
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:  898/BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

TP. Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVI  

 

Thực hiện Công văn số 3876/VP-THNC ngày 14/9/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVI. Trên cơ sở Báo cáo số 674/BC-HĐND 

ngày 10/9/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri 

của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

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. Cử tri xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn tiếp tục kiến nghị việc 

quy hoạch xây dựng Nhà máy rác thải rắn tại thôn Quảng Trung II, xã 

Quảng Lạc đã 10 năm vẫn chưa thực hiện. Đề nghị có giải pháp để giải 

quyết, nếu không thực hiện dựán thì để Nhân dân được kê khai quyền sử 

dụng đất, phần còn lại để 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 

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

Lạc thực hiện quản lý. 

2. Cử tri xã Quảng Lạc kiến nghị xem xét việc nghĩa trang Quảng Lạc 

được bố trí gần 20 năm nhưng đến nay nhưng chưa có mộ chôn tại nghĩa 

trang, do vậy cử tri đề nghị giao cho xã quản lý. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc 

kiểm tra, rà soát và báo cáo các nội dung như sau: 

Trên địa bàn xã có 01 khu nghĩa trang khu A tại km số 6 tỉnh lộ 234. Hiện 

tại UBND xã không có bất kỳ giấy tờ gì được lưu giữ về khu nghĩa trang này. 

Không có sự bàn giao qua các thời kỳ điều động, luân chuyển lãnh đạo, cán bộ 

công chức. Trong khuôn viên có 01 nhà quản trang, 04 mộ đã chôn cất từ lâu. 

Kiểm tra hồ sơ địa chính: khuôn viên nghĩa trang nằm trong thửa đất số 143, tờ 

bản đồ địa chính số 91, diện tích  9041m2. 

Ngày 30/9/2021 UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 

255/KH-UBND về kiểm tra công tác quản lý nghĩa trang nghĩa địa khu mộ gia 

đình và các khu chôn cất trên địa bàn xã Quảng Lạc. Ngày 07/10/2021, đoàn 



kiểm tra đã làm việc tại xã. Trong quá trình làm việc kiểm tra, đại diện phòng 

Lao động, Thương binh - Xã hội thành phố đã cung cấp cho UBND xã một số 

văn bản giấy tờ liên quan đến khu nghĩa trang, gồm: Công văn số 560/UBND-

LĐ,TB&XH về việc giao quản lý, bảo vệ nghĩa trang khu A ngày 02/10/2009 

của UBND thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 

02/12/2011 của UBND thành phố về việc điều chỉnh đối tượng được an táng và 

phê duyệt sơ đồ quy hoạch Nghĩa trang tỉnh đến năm 2020. 

Quá trình quản lý: Từ năm 2009 đến nay, tại khu vực nghĩa trang có 01 hộ 

gia đình ở tại khu nhà quản trang để trông coi bảo vệ khu nghĩa trang. Đối tượng 

được an táng tại khu nghĩa trang được quy định tại quyết định 1930/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Đến nay không có hoạt động an 

táng tại khu nghĩa trang này.  

3. Cử tri phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn kiến nghị theo Nghị 

quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020, nếu làm 02 chức danh thì được 

hưởng phụ cấp 02 chức danh; việc quy định các khối, thôn có 350 hộ dân được 

hưởng phụ cấp nhưng đến nay chưa thực hiện; việc đi dự các hoạt động của 

các tổ chức đoàn thể phải có hướng dẫn để có kinh phí phù hợp. 

UBND thành phố đã kiến nghị với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nội dung 

như trên tại Công văn số 1785/UBND ngày 27/7/2020 về việc đóng góp ý kiến 

về hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Tại thời điểm hiện nay, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Sở Nội vụ chưa có văn 

bản để hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp đối với khối phố. 

4. Cử tri phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét 

tăng hỗ trợ của tổ hòa giải cơ sở, hiện nay thực hiện Quyết định số 

29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh quy định mức chi thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở về chi thù lao cho hòa giải viên 200.000 

đồng/vụ, việc/tổ hòa giải là thấp" . 

UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu hoạt động 

hoà giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính 

quyền thành phố. Nhìn chung, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố 

đã và đang từng bước nâng cao về chất lượng, tổ chức và hoạt động ngày càng 

đi vào nề nếp, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện Thông tư số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ 

Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toàn kinh 

phí đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tư số 100/TTLT-

BTC-BTP ngày 30/7/2014 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải  ở cơ sở; Quyết 

định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 Quy định mức chi thực hiện công 

tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 1498/HDLN-STC-

STP ngày 20/11/2015 về việc chi kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.  



Hằng năm UBND thành phố luôn quan tâm bố trí kinh phí nhằm động 

viên, hỗ trợ cho các hòa giải viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kinh phí chi hỗ trợ 

hoạt động hòa giải ở cơ sở được UBND thành phố giao trực tiếp cho UBND các 

phường, xã để trực tiếp chi trả cho các tổ hòa giải theo đúng quy định. Việc 

thực hiện chi trả kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua trên 

địa bàn phường, xã luôn được thực hiện theo đúng quy định, văn bản hướng dẫn 

cấp trên. Do vậy, nội dung đề nghị của cử tri phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn về xem xét tăng hỗ trợ của tổ hòa giải cơ sở là không thuộc thẩm 

quyền của UBND thành phố.  

Tuy nhiên, trên thực tế kinh phí bồi dưỡng cho các vụ, việc hòa giải ở cơ 

sở còn hạn chế, chế độ đãi ngộ với các hòa giải viên chưa thật sự phù hợp với 

công sức, trách nhiệm và sự nhiệt tình nên chưa thực sự động viên được các hòa 

giải viên. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới, 

tại báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, UBND thành phố 

kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh theo hướng: Điều chỉnh 

mức hỗ trợ kinh phí cho việc hoạt động của các tổ hòa giải và hòa viên khi tiến 

hành hòa giải ở cơ sở cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

UBND thành phố trân trọng báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Đại biểu HĐND TP khóa XXI; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Văn Hạnh 
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