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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 (Các ý kiến chưa giải quyết, đang tiếp tục giải quyết tại Báo cáo số 

 564/BC-UBND ngày 09/7/2021 và Báo cáo số 987/BC-UBND  

ngày 30/11/2021 của UBND thành phố) 

 

 Tại Báo cáo số 564/BC-UBND ngày 09/7/2021 của UBND thành phố thể 

hiện còn 17 ý kiến (10 kiến nghị đang giải quyết, 07 kiến nghị sẽ giải quyết 

trong thời gian tới theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực) và Báo 

cáo số 987/BC-UBND còn 05 kiến nghị đang giải quyết.  

 Qua kiểm tra, rà soát đối với 22 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết xong tại 

các báo cáo trên cho thấy: Đã giải quyết xong 08/22 ý kiến. Cụ thể kết quả giải 

quyết như sau: 

 1. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản (07 kiến nghị) 

(1) Bà Nguyễn Thị Nguyên - Cử tri thôn Quảng Tiến II xã Quảng Lạc: Đề 

nghị UBND thành phố quan tâm sửa chữa tuyến đường liên thôn Quảng Tiến I, 

Quảng Tiến II (đường Bản Nhầng), hiện nay tuyến đường này có nhiều đoạn bị 

sụt lún không đảm bảo an toàn cho xe ô tô chở vật liệu qua lại. 

Tuyến đường Bản Nhầng đã được UBND thành phố giao cho UBND xã 

Quảng Lạc quản lý, bảo trì (Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của 

UBND thành phố về Phê duyệt danh mục đường xã trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn). Qua kiểm tra thực tế có một số đoạn ta luy âm đã bị sạt lở làm sụt lún mặt 

đường. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc triển khai phương án 

khắc phục, sửa chữa. 

Kết quả giải quyết: UBND thành phố đã ba hành Quyết định số 

2739/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả 

thiên tai tuyến đường Bản Nhầng thôn Quảng Tiến I+II, xã Quảng Lạc, thành 

phố Lạng Sơn... “hỗ trợ 995 triệu đồng cho phòng Kinh tế thành phố để sửa 

chữa, khắc phục sạt lở đất tại tuyến đường Bản Nhầng, thôn Quảng Tiến I+II, 

xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn”. Ngày 16/11/2021, UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 4205/QĐ-UBND phê duyệt lựa chọn nhà thầu.  

 (2) Bà Nguyễn Thị Nguyên - Cử tri thôn Quảng Tiến II xã Quảng Lạc: Đề 

nghị UBND thành phố quan tâm sửa chữa hệ thống mương thủy lợi cánh đồng 

Bản Nhầng đảm bảo cho phục vụ sản xuất, hiện nay hệ thống mương bị sụt lún, 

nứt, rò rỉ nhiều không đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu. 

Kết quả giải quyết: Hệ thông mương thủy lợi theo nội dung kiến nghị của 

cử tri đã thi công xong. Hiện tại phòng Kinh tế đang gửi văn bản cho các cơ 

quan để tổ chức nghiệm thu công trình.  
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(3) Ông Hoàng Mạnh Tiến - Cử tri khối 6 phường Tam Thanh: Đường Nà 

Trang - Khối 6 đã được làm từ 2005, đến nay đường đã xuống cấp, không đáp 

ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đề nghị được nâng cấp, cải tạo mở rộng để 

tạo điều kiện cho nhân dân được đi lại thuận tiện. 

(4) Ông Nguyễn Đức Ngần - Cử tri Khối 6, phường Tam Thanh: Đường 

Nà Trang A, mặt đường nhỏ đề nghị đầu tư sửa chữa mở rộng. 

Kết quả giải quyết: Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với đơn vị tư vấn 

tiến hành khảo sát, lập phương hồ sơ dự toán của dự án (Có hồ sơ dự toán kèm 

theo). UBND phường tổ chức họp dân để thông qua và lấy ý kiến nhân dân. 

(5) Bà Nông Thị Liên - Cử tri Thôn Quảng Liên 1 xã Quảng Lạc: Đề nghị 

chính quyền các cấp xem xét lại việc nâng cấp cải tạo lại Đập tràn Nà Bây thôn 

Quảng Liên 2, do mỗi khi mưa lớn, nước chảy siết và rút chậm, người dân 

không qua lại được, nếu có trường hợp người đi cấp cứu không sang đường 

được rất nguy hiểm, ảnh hưởng tính mạng con người. Việc người dân có ý kiến 

nâng cấp, cải tạo ngầm Nà Bây được cấp trên giải trình là không hỏng hóc nên 

không sửa chữa, cải tạo là chưa hợp lý. 

Kết quả trả lời: Đập tràn Nà Bây thuộc thôn Quảng Liên 2 thực tế là 

đường tỉnh ĐH.99, tại vị trí này đã được đặt 02 cống tròn đường kính 1,2 mét 

nhằm đảm bảo dòng chảy thoát nước của khe suối nhỏ; khi có mưa lớn, lưu 

lượng nước nhiều, đoạn đường này sẽ trở thành ngầm tràn để nước chảy qua mặt 

đường. Tại vị trí này, cao độ mặt ngầm và mặt đường tiếp giáp chênh nhau 

không nhiều; phía hai đầu ngầm tràn mặt đường hiện tại cũng không cao hơn 

nhiều so với ngầm, đầu phía Bắc là các khu ruộng, vườn của nhân dân đang 

canh tác đa số thấp hơn mặt đường hiện tại; tại phía thượng lưu ngầm còn có 01 

đường nhánh ngõ đã được đổ bê tông để đi vào phía trong và 01 tường kè bằng 

bê tông tạo thành mương để lấy nước tưới cho khu vực dưới ngầm. Do vậy, nếu 

tiến hành nâng mặt ngầm lên thì vẫn không giải quyết triệt để tình trạng ngập 

úng mỗi khi trời mưa (Khi trời mưa nước ngầm tràn với phạm vi rộng, sau thời 

gian ngắn thì rút hết). 

Qua kiểm tra, tại vị trí cống thoát nước có một số cây, cỏ dại mọc và rác ứ 

đọng trong quá trình thoát nước; có cả rác thải của một số hộ dân thiếu ý thức 

mang ra vứt bỏ… nên đã làm hạn chế việc thoát nước của cống. UBND thành 

phố sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường thường xuyên theo dõi và 

khơi thông đường cống để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.  

(6) Ông Tô Quang Hưng - Cử tri khối 6 phường Đông Kinh: Gia đình ông 

đã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất từ tháng 10 năm 2019 đến nay 

vẫn chưa có kết quả, nhiều lần liên hệ với các bộ giải quyết nhưng không gặp 

được. Đề nghị sớm giải quyết cho gia đình. 

Kết quả giải quyết: Ngày 27/7/2021, ông Tô Quang Hưng đã được UBND 

thành phố cấp giấy CN QSD đất số CH – 06902. 

(7). Ông Bành Bảo Dưỡng - Cử tri Khối 8, phường Vĩnh Trại: Ngõ 449 

đường Ngô Quyền đã xuống cấp, tôi đã kiến nghị từ 03 năm trước nhưng vẫn 

chưa được quan tâm; đường này là đường ranh giới với huyện Cao Lộc, chưa 
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có sự thống nhất về thu gom rác, đường này đã xây dựng từ 15 năm nay đã có 

nhiều đoạn xuống cấp, có 1 nhà chăn nuôi lợn, gây ô nhiễm. Đề nghị các cấp, 

các ngành quan tâm. 

Đối với nội dung ngõ 449, đường Ngô Quyền được xây dựng từ 15 năm 

nay, đã xuống cấp, đã kiến nghị từ 03 năm trước nhưng chưa được quan tâm: 

Kết quả giải quyết: Ngõ 449, đường Ngô Quyền là khu vực giáp ranh 

giữa khối 8, phường Vĩnh Trại và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc. Tiếp thu y 

kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét giải 

quyết. Sau khi được giao Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với đơn vị tư vấn 

tiến hành khảo sát, lập phương hồ sơ dự toán của dự án. Tuy nhiên do địa bàn 

thuộc huyện Cao Lộc và địa phận thành phố Lạng Sơn, do đó Lãnh đạo UBND 

thành phố đăng ký làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc để thống nhất 

về nội dung này. 

Đối với nội dung thu gom rác: 

Kết quả giải quyết: Ngõ 449, đường Ngô Quyền là khu vực giáp ranh 

giữa khối 8, phường Vĩnh Trại và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, do đó có 02 

công ty thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày, gồm Công ty TNHH 

Huy Hoàng (địa phận thành phố) và Công ty Môi trường Công Sơn (địa phận 

huyện Cao Lộc). UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra 

thực tế và chỉ đạo Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện việc tốt việc thu gom 

rác thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng qua đêm 

đối với phận thành phố. 

2. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy 

CNQSD đất (01 kiến nghị) 

(1). Ông Chu Đức Phương - đại biểu HĐND xã Quảng Lạc: Đề nghị 

UBND thành phố có ý kiến với các cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo các cơ 

quan xem xét, phối hợp giao diện tích đất đã thu hồi của Dự án nhà máy xử lý 

chất thải rắn tại thôn Quảng Trung II cho các cơ quan, tổ chức quản lý nhằm 

tránh sự lấn chiếm của người dân. Hiện này diện tích đất này đã bị các hộ dân 

tự ý lấn chiếm. 

Kết quả giải quyết: UBND xã đã lập biên bản về việc tự ý san ủi đất đối 

để trồng đào đối với một số hộ gia đình (ông Nguyễn Văn Đào; ông Hoàng Văn 

Kiên, bà Hà Thị Tiến). Còn lại một số hộ đã san gạt, một số hộ đã tận dụng 

trồng đào xong không hợp tác làm việc, vắng mặt khi UBND xã mời làm việc. 

UBND xã Quảng Lạc tiếp tục xử lý theo quy định.  

Ngày 25/11/2021, UBND xã Quảng Lạc đã có Tờ trình số 298/TTr-

UBND về việc xin ý kiến đầu tư và bố trí nguồn vốn thực hiện các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới... UBND xã đề nghị xây mới NVH + sân thể thao thôn 

Quảng Trung II tại khu đất đã thu hồi của Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại 

thôn Quảng Trung II. 

 Còn 14/22 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND xem xét tiếp tục chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, giải quyết trong thời gian 

tới. 
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UBND thành phố trân trọng báo cáo HĐND thành phố và cử tri được biết 

để tiếp tục theo dõi, giám sát./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

         Nguyễn Văn Hạnh 
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