Văn Vỉ - Đèo Giang (cũng như tỉnh hiện nay đang 

cho xây dựng cáp treo Mẫu Sơn). 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố giao phòng Văn hóa - Thông tin, 

phòng Quản lý đô thị nghiên cứu tham mưu đề xuất. 

4. Trong hai năm vừa qua Nhân dân thành phố Lạng Sơn, xã Mai 

Pha và xã Quảng Lạc đã nhận được thông tin dự án về mở tuyến đường từ 

xã Mai Pha nối với xã Quảng Lạc nhưng đến nay chưa thấy động tĩnh gì, 

không biết có triển khai được hay không? 

Dự án đường Mai Pha- Quảng Lạc là dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi 

thu hút đầu tư ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền cấp tỉnh xem xét chủ trương 

đầu tư. Trong những năm gần đây, thành phố luôn quan tâm trình tỉnh đưa vào 

danh mục thu hút đầu tư hàng năm. Do dự án có Tổng mức đầu tư tương đối lớn, 

khoảng trên 400 tỷ đồng, nguồn lực đầu tư của tỉnh, thành phố còn hạn chế, 

chưa cân đối nguồn lực đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước được. Vì vậy, dự 

án cần kêu gọi các Nhà đầu tư quan tâm lập Đề xuất dự án. Đồng thời, cần xác 

định được quỹ đất đối ứng để thực hiện dự án. Về quy mô dự án: Xây dựng mới 

tuyến đường Mai Pha- Quảng Lạc khoảng 3,2 km; Bề rộng 33m, 6 làn xe. Tổng 

mức đầu tư dự kiến khoảng 440 tỷ đồng. 

 Năm 2017, đã có 02 Nhà đầu tư quan tâm lập Đề xuất dự án trình sở 

KHĐT tỉnh thẩm định. Tuy nhiên, theo Kết quả thẩm định của sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Báo cáo số 461/BC-SKHĐT ngày 29/9/2017 có đánh giá: Quy đất đối 

ứng các Nhà đầu tư Đề xuất tại dự án chưa phù hợp, phương pháp xác định giá 

trị quỹ đất chưa đúng theo quy định của pháp luật về đất đai nên chưa đủ cơ sở 

xem xét Đề xuất dự án. 

 Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục báo cáo UBND tỉnh quan tâm kêu 

gọi thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, kêu gọi các Nhà đầu tư quan tâm lập 

Đề xuất dự án phù hợp để thực hiện.  

5. Quy hoạch xây dựng Nhà máy rác thải rắn tại thôn Quảng Trung 

II đã được hơn 10 năm nhưng không thực hiện được (hiện nay dự án đang 

treo), Vì vậy đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, 

thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 kiến nghị với các cơ quan liên quan bãi bỏ 

quyết định quy hoạch, trả lại đất cho dân để được kê khai cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Còn phần đất đã thu hồi đề nghị giao cho cơ quan 

Nhà nước quản lý. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

tham mưu điều chỉnh một phần diện tích 24ha không thực hiện thu hồi dự án ra 

khỏi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát để 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Phần đất đã thu hồi hiện 



3 

 

nay UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Quảng 

Lạc thực hiện quản lý. 

6. Cần quan tâm mở rộng đường tỉnh lộ 234 từ thành phố Lạng Sơn 

đến km số 10 sang xã Yên Trạch huyện Cao Lộc mục đích thuận tiện giao 

thông, thu hút đầu tư, giãn dân Quảng Lạc ra và thu dân về Quảng Lạc. 

Tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND, ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành 

phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2025. UBND tỉnh đã định hướng, quy 

hoạch tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A (tại vị trí Km 23+00 đoạn xã Yên Trạch) 

đến trung tâm xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và đến vị trí giao với ĐT.234 

(ngã 3 tuyến Bản Loỏng - Khánh Khê) với tổng chiều dài khoảng 6,1 km, quy 

mô mặt cắt ngang từ 13,0 - 17,0m. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ phối 

hợp với các cấp, ngành thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư xây dựng tuyến 

đường trên theo quy hoạch được duyệt và các dự án đầu tư trên tuyến nhằm đáp 

ứng, kết nối giao thông giữa xã Quảng Lạc và các khu vực lân cận; đồng thời 

quan tâm kiến nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí nâng cấp tuyến đường 234 nhằm 

tăng cường đảm bảo giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, kinh 

tế - xã hội của xã. 

7. Có chính sách, cơ chế đặc thù và thỏa đáng để Nhân dân quản lý 

không chặt phá, khai thác rừng tái sinh, rừng trồng, san ủi đất đồi thuộc ba 

xã Quảng Lạc, Mai Pha, Yên Trạch làm lá phổi của thành phố, kết hợp 

kinh tế quốc phòng vừa làm đường phòng thủ, vừa làm công viên theo mô 

hình rừng cảnh quan trong thời bình. Tận dụng tối đa cảnh quan tự nhiên, 

xây dựng điểm thác Xoong Cau để phát triển du lịch tự nhiên. Xã Quảng 

Lạc, hiện nay thành phố xác định là điểm cuối của thành phố sẽ chuyển 

thành đầu của thành phố, đời sống của Nhân dân sẽ chuyển biến theo 

hướng tích cực và vượt bậc.  

UBND thành phố giao phòng Kinh tế, UBND xã Quảng Lạc và các đơn vị 

liên quan tham mưu các nội dung liên quan theo kiến nghị cử tri. 

8. Cử tri mong muốn nếu trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố 

nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị các đại biểu quan tâm đến công tác VSMT, 

VSATTP, đặc biệt là việc chó thả rông không đeo rọ mõm, phóng uế bừa 

bãi ra đường. 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã quan tâm đến công 

tác VSMT, VSATTP, đặc biệt là việc chó thả rông không đeo rọ mõm, phóng uế 

gây mất VSMT theo kiến nghị cử tri. 

9. Cử tri đề nghị quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị, và quan 

tâm đến việc phát quân tư trang cho lực lượng bảo vệ dân phố để kịp thời 

động viên lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ 

Trong những năm qua, UBND thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành, 

các cơ quan đơn vị triển khai trên địa bàn thành phố rất nhiều dự án về xây dựng 

hạ tầng; quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
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để chỉnh trang, nâng cấp đô thị…, năm 2019, thành phố Lạng Sơn đã được Thủ 

tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại II. Hiện nay thành phố 

đang triển khai nhiều dự án như cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, Trần Hưng 

đạo, Công viên bờ sông Kỳ Cùng, vườn hoa 17/10, Hồ Phai Loạn và một số dự 

án khác theo giao cho các phường xã theo phương châm “Nhà nước và nhân dân 

cùng làm”. Trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục quan tâm đẩy mạnh 

công tác chỉnh trang đô thị gắn với thực hiện mở rộng địa giới thành phố. 

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính Phủ về 

lực lượng Bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-

BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

38/2006/NĐ-CP; Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA(H11) ngày 31/3/2008 của 

Bộ Công an về trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố, Hướng dẫn số 

1148/H11 ngày 09/4/2008 của Bộ Công an về trang phục Bảo vệ dân phố, 

UBND Thành phố đã chủ động rà soát, phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn báo 

cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cấp kinh phí mua sắm trang phục, công cụ 

hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố của thành phố Lạng Sơn, đến nay Sở Tài 

chính đã duyệt cấp kinh phí tổng 487 triệu đồng, hiện tại Công an tỉnh đang tiến 

hành các thủ tục đấu thầu, mua sắm trang phục và công cụ hỗ trợ. 

10. Cử tri mong muốn trong nhiệm kỳ 2021-2026 cần chuyển biến, 

phát triển, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, để 

thành phố Lạng Sơn phát huy được tiềm năng, lợi thế. Mong muốn các ứng 

cử viên đại biểu HĐND nếu trúng cử thì hãy thực hiện lời hứa của mình với 

cử tri. 

Thành phố luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần 

kinh tế phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi các nhà đầu tư vào thành 

phố Lạng Sơn ngoài việc được hưởng những chính sách ưu đãi, khuyến khích 

đầu tư theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam, của Chính phủ và tỉnh 

Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu 

tư về các vấn đề liên quan như: môi trường pháp lý; các chính sách khuyến 

khích đầu tư; giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi về mặt 

bằng đất đai, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, giao thông; đào tạo cung cấp nhân lực; 

đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội… UBND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Tăng cường, đổi mới việc tiếp 

xúc, đối thoại với doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất. Để tăng cường thu hút 

đầu tư, UBND thành phố tiếp tục coi giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng, 

đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh quyết định về cơ chế, chính sách đảm bảo 

quyền lợi cho người bị thu hồi đất hài hòa với lợi ích của Doanh nghiệp. Tham 

mưu cho UBND tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, không khả thi. 

Rà soát công khai minh bạch thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử 

thành phố và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục 

hành chính. Chú trọng công tác cán bộ, bố trí đủ người có năng lực và đạo đức 

nghề nghiệp tại các vị trí tiếp xúc trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Có 

các giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh 



5 

 

doanh, phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; mặt khác thực hiện 

minh bạch hoá các thông tin, tạo lòng tin cho doanh nghiệp, luôn đồng hành và 

giải quyết tốt các vướng mắc của doanh nghiệp. 

Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố đang tiếp tục đề xuất kêu gọi đầu 

tư một số dự án trên địa bàn, gồm: Dự án Khu đô thị Hoàng Đồng; Khu đô thị 

sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Hồ Lẩu xá; Khu ở mới sinh thái 

sông Kỳ Cùng; Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Quảng Lạc; Khu đô thị Tam 

Thanh-Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Công viên trung tâm mới gắn với 

Trung tâm hội chợ, quảng cáo và Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Khu đô thị Mỹ Sơn. 

11.  Đề nghị các đại biểu quan tâm xây dựng hệ thống xử lý, thu gom, 

thoát nước thải tại Đường Thành mặt sau Chợ Chi Lăng. Cải tạo hệ thống 

mương dẫn nước thải sinh hoạt đoạn từ sau Nhà Văn hóa khối Đèo Giang 

đến sông Kỳ Cùng. Đề nghị xem xét đổi đất với Đội thuế phường để mở 

rộng diện tích Nhà Văn hóa khối Cửa Đông do khối mới sáp nhập dân số 

đông. 

Mặt đường Đèo Giang đoạn từ nhà văn hoá khối lên đến đỉnh dốc đã được 

nâng cấp phần mặt đường (đoạn rẽ lên đại  đội C20 chưa được nâng cấp và đã 

xuống cấp. Hệ thống thoát nước tại đường Đèo Giang và lối rẽ lên Đại đội C20 

đã được UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, lên phương 

án xem xét đầu tư từ năm 2020; tuy nhiên do nguồn kinh phí quá lớn chưa thể 

thực hiện được, UBND thành phố sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư khi điều kiện 

cho phép.  

12. Đề nghị các vị đại biểu quan tâm đầu tư nâng cấp mặt đường và 

cải tạo hệ thống thoát nước tại đường lên Đại đội C20 và đường Đèo Giang 

đoạn từ đỉnh dốc nối sang đến đường Văn Vỉ để Nhân dân và học sinh 

trường THPT Hoàng Văn Thụ đi lại đỡ vất vả. 

Mặt đường Đèo Giang đoạn từ nhà văn hoá khối lên đến đỉnh dốc đã được 

nâng cấp phần mặt đường (đoạn rẽ lên đại  đội C20 chưa được nâng cấp và đã 

xuống cấp. Hệ thống thoát nước tại đường Đèo Giang và lối rẽ lên Đại đội C20 

đã được UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, lên phương 

án xem xét đầu tư từ năm 2020; tuy nhiên do nguồn kinh phí quá lớn chưa thể 

thực hiện được, UBND thành phố sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư khi điều kiện 

cho phép.  

13. Đề nghị các vị đại biểu kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, thành phố 

quan tâm đến giá đất đền bù cho Nhân dân khi Nhà nước thu hồi làm dự án 

Công viên bờ sông phải đền bù theo giá mới phù hợp với thời điểm hiện nay 

Tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 

114 Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ, nội dung phê duyệt giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định.  

Căn cứ quy định nêu trên, trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, ngày 

24/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND 
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về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông 

Kinh đến đối diện Khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn). Trong đó phê 

duyệt giá đất cụ thể đối với đất ở đô thị, vị trí 1, đường Nguyễn Du, đoạn 2 là 

13.300.000 đồng/m2; Đoạn 3 là 11.000.000 đồng/m2 và 10.100.000 đồng/m2. 

Đối chiếu với Bảng giá đất tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn cho thấy đơn giá đất cụ thể của đất ở, vị trí 1 

cao hơn so với đơn giá đất ở, vị trí 1 tại Bảng giá đất từ 1,5 đến 1,8 lần. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ tổng hợp các nội dung vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án để báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết. 

Đối với nội dung đề nghị các vị đại biểu quan tâm, có các giải pháp giải 

quyết tình trạng ách tắc giao thông đường Chu Văn An, khu vực trước cổng 

trường học, đề nghị lắp biển cấm ô tô đi vào đường theo khung giờ quy định. 

Tại tuyến đường Chu Văn An vào đầu giờ học và tan tầm diễn ra tình 

trạng các phương tiện dừng, đỗ, đưa đón học sinh gây ra ùn tắc giao thông. Đây 

là đoạn đường hẹp, nằm trong quy hoạch chưa được giải phóng mặt bằng. Do 

vậy, tình trạng phụ huynh đứng đón học sinh qua đoạn đường này đã gây ùn ứ 

giao thông cục bộ vào giờ tan học.  

UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục bố trí lực lượng 

thường xuyên chốt trực, tổ chức phân luồng đảm bảo TTATGT, hạn chế tối đa 

tình trạng ùn tắc giao thông tại đoạn đường này, đặc biệt vào giờ cao điểm. 

Đồng thời thường xuyên tăng cường công tác TTKS, xử lý vi phạm và tổ chức 

ghi hình, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện dừng, đỗ không 

đúng nơi quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về TTATGT, đặc biệt là tại các trường học và với các đối tượng là học sinh, 

thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, nhất là người dân sinh sống, thường 

xuyên tham gia giao thông qua đường Chu Văn An đoạn đường Lý Thái Tổ - 

Phai Vệ. Chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng giao 

thông, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót về kết cấu hạ tầng giao thông, để kiến 

nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục, sửa chữa, đảm bảo giao thông 

thông suốt, an toàn, hiệu quả. Để phòng ngừa ùn tắc giao thông, tháng 6/2018 đã 

tiến hành lắp biển báo cấm xe ô tô theo giờ từ 06h- 08h sáng, từ 15h30- 18h chiều 

theo hướng đường Phai Vệ - Lê Lợi. Riêng đoạn đường cử tri phản ánh sẽ tiếp 

tục khảo sát để lắp đặt hệ thống biển báo cho phù hợp với tình hình thực tế. 

14. Ngã tư đoạn nhà máy xi măng cũ, qua quốc lộ 1A, lưu lượng 

phương tiện giao thông qua lại nhiều, đặc biệt là xe container, xe tải...gây 

nguy hiểm cho người dân khi qua đường, tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông. 

Đề nghị lắp hệ thống tín hiệu đèn giao thông vì khu vực này để đảm bảo an 

toàn giao thông. 

Ngày 02/12/2019, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công 

văn số 4958/VP-KTN về việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại lý trình 
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Km17+400, Quốc lộ 1 và đấu nối đường vào dự án Khu đô thị thương mại, căn 

hộ, Shophouse Diamond park với Quốc lộ 1. Theo đó, trước mắt chưa chưa lắp 

đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này và giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục 

nghiên cứu phương án đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí trên. 

- Hệ thống sân nhà ở xã hội 1 đã xuống cấp, đề nghị ban quản lý nhà, 

các cơ quan chức năng và Đội TTĐT thành phố có phương án cải tạo, nâng 

cấp, sửa chữa. 

Ngày 15/01/2021, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Lạng Sơn đã báo 

cáo UBND thành phố về việc đề xuất phương án, nguồn vốn sửa chữa, cải tạo 

Nhà chung cư Khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

tại Báo cáo số 25/BC-QLTTĐT. UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Thông 

báo số 536/UBND-TCKH ngày 15/3/2021 v/v cải tạo nhà chung cư khu đô thị 

phía đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Nhà ở xã hội), theo đó 

chấp thuận phương án và nguồn vốn cải tạo, sửa chữa nhà chung cư khu đô thị 

phía đông thành phố theo đề xuất của Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Lạng 

Sơn và giao Đội phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình, tổ chức thực hiện. Hiện nay, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

đang phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan hoàn thiện thủ tục 

sửa chữa sân nhà ở xã hội theo quy định. Dự kiến sẽ hoàn thànhtrong Quý IV 

năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Đại biểu HĐND TP khóa XXI; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuôc̣ TP; 

- UBND các phường, xa;̃ 

- C, PVP + CV VP; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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