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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 đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân năm 

2021 

 

Thực hiện Công văn số 471-CV/TU ngày 3/12/2021 của Thành ủy Lạng Sơn 
về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thành ủy và Chủ 
tịch UBND thành phố với nhân dân địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021. 

 Ngày 06/12/2021, UBND thành phố đã có Báo cáo số 1010/BC-UBND 
giải trình các ý kiến của nhân dân phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân năm 2021.   

 Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phản ánh, đóng góp, trao đổi của Nhân 

dân từ phường, xã và kết quả đã thực hiện. UBND thành phố rà soát, tổng hợp 
báo cáo như sau: 

1. Ông Vũ Văn Lịch, Khối 1, phường Hoàng Văn Thụ: Phố đi bộ đã đi 
vào hoạt động được 2 năm, tuy nhiên do dịch bệnh Covid nên hiện nay vẫn đang 

dừng hoạt động, nhân dân rất mong muốn phố đi bộ hoạt động trở lại. Đề nghị 
thành phố xem xét. 

UBND thành phố đã ban hành Công văn gửi các đơn vị nhằm tăng cường 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, 
Thành phố xác định, trong thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ 

thống chính trị và nhân dân thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp 
đồng bộ, vừa ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo thực hiện phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đúng với tính thần Nghị quyết của Chính 
phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, 
khó lường tại các tỉnh thành trong cả nước và tại các huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Tính đến 18 giờ 00 phút ngày 08/12/2021 trên địa bàn thành 
phố đã có 53 F0; riêng trong ngày 08/12/2021 có 06 F0 (trong đó có 03 F0 phát 

hiện qua sàng lọc cộng đồng), nguy cơ dịch lan rộng ra cộng đồng là rất lớn. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên 

địa bàn thành phố, UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu tạm dừng tổ chức các 
hoạt động lễ hội và các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa, tiếp tục hạn chế các sự 

kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trong thời gian tới, căn 
cứ khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, ổn định, UBND thành phố 
Lạng Sơn sẽ xem xét mở lại hoạt động của Phố đi bồ Kỳ Lừa 
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2. Ông Trần Hữu Chất, khối 4, Phường Hoàng Văn Thụ: Hiện nay 
trên địa bàn khối 4 vẫn còn một số lò giết mổ gây ô nhiễm môi trường và mất 

trật tự tại khu dân cư, khối đã rất nhiều lần có ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa 
được giải quyết. Đề nghị xem xét di rời đi nơi khác để đảm bảo đời sống của 

nhân dân. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố chưa có lò giết mổ tập trung, các cơ sở 

nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn được phép hoạt. UBND phường cũng đã phối hợp với 
Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra, xử 

phạt và nhắc nhở các cơ sở giết mổ. Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt quy 
hoạch 2 điểm giết mổ tập trung trên xã hoàng đồng và quảng lạc. UBND thành 

phố sẽ lập dự án, GPMB kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư dự án để xây dựng lò 
giết mổ tập trung, đồng thời tuyên truyền, vận động đề nghị các cơ sở giết mổ 

nhỏ lẻ di chuyển đến lò giết mổ tập trung để cải thiện các vấn đề môi trường do 
các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gây ra. 

3. Ông Trịnh Văn San, Đại diện cho nhân dân Ngõ 1, Phan Đình 

Phùng, khối 5, phường Hoàng Văn Thụ: Đề nghị thành phố cho chủ trương 
xây 01 cây cầu dân sinh (đoạn từ ngõ 1 Phan Đình Phùng sang khối 2 phường 

Vĩnh Trại) kinh phí do nhân dân tự đóng góp, vì mỗi khi trời mưa to, nước dâng 
cao gây ngập úng cục bộ, khó khăn cho nhân dân đi lại. 

Những năm trước khi xây dựng dự án kè suối Lao Ly, tại vị trí gần khu 
vực Nhà văn hóa khối 2, phường Vĩnh Trại một số hộ dân tự lắp 03 thanh sắt 

ray tàu cũ tận dụng và đặt các tấm bê tông gác lên trên thành kè suối cũ để xe 
máy và người dân đi bộ đi lại sang khu vực khu đất tái định cư Khối 2. Tuy 

nhiên, sau khi khu Tái định cư Khối 2 xây dựng xong thì địa hình phía khu 
TĐC khối 2, phường Vĩnh Trại có cao độ chênh cao hơn rất nhiều so với cao 

độ mặt kè suối cũ suối (+3.0m) và khu dân cư khối 5, phường Hoàng Văn 
Thụ dẫn đến việc đi lại từ khu dân cư khu vực lân cận bên kia suối thuộc 
Khối 5, phường Hoàng Văn Thụ đi lối tắt sang khu dân cư Khối 2 - phường 

Vĩnh Trại không còn phù hợp (lối đi trên mặt tấm bê tông đặt ngang lòng suối 
- sau đó leo lên mặt mái dốc taluy dương bằng đá hộc giáp suối Lao  Ly cao 

hơn 3.0m).  

Mặc dù vậy, vẫn có một số hộ dân đi bộ qua lại bằng con đường này để 

sang Khu tái định cư Khối 2, phường Vĩnh Trại. Việc di chuyển đi bộ theo lối 
tạm này có nhiều tiểm ẩn rủi ro, dễ trơn trượt trong quá trình đi lại khi buộc 

phải di chuyển lên xuống mái taluy đá của Khu tái định cư khối 2, phường 
Vĩnh Trại (độ dốc lớn).  

Công trình xây dựng Kè suối Lao Ly đã thiết kế, thi công xây dựng lối 
tiếp cận lên đường Bà Triệu bằng hệ thống bậc thang bê tông cốt thép. Vị trí 

lối lên cách vị trí nhân dân đặt lối đi bê tông trên thanh ray bắc tạm qua suối 
về phía cầu Lao Ly 2 (đường Bà Triệu) khoảng 45,0m, hiện đã xây dựng xong 

cầu thang bê tông cốt thép kết nối từ đường dạo suối Lao Ly với đường Bà 
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Triệu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân trong khu 
vực hai bên suối. 

Việc Ông Trịnh Văn San và một số hộ dân kiến nghị, đề xuất xây dựng 
cầu Pò Cằng qua suối Lao Ly để kết nối với Khu TĐC khối tại 2 bên suối Lao 

Ly là không có tính khả thi, do chênh lệch cao độ địa hình hiện trạng hiện nay 
rất lớn (khoảng 3m). Mặt khác, vị trí đề nghị xem xét xây dựng cầu tạm qua 

suối Lao Ly không phù hợp với Quy hoạch giao thông, quy hoạch chi tiết xây 
dựng, tỷ lệ 1/500, phường Vĩnh Trại và Hoàng Văn Thụ, ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiện trạng đường dạo, hệ thống thu gom nước thải đã xây dựng của dự án 
Kè suối Lao Ly đã được xây dựng, vị trí đề nghị xây dựng cầu qua suối không 

có mặt bằng để xây dựng 2 bên mố cầu, đường dẫn cầu theo tiêu chuẩn, với 
địa hình hiện trạng, nếu xây dựng cầu thì độ dốc dọc của đường dẫn cầu và 

mặt cầu sẽ rất lớn khoảng 35% (theo Tiêu chuẩn thiết kế thì độ dốc dọc tối đa 
cho phép của đường là Imax =10% và của cầu là Imax = 4%) 

Từ những kết quả xem xét nêu trên, cho thấy việc xây dựng cầu tạm 

qua suối theo đề nghị của ông Trịnh Văn San và một số hộ dân là không phù 
hợp tình hình thực tế, đặc biệt không phù hợp quy hoạch giao thông theo chi 

tiết xây dựng các phường: Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, tỷ lệ 1/500 đã phê 
duyệt, không có tính khả thi, lối đi lại của các hộ dân khu vực đã được xây 

dựng đường dạo, lối bậc lên xuống tiếp cận với đường Bà Triệu, đảm bảo 
điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho nhân dân so với việc đi lại bằng đường tạm 

của nhân dân trước đây. 

3. Ông Bùi Tuấn Hùng, khối 10, phường Hoàng Văn Thụ: Việc cải tạo 

vỉa hè, chỉnh trang đường phố để thuận tiện cho nhân dân đi lại được đảm bảo 
và sạch sẽ là rất tốt. Tuy nhiên thiết kế blốc còn cao, độ dốc thoải chưa hợp lý 

dẫn đến việc xe máy lên xuống khó khăn, trơn trượt, đặc biệt là học sinh đi xe 
máy chạy điện rất dễ xẩy ra tai nạn. Đề nghị thời gian tới nếu tiếp tục làm vỉ hè 
thì nên làm bloc vỉ hè thấp hơn và có dộ dốc thấp hơn. 

Hiện nay, thành phố đang từng bước chỉnh trang các tuyến vỉa hè trên địa 
bàn, cơ bản đa số các tuyến vỉa hè khi lập phương án thiết kế cải tạo đã tính cốt 

cao độ vỉa hè phù hợp và sử dụng loại Blog thấp, blog liền rãnh biên để thuận lợi 
cho xe đạp, xe máy lên xuống, đi lại thuận lợi . Chỉ có những tuyến đặc thù địa 

hình không có khả năng hạ cốt vỉa hè hoặc đảm bảo an toàn hệ thống cây xanh 
hiện trạng, sẽ sử dụng bolg phù hợp. Tiếp thu ý kiến của cử chi thành phố tiếp 

tục quan tâm thực hiện lắp đặt hệ thống blog liền rãnh biên cho các tuyến vỉa hè 
khi cải tạo. 

4. Ông Vi Văn Rao, địa chỉ 17/228, Ngô Quyền, phường Đông Kinh: 
Đề nghị xây dựng thêm trường học cấp I, cấp II, cấp III tại Dự án quy hoạch 

khối 8, Phường Đông Kinh. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, thành phố sẽ quan tâm đề xuất với Tỉnh khi xem xét 

thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn khối 8, phường Đông 
Kinh sẽ dãnh quỹ đất bố trí XD thêm trường cấp 1, 2, 3 đảm bảo phù hợp chỉ 
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tiêu QH đất giáo dục theo quy định tại các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư. 

5. Bà Hoàng Ngọc Tuyết , Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha: 

 - Đề nghị thành phố quan tâm thực hiện dự án mở rộng đường vào trường 
Trung học cơ sở Mai Pha, bởi đường nhỏ, hẹp, nhân dân và các cháu học sinh 

đi lại gặp rất khó khăn. 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đầu 
tư xây dựng Công trình Cải tạo, mở rộng đường vào trường THCS Mai Pha đến 

đập Bó Chuông dự kiến thực hiện năm 2022. Trong thời gian tới, UBND thành 
phố đề nghị nhân dân quan tâm phối hợp với thực hiện giải phóng mặt bằng, 

hiến đất để đầu tư mở rộng đường khu đầu tư thực hiện dự án. 

- Hiện nay trên địa bàn thôn Trung Cấp đang thi công xây dựng "Ngôi 

trường Hi vọng", nhân dân đề nghị đơn vị thi công trở vật liệu vào đường thôn 
đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tải trọng không làm mặt đường bị hỏng, 

thực hiện phun nước đảm bảo vệ sinh môi trường. 

UBND thành phố sẽ giao UBND xã Mai Pha chủ trì phối hợp với các cơ 

quan có liên quan thường xuyên, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm theo quy định. 

6. Ông Hoàng Duy Hòa, Thôn Mai Thành, xã Mai Pha: Quá trình thực 
hiện dự án tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha với những giá trị văn hóa, lịch sử 

đã được nhà nước xếp hạng cấp Quốc gia năm 1999 đến nay rất chậm, đề nghị 
đơn vị đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. 

Dự án Tu bổ di tích khảo cổ Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt 
đầu tư tại Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tu bổ di tích công 
trình Tu bổ di tích khảo cổ Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố đã thực hiện xong công tác lựa chọn Nhà thầu thi công và ký kết Hợp 
đồng, khởi công xây dựng tháng 3/2021.  

Tuy nhiên, tại thời điểm khởi công công trình đang triển khai thực hiện 
giải phóng mặt bằng, hiện trạng không có đường vào tiếp cận thi công, quá trình 

thực hiện, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND xã Mai Pha và các 
đơn vị liên quan đã khẩn trương tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp đo 

đạc, kiểm đếm phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và cây cối hoa màu. Ngày 
20/8/2021 UBND thành phố ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt phương án bổi thường, hỗ trợ dự án: Công trình Tu bổ di tích khảo cổ 

Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn (Đợt 1). Trên cơ sở đó Ban Quản lý dự án ĐTXD thành 
phố đã chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công triển khai ngay phần diện tích vành 

đai vòng quanh chân núi gồm hạng mục điện chiếu sáng và hạng mục đường 
giao thông mặc dù rất khó khăn do vẫn chưa có đường vào để thi công. Nhà 

thầu đã phải dùng phương án vận chuyển thủ công để thi công các hạng mục 
điện chiếu sáng trên Núi và Chân núi, hiện nay đã cơ bản hoàn thành các hạng 

mục hệ thống điện chiếu sáng công trình. Riêng hạng mục đường vào hiện chưa 
GPMB thi công được do các hộ ông Nông Sơn Hà, bà Nông Thị Thu, ông Phan 
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Hoài Thanh ảnh hưởng dự án không nhận tiền BT GPMB, không bàn giao mặt 
bằng. Phần đường vào dài 48m, rộng 10m vẫn chưa có mặt bằng sạch. Do vậy, 

chưa thể thi công hạng mục đường vào và hạng mục cải tạo mở rộng đường bê 
tông quanh chân Núi di chỉ. Hiện nay, các cơ quan đơn vị và UBND xã Mai Pha 

đã tổ chức vận động, tuyên truyền nhưng các hộ chưa đồng thuận, Trung tâm 
PTQĐ thành phố đang hoàn chỉnh thủ tục cưỡng chế GPMB theo quy định. 

7. Ông Nguyễn Văn Luật, Hội người cao tuổi Phường Đông Kinh: Hội 

người cao tuổi những năm qua cùng với hệ thống chính trị đã đóng góp rất 

nhiều thành tích trong việc phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh ở địa 
phương. Đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua khen 

thưởng của các cấp hội Người cao tuổi. Hiện nay, phần thưởng dành cho các 
cấp hội Người cao tuổi còn rất khiêm tốn so với những việc đã làm được.  

Hiện nay việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị Chủ tịch 
UBND thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ là một thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thành phố Lạng Sơn. 

Trong năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 

được 02 hồ sơ trình khen thưởng của Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố 
chuyển cho phòng Nội vụ. Căn cứ hồ sơ trình khen, Phòng Nội vụ thành phố đã 

tham mưu UBND thành phố tặng giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân trong 
phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” nhiệm kỳ 2016 - 2021 và khen 

thưởng công tác tổ chức, xây dựng Hội Người Cao tuổi thành phố Lạng Sơn 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó có tặng giấy khen cho 02 tập thể là chi hội 

Người cao tuổi và 03 cá nhân là Chủ tịch Hội người cao tuổi và hội viên Chi hội 
Người cao tuổi của phường Đông Kinh. Như vậy, 100% hồ sơ đề nghị khen 

thưởng của Hội Người cao tuổi đã được giải quyết đầy đủ, kịp thời theo quy 
định không có hồ sơ tồn đọng. 

Hằng năm, công tác thi đua khen thưởng thành phố luôn được triển khai 

gắn với các hoạt động, các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh …, phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với các sự 

kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của thành phố. Kết thúc mỗi đợt thi đua 
đều thực hiện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất 

sắc. Qua đó đã phần nào động viên các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn 
vị, khối, thôn trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, trong thời điểm kết thúc năm 

công tác, phòng Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố văn bản hướng dẫn tổng 
kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của năm 2021 để các cơ quan, 

đơn vị, phường, xã tiếp tục xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ, thành tích đạt 
được để đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu đồng thời 

giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội 
để biểu dương, tuyên truyền nhân rộng. 

Đối với ý kiến của ông Nguyễn Văn Luật, Chủ tịch Hội người cao tuổi 
phường Đông Kinh, UBND thành phố tiếp thu, đồng thời đề nghị UBND 
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phường Đông Kinh, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố xem xét thành 
tích của các Chi hội, hội viên Hội người cao tuổi phường Đông Kinh nói riêng 

và các Chi hội, hội viên Hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố để lựa chọn, 
đề xuất khen thưởng đối với Tổ chức hội và cá nhân Hội người cao tuổi đã có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng cũng như các 
phong trào thi đua khác do thành phố phát động. 

8. Ông Phương Thèn, Khối 7+10: Đề nghị di rời Trạm Biến áp điện đầu 
ngõ 142 đường Lê Đại Hành (ngõ vào Nhà Văn hóa khối 7+10), hiện nay là nút 

thắt cổ chai. Các ngành chức năng xem xét giải quyết. 

Ngõ đường vào Nhà Văn hóa khối 7+10, phường Đông Kinh là Ngõ 8 

(nay là ngõ 149) đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh. Tháng 5/2021 đã 
được đầu tư mở rộng mặt đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân 

cùng làm”; mặt đường rộng trung bình 2,8m, dầy 14cm, dài 68,5m. 

Hiện nay, tại vị trí đầu ngõ có 04 vị trí cột điện, trên cột có 01 trạm biến 
áp 22Kw-0,4 cũ và 01 ngôi nhà cấp 4 (được công ty Điện lực Lạng Sơn tạm sử 

dụng làm nơi thu tiền điện); trong đó phần cột điện và trạm biến áp nằm trên 
phần đất ngõ được mở rộng theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND, ngày 

30/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra, tại đầu ngõ 147 Lê Đại Hành 
(ngõ thuộc địa giới phường Vĩnh Trại được mở rộng cùng ngõ 149) cũng có 02 

vị trí cột điện và 01 trạm biến áp trên cột. 

Quá trình thực hiện mở rộng đường ngõ 149 và ngõ 147 đường Lê Đại 

Hành (thuộc địa phận phường Vĩnh Trại), UBND thành phố đã có Công văn số 
703/UBND-QLĐT, ngày 30/3/2021 gửi các đơn vị liên quan, trong đó có Công 

ty Cổ phần đầu tư Châu á - Thái bình dương (Công ty APEC) là đơn vị giao 
quản lý khu đất Công ty Cơ khí & cơ điện Lạng Sơn cũ và Điện lực thành phố 

xem xét mở rộng đường ngõ theo ranh giới đất được giao và di chuyển hệ thống 
cột điện, đường dây và 02 trạm biến áp tại 02 ngõ trên để thuận tiện cho giao 
thông đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, điện lực cho biết chưa thể di chuyển 02 

Trạm Biến áp điện tại 02 ngõ trên do chưa có mặt bằng tại vị trí mới và kinh phí 
di chuyển lớn. Tiếp thu ý kiến cử tri, thành phố sẽ tiếp tục đề nghị điện lực sớm 

có phương án di chuyển 02 trạm biến áp nêu trên. 

9. Ông Hoàng Duy Hòa, Thôn Mai Thành, xã Mai Pha: Nút giao thông 

Quốc lộ 1A đoạn cây xăng xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, các phương tiện và 
người tham gia giao thông đông (đặc biệt giờ tan học), Nhân dân lo lắng đến 

tính mạng không an toàn khi đi qua nút giao thông này. Để đảm bảo an toàn 
giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lắp đặt hệ 

thống đèn tín hiệu giao thông. 

Nút giao thông Quốc lộ 1A đoạn cây xăng xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc 

liên quan đến nhiều đơn vị quản lý, mặt khác khu vực trên là khu vực ngã 3 có 
đường Quốc Lộ chạy quan nên việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông cần 

được nghiên cứu kỹ lưỡng và có ý kiến của các cấp, ngành. Tiếp thu ý kiến của 
cử tri, UBND thành phố sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị quản lý 
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đường Quốc lộ 1A nghiên cứu, xem xét đề xuất của cử tri, đồng thời thực hiện 
các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông Nút giao thông 

Quốc lộ 1A đoạn cây xăng xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. 

10. Bà Phạm Thị Vinh, Thôn Tân Lập, xã Mai Pha: Hiện nay hệ thống 

thoát nước trong thôn Tân Lập đã xuống cấp, lượng nước thải nhiều, sau mỗi 
trận mưu nước không kịp thoát gây ngập úng ảnh hưởng đến việc đi lại của 

nhân dân trong thôn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và có biện pháp 
xử lý. 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Mai Pha 
kiểm tra và xây dựng phương án xử lý. 

11. Bà Hà Thị Cản, Thôn Rọ Phải: Thôn Rọ Phải nằm trong quy hoạch đô 
thị mới Mai Pha, 100% đất sản xuất của đại đa số các hộ dân bị thu hồi bởi các dự 

án, hết đất không còn đất để canh tác, đề nghị các cơ quan chuyên môn  thực hiện 
tính giá bồi thường tái định cư cho nhân dân phù hợp, tránh thiệt thòi cho nhân dân. 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, sau khi Hợp tác xã không còn hoạt động thì 

các hộ gia đình đã tự lấy lại đất gia đình đã góp vào HTX để sử dụng; khi thu 
hồi đất thực hiện các dự án, theo quy định của Luật, việc bồi thường phải bằng 

đất, nơi nào không có quỹ đất thì thực hiện việc bồi thường bằng tiền; Do trên 
địa bàn không có quỹ đất để thực hiện bồi thường bằng đất nên các dự án trên 

địa bàn đều thực hiện việc bồi thường bằng tiền.  

Theo quy định tại khoản 2, Điều 42 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1, 

Điều 10, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP thì trường hợp bị thu hồi đất nông 
nghiệp được bồi thường bằng tiền (không bồi thường bằng đất nông nghiệp 

cùng mục đích) sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất, hỗ trợ 
chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Ngoài ra còn được hỗ trợ khác tại 

Điều 32 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP: “Ngoài việc hỗ trợ quy định tại Điều 
27, 28, 29, 30 và Điều 31 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa 
phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo 

ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất; trường hợp đặc biệt 

trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định”. 

Căn cứ quy định trên và xuất phát từ thực tiễn, UBND tỉnh đã ban hành 
quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, trong đó hỗ trợ bằng việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình bị 
thu hồi đất nông nghiệp có diện tích từ 500m2 trở lên, gồm: Quyết định số 

07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005; Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 
13/6/2008; Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009; Quyết định số 

09/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012. 

Sau ngày 01/7/2014 Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 
và mới đây là Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 ban hành quy 

định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 
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hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo quy định trên, trong cơ chế, chính sách 
bồi thường, giải phóng mặt bằng của tỉnh Lạng Sơn hiện nay không còn hỗ trợ 

giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp. Như 
vậy, đối với các dự án mới triển khai thực hiện sau ngày Luật Đất đai năm 2013 

có hiệu lực thi hành sẽ không có cơ chế hỗ trợ giao đất tái định cư do bị thu hồi 
đất nông nghiệp. 

Theo Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của Thanh 
tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn chấm dứt việc hỗ trợ giao đất tái 

định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp theo các cơ chế, chính 
sách bồi thường trước đây đã ban hành. 

Như vậy, dự án Khu đô thị mới Mai Pha được triển khai từ năm 2020 đã 
không còn cơ chế hỗ trợ giao đất tái định cư do bị thu hồi đất nông nghiệp. 

12. Bà Hoàng Thị Bích, Thôn Co Măn, xã Mai Pha: Dự án Xây dựng 
trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn: Phương án bồi thường hỗ trợ giữa 
những hộ gia đình (Cụ thể là 41 hộ)  chấp hành nghiêm chỉnh các bước kiểm 

đếm, nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với các hộ gia đình không chấp 
nhận phương án bồi thường, cho rằng mức đền bù không thỏa đáng, giá đền bù 

thấp đã kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, sau đó họ đã được đền bù với 
một phương án khác cao hơn nhiều. Nay kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền: Trong cùng một dự án thì chi trả theo một phương án bồi thường, 
hỗ trợ để người dân không bị thiệt thòi, nhất là khi họ là những người tiên 

phong, gương mẫu đi đầu trong việc giải phóng mặt bằng.  

UBND thành phố tiếp thu ý kiến và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

xem xét, kiểm tra và đề xuất phương án giải quyết có tình, có lý. 

13. Bà Phạm Thị Vinh, Thôn Tân Lập, xã Mai Pha: Về Dự án: Đường dẫn 

vào khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài gặp rất nhiều khó khăn trong công tác 
tuyên truyền vận động người dân đồng ý hợp tác trong công tác đền bù giải phóng 
theo phương án của dự án, các cuộc họp tuyên truyền hầu như không gặp được dân, 

rất mong lãnh đạo có giải pháp tuyên truyền hiệu quả mang tính thuyết phục, nghiên 
cứu giá đền bù đất thu hồi (chênh lệch quá lớn trên cùng thửa đất). 

Về công tác tuyên truyền: 

Các cơ quan Nhà nước và chủ đầu tư đã rất nỗ lực trong công tác tuyên 

truyền, vận động để các hộ gia đình, cá nhân hiểu được chủ trương chính sách 
của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Đường dẫn vào khu tái 

định cư đường lý thái tổ (kéo dài), nhưng chưa đạt được nhiều kết quả, vẫn còn 
vướng mắc. Quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gặp rất 

nhiều khó khăn do đa số các hộ không chấp hành đo đạc, kiểm đếm với lý do giá 
bồi thường quá thấp. UBND xã Mai Pha đã nhiều lần mời các hộ đến nhà văn 

hoá của thôn để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành việc đo đạc, 
kiểm đếm nhưng các hộ đều vắng mặt không lý do. 



9 
 

  

Giải pháp: UBND thành phố sẽ giao các cơ quan chủ động phối hợp với 
UBND xã Mai Pha nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, kịp thời tháo gỡ, giải 

quyết bức xúc ngay từ cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền đáp ứng được yêu cầu thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác từ các cơ quan 
chức năng và nhu cầu tìm hiểu của nhân dân. Đối với các trường hợp trây ỳ, 

chống đối, không chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác giải 
phóng mặt bằng sẽ xem xét lập hồ sơ kiểm đếm bắt buộc, nếu tiếp tục không 

chấp hành sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 
buộc; cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

- Về giá bồi thường thu hồi đất chênh lệch quá lớn trên cùng thửa đất: 

Việc xây dựng giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường dẫn vào khu tái định cư đường 
Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn, do đơn vị tư vấn là Công ty cổ 

phần thẩm định giá Việt Mỹ thực hiện. Giá đất cụ thể áp dụng phương pháp 
triết trừ và phương pháp thu nhập để định giá đất cụ thể, theo đúng quy định 

tại Điều 112 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
của Chính phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể áp dụng cho địa phận xã Mai Pha:  

+ Đường Hoàng Đình Kinh, đoạn 1 từ đường Phai Vệ đến hết đất Trường 
phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Vị trí 1 đơn giá đất tại Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND là 3.900.000 đồng/m2, giá đất cụ thể là 5.070.000 đồng/m2 
(3.900.000 đồng x 1,3); Vị trí 2 đơn giá đất tại Quyết định số 32/2019/QĐ-

UBND là 2.340.000 đồng/m2, giá đất cụ thể là 3.042.000 đồng/m2 (2.340.000 

đồng x 1,3). 

+ Đường Hoàng Đình Kinh, đoạn 2 từ hết đất Trường phổ thông Dân tộc 
nội trú tỉnh đến hết đất khu tập thể Nhà máy Xi măng Lạng Sơn: Đơn giá đất 

tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND là 1.800.000 đồng/m2, giá đất cụ thể là 
2.340.000 đồng/m2 (1.800.000 đồng x 1,3); Vị trí 2 đơn giá đất tại Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND là 1.080.000 đồng/m2, giá đất cụ thể là 1.404.000 đồng/m2 
(1.080.000 đồng x 1,3). 

Về chênh lệch giá đất: Tại Bảng 6 giá đất ở tại nông thôn kèm theo 

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND, đường Hoàng Đình Kinh được chia thành 3 
đoạn với các mức giá khác nhau để phù hợp với các lợi thế cho sản xuất, kinh 

doanh, khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực. 
Trong đó: Đoạn 1 từ đường Phai Vệ đến hết đất Trường phổ thông Dân tộc nội 

trú tỉnh, Đoạn 2 từ hết đất Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đến hết đất khu 
tập thể Nhà máy Xi măng Lạng Sơn. 

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 phê duyệt giá đất cụ thể 
trên cơ sở cũng được xác định các vị trí đoạn đường theo Quyết định 

32/2019/QĐ-UBND đường Hoàng Đình Kinh từ đường Phai Vệ đến hết đất khu 
tập thể Nhà máy Xi măng Lạng Sơn cũng được chia thành 2 đoạn với các mức 

giá khác nhau. Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi của chủ sử dụng đất đối với những 
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thửa đất tại điểm ngắt đoạn được áp dụng cách xác định vị trí đất theo quy định 
tại khoản 2 Điều 4 của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND: “2. 
Trường hợp đặc biệt: a) Đối với các thửa đất, khu đất có mức giá thấp nằm 

trong phạm vi 30 mét (tính từ điểm ngắt đường, đoạn đường, phố hoặc điểm đầu 
của đường, đoạn đường, phố giao nhau, các ngã ba, ngã tư có mức giá thấp) 

được xác định giá bằng trung bình cộng mức giá của đường, đoạn đường phố 
tiếp giáp.”. Cụ thể tại điểm ngắt diện tích đất thu hồi nằm trong phạm vi 30 mét 

tính từ điểm ngắt đường Hoàng Đình Kinh đoạn 1 và đường Hoàng Đình Kinh 
đoạn 2, giá đất tính bằng trung bình giá của 2 đoạn đường là 3.705.00đ. 

[(5.070.000đ + 2.340.000đ)/2].  

Như vậy, việc xây dựng giá đất cụ thể của Dự án Đường dẫn vào Khu tái 

định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) đảm bảo đúng quy định tại Điều 112 của 
Luật Đất đai năm 2013. 

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án là Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 
Tuy nhiên, thực tế những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng có nguyên nhân chủ yếu các hộ dân không đến đầy đủ tại các 
buổi tuyên truyền triển khai, thực hiện dự án, không cho đo đạc kiểm đếm, gửi 

nhiều đơn thư đề nghị, khiếu nại vì không đồng ý về đơn giá bồi thường, hỗ trợ 
đất nông nghiệp do quá thấp, không phù hợp với giá thực tế thị trường. UBND 

thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để đề xuất một số cơ chế đặc thù 
trong việc bồi thường đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. 

14. Bà Vi Thị Hồng Oanh và bà Nguyễn Thúy Hà, khối 5, phường Hoàng 
Văn Thụ: Dự án khu đô thị Phú Lộc 4 hiện nay cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn 

còn 01 đoạn tại đường Phùng Chí Kiên chưa giải phóng mặt bằng, nhân dân không 
có lối đi, một số hộ dân (Ông Toàn Văn Ngọc) tự xây hố vệ sinh ngay trước của nhà 
bà Oanh và bà Hà gây hôi thối, mất vệ sinh môi trường. Đề nghị thành phố xem xét, 

giải phóng mặt bằng, mở lối đi cho nhân dân ổn định cuộc sống. 

Dự án khu đô thị Phú Lộc IV bắt đầu triển khai thực hiện công tác BT, HT 

GPMB dự án tháng 7 năm 2004 do Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội làm chủ 
đầu tư thực hiện, cơ bản đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng (80%) toàn dự án, 

tuy nhiên đến thời điểm hiện nay do vướng mắc công tác GPMB và Chủ đầu tư 
(Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội) đã chấm dứt không tiếp tục thực hiện dự án, 

do vậy UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 
03/02/2016 phê duyệt Bản vẽ hoàn công quy hoạch chi tiết khu đô thị Phú Lộc 

IV, thành phố Lạng Sơn theo hiện trạng đã giải phóng mặt bằng, đối với một số 
khu vực gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng thì đến nay UBND 

tỉnh đã ban hành các Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2014; Quyết định 
số 62/QĐ-UBND ngày 14/01/2014; Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 

30/6/2014 và Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 chấm dứt thu hồi 
đất, giao đất cho UBND thành phố Lạng sơn để quản lý và cấp giấy chứng nhận 
quyề sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 
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Đối với Đường Phùng Chí Kiến kéo dài từ đường Hoàng Quốc Việt đến 
đường Lương Văn Chi đã được giải phóng mặt bằng và thi công đảm bảo cơ sở 

hạ tầng đúng quy hoạch đã được phê Duyệt. Tuy nhiên qua kiểm tra bản vẽ hoàn 
công và kiểm tra hiện trạng các đoạn đường nội bộ (đoạn rẽ từ đường Phùng Chí 
Kiên vào khu tái định cư Khu DCBX2) hiện nay chưa giải phóng mặt bằng và 

thi công xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch đã duyệt do hiện nay khu 
vực này UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2018 chấm dứt thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng 
sơn để quản lý và cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất cho hộ gia đình, cá 

nhân theo quy định tại khối 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn với 
diện tích 1.968,0m2, trong đó bao gồm 354,7 m2 thuộc diện tích thửa số 91.1 và 

thửa số 14.2, tờ bản đồ số 30 của hộ gia đình ông Toàn Văn Ngọc con trai ông 
Toàn Văn Thông. 

15. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Các Nạn nhân da cam (trực 
tiếp) là những người có công với cách mạng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì tổ 

quốc khi trở về quê hương mang trong mình nỗi đau của di chứng chiến tranh 
(chất độc da cam) khi xây dựng gia đình sinh ra những người con (thế hệ thứ 2), 
cháu (thế hệ thứ 3) bị di dạng, dị tật phần đa không có khả năng tự chủ trong 

sinh hoạt; cuộc sống rất khó khăn đề nghị thời gian tới các cấp cần quan tâm 
hơn nữa đối tượng là nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin theo đúng 

Chỉ thị số 43/CT-TW ngày 14/5/2015 và Chỉ thị số 14/CT -TW ngày 19/7/2017 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản thực 
hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. 

Các chính sách đã được ban hành để người có công được thụ hưởng là: trợ cấp hàng 
tháng, trợ cấp một lần; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; bảo hiểm y tế; cấp phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị phục hồi chức năng; hỗ trợ cải 
thiện về nhà ở; ưu tiên trong việc tuyển sinh, tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục; miễn 

giảm tiền sử dụng đất; ưu tiên hoặc thuê đất; vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh; 
miễn hoặc giảm các loại thuế theo quy định của pháp luật... được thực hiện đồng bộ 

trên cả nước.  

Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn hiện nay có 728 người có công và thân nhân 
của họ được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó số người tham gia hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 130 người và con đẻ (thế hệ thứ 2) của người 
tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 43 người, tất cả các 

trường hợp người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con 
đẻ của họ trên địa bàn đều được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách quy định 

đối với người có công với cách mạng; không trường hợp nào là con đẻ của người 
tham gia hoạt động kháng chiến mất khả lao động lại không được thụ hưởng chế độ 

chính sách. 

Đối với các trường hợp là người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng 

không thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của UBND 
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các phường, xã, UBND thành phố đã thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp bảo trợ 
xã hội hàng tháng cho các đối tượng này theo quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Đối với trường hợp là cháu (thế hệ thứ 3) của người tham gia hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật, không có khả năng tự 

chủ trong sinh hoạt thì hiện nay, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 
09/12/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách 

mạng (mới ban hành, có hiệu lực từ 01/7/2021) chưa quy định đến đối tượng này.  

Thực hiện Công văn số 798/UBND-KGVX ngày 17/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho 
UBND thành phố triển khai thực hiện việc rà soát các đối tượng đặc thù có hoàn 

cảnh khó khăn chưa được hưởng trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP và rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội là 
thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 

địa bàn thành phố để báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Qua rà 
soát, tại thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 08 trường hợp 

là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học , 
trong đó có 06 trường hợp đang hưởng trợ cấp BTXH đối với người khuyết tật. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã có văn bản báo 
cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đề nghị tham mưu cho HĐND, UBND 

tỉnh văn bản quy định chính sách trợ giúp xã hội cho một số đối tượng đặc thù, 
trong đó có đối tượng thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học, để Phòng có cơ sở kịp thời hướng dẫn các phường xã thực 
hiện. Tuy nhiên hiện nay tỉnh vẫn đang nghiên cứu, xem xét, chưa có văn bản 

thống nhất thực hiện. 

Vì vậy, tiếp thu ý kiến của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong 
thời gian tới, UBND thành phố kiến nghị, đề xuất với các ngành chức năng của 

tỉnh để nghiên cứu, xem xét nội dung này. 

16. Ông Trần Hoàng Cửu, Khối 6, phường Đông Kinh: Nhân dân 

trong khối có nghề sản xuất Hương thường bán tại Khu Đền Tả Phủ, Phường 
Hoàng Văn Thụ. Nhưng hiện nay Ban Quản lý Chợ Kỳ Lừa không cho bán ở khu 

vực này. Nhân dân Khối 6, Phường Đông Kinh có ý kiến với Công ty Chợ sắp 
xếp 01 khu vực bán Hương tại Đền Tả Phủ, Phường Hoàng Văn Thụ, nhân dân 

xin chấp hành nghiêm túc các quy định, kính trình UBND thành phố xem xét, 
tạo điều kiện. 

Thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, thời gian qua UBND 
phường Hoàng Văn Thụ đã chỉ đạo Đội TTĐT phường thường xuyên đảm bảo, 

duy trì công tác TTĐT trên đại bàn, đặc biệt đường Bắc sơn, khu vực chợ truyền 
thống, qua công tác thực hiện nhiệm vụ có nhắc nhở và xử lý đối với một số hộ 

bán hương, đoạn trước cửa Đền Tả Phủ, có hành vi bán hàng dưới lòng đường, 
gây cản trở giao thông vi phạm các quy định về công tác đảm bảo ATGT sau khi 
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được tuyên truyền một số hộ đã tự giác chấp hành, tuy nhiên vẫn còn một số ít các 
hộ cố tình vi phạm quy định của pháp luật, UBND phường đã chỉ đạo đội TTĐT 

cương quyết xử lý, chấm dứt tình trạng trên do vậy việc đề nghị của cử tri cho 
phép bán hàng trước cửa Đền tà phủ là không có cơ sở xem xét.  

17 . Bà Trần Thị Liên, Khối 4, phường Hoàng Văn Thụ: Nhà văn hóa 
khối 4 hiện nay đã xuống cấp, mái nhà bị dột mỗi lần trời mưa nước chảy vào 

nhà gây ẩm mốc và hỏng tường; diện tích nhà văn hóa hẹp, số lượng người dân 
đông không đảm bảo các hoạt động của khối. Đề nghị có kế hoạch cải tạo, sửa 

chữa; Đoạn đường gần ngã tư Lương Văn Tri và Thân Cảnh Phúc xuống đường 
Bà Triệu hiện nay đã xuống cấp và hư hỏng, phương tiện giao thông đi lại 

thường xuyên bị ùn tắc, gây ảnh hưởng đến nhân dân, khó khăn cho nhân dân đi 
lại. Đề nghị nâng cấp và mở rộng để thuận tiện cho nhân dân đi lại.  

- Nhà văn hóa khối 4, phường Hoàng Văn Thụ hiện này nguyên là trạm y tế 
cũ của phường nằm trên đất khối 2, được đưa vào sử dụng với công năng là nhà 
văn hóa sau khi trạm y tế phường được xây dựng mới tại khối 9, đường Bắc Sơn, 

đã được sửa chữa, cải tạo trước khi sử dụng làm nhà văn hóa. Qua quá trình sử 
dụng hiện đã xuống cấp, trong quá trình quản lý UBND phường đã nắm bắt được 

tình hình thực tế và nguyện vọng của khu dân cư về việc sửa chữa, cải tạo hoặc 
xây mới nhà văn hóa. Với phương án xây dựng mới qua khảo sát cho thấy, theo 

quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, khu đất nhà văn hóa khối 4 hiện tại 
được quy hoạch là đất giao thông vì vậy không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. UBND phường đã đi khảo sát tìm địa điểm xây mới trên địa bàn khối 
4, tuy nhiên có rất nhiều lần phường cùng khối khảo sát không có khu đất nào trên 

địa bàn khối 4 để phù hợp xây dựng nhà văn hóa. Để đảm bảo công tác sinh hoạt 
cộng đồng tại khu dân cư, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2026 trong đó có nội dung đăng ký danh mục công trình 
cải tạo nhà văn hóa khối 4, trong thời gian tới khi được phân bổ ngân sách, 
UBND phường cũng đang báo cáo thành phố cho phép được sửa chữa cải tạo nhà 

văn hóa hiện nay để đảm bảo cho nhân dân khối 4 sinh hoạt chung 

 - Đường Lương Văn Tri đoạn gần ngã tư Thân Cảnh Phúc xuống đường 

Bà Triệu có quy hoạch mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, hiện nay 
chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khách quan, tiếp thu ý kiến của cử tri 

UBND phường báo cáo và phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn thành phố  
khảo sát để báo cáo thành phố cho phép mở rộng để chỉnh trang đô thị tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại xử lý tình trạng ách tắc giao thông. 

18. Nhân dân tổ Lê Lai, Khối 10, phường Hoàng Văn Thụ: Một số 

khung chắn rác tại đường Lê Lai hiện nay đã bị gẫy hỏng, do thanh sắt quá nhỏ 
nên rác chảy xuống nhiều gây tắc cống. Đề nghị xem xét giải quyết.  

Tuyến phố Lê Lai đoạn thuộc khối 10, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn đã được quan tâm đầu tư cải tạo tại công trình chỉnh trang, cải tạo vỉa 

hè đường Lê Lai (Đoạn từ số nhà 70 đến hết địa phận khối 9, khối 10) do UBND 
phường làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục thay thế khung chắn rác tại các 
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miệng hố thu nước, công trình đã được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng 
từ tháng 10 năm 2021. Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND phường đã 

phối hợp cùng đơn vị thi công kiểm tra tại thực địa cho thấy các thanh chắn rác 
đảm bảo theo thiết kế đã được phê duyệt, rác thải lọt qua khung chắn rắc chủ yếu 

là lá cây và đất đá có kích thước nhỏ không có việc tắc như phản án của nhân dân. 
UBND phường tiếp tục tuyên truyền các hộ dân trên tuyến đường nâng cao ý 

thức, giữ vệ sinh môi trường để đảm bảo hệ thống thoát nước. 

19. Ông Lê Minh Sơn, Khối 11, phường Hoàng Văn Thụ: Đề nghị 

thành phố quan tâm mở rộng đoạn đường Tông Đản, gần sân bóng Nhà khách 
338, do đường hẹp lại đúng đoạn cua gây mất ATGT (đã xảy ra 02 vụ tai nạn). 

Đề nghị xem xét giải quyết. 

Đường Tông Đản đoạn qua nhà khách 338 hiện tồn tại khúc cua và tường 

quây của Trung đoàn 123, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cao khoảng 1,5m gây mất 
tầm nhìn của người tham gia giao thông, tuy nhiên diện tích đất để mở rộng 
đường, phá bỏ khúc cua là đất quốc phòng thuộc Trung đoàn 123 đang quản lý 

vì vậy chưa thể mở rộng đường theo ý kiến của cử tri. 

20. Bà Mông Thị Mới, Khối 12, phường Hoàng Văn Thụ: Tuyến 

đường Tây Sơn chưa có rãnh thoát nước, một số hộ dân thải nước trên cao hoặc 
khi mưa xuống đường nước chảy kèm theo rác thải, bốc mùi, gây mất mỹ quan. 

Đề nghị được làm rãnh thoát nước ở 2 bên đường để nước khi chảy xuống có 
chỗ thoát, đường xá sạch sẽ, khô ráo. 

Đường Tây Sơn, khối 12, phường Hoàng Văn Thụ có độ dốc tương đối 
cao, đặc biệt tại hai đầu đường giao nhau với đường Bắc Sơn và đường Trần 

Đăng Ninh. Năm 2020, tại công trình xây dựng hệ thống thoát nước phố Tây 
Sơn do UBND phường làm chủ đầu tư đã tổ chức thi công và đưa vào sử dụng 

với tổng mức đầu tư 368.173.000 đồng hiện nay không còn hiện tượng nước mặt 
chảy tràn gây ô nhiễm môi trường nữa. Đối với đoạn đường phía ngã ba Bắc 
Sơn hiện đã có hệ thống thoát nước dọc theo đường Bắc Sơn, sau đó chảy ra 

đường Bà Triệu đối với nội dung này thì ngày 22/11/2021 đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND thành phố cùng các cơ quan chuyên môn và UBND phường Hoàng 

Văn Thụ đã xuống thực địa để khảo sát hệ thông đấu nối hệ thống thoát nước tại 
khu vực này đã giao nhiệm vụ cho công ty nhà máy nước phối hợp phòng 

QLDT để khảo sát nên phương án cụ thể để thành phố xem xét giải quyết  

21. Ông Chu Văn Sằn, Khối 1, phường Hoàng Văn Thụ:  Đề n g hị 

các cấp, các Ban/ngành tìm giải pháp sớm cấp đất cho h ộ cận n ghèo củ a 
khối đang ở nhờ Nhà văn hóa, để nhà văn hóa khối 1, phường Hoàng V ăn 

Thụ được sửa chữa, cải tạo.  

Khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khối 1, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã được UBND phường và 
UBND thành phố quan tâm xem xét, ngày 25/10/2021 UBND phường đã tổ 

chức làm việc với đại diện hộ gia đình bà Trần Kim Oanh để thống nhất một số 
nội dung liên quan đến bố trí nơi ở khác cho hộ bà Oanh, trong đó có nội dung 
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đề xuất UBND thành phố đề xuất UBND tỉnh giao đất, có thu tiền sử dụng đất 
cho đồng sử dụng là bà Trần Kim Oanh và anh trai là ông Trần Huy Hữu 01 ô 

đất tại khu dân cư thôn Mai Thành, xã Mai Pha để đảm bảo ổn định cuộc sống 
đối với gia đình bà Oanh và thực hiện giải phóng mặt bằng, cải tạo, sửa chữa 

Nhà văn khóa khối 1, kinh phí để nộp tiền sử dụng đất được họ hàng nhà bà 
Oanh quyên góp và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kinh phí để xây 

nhà tình nghĩa cho bà Oanh được khối phố, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phường Hoàng Văn Thụ kêu gọi từ nguồn xã hội hóa. Sau buổi làm việc UBND 

phường đã báo cáo UBND thành phố và đang được UBND thành phố xem xét. 
Sau khi có phưng án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp trên, UBND phường 

sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định 

22. Ông Nông Ngọc Lợi, Khối 9, phường Đông Kinh: Các hộ dân có 

nguyện vọng mở đường đoạn từ ngã tư Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Đình 
Chiểu. Hiện nay, nhiều ô tô đi lại gây tắc đường trong giờ cao điểm, vậy đề nghị 
cấp trên khẩn trương mở rộng vỉa hè và lòng đường 2 bên đường Bà Triệu.  

Tuyến đường Bà Triệu là trục giao thông chính, xuyên tâm thành phố, có 
ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế và đô thị thành phố Lạng Sơn. 

Tuy nhiên, đoạn từ nút giao đường Lý Thái Tổ đến nút giao đường Nguyễn 
Đình Chiểu, hiện trạng mặt đường bị thu hẹp so với các đoạn từ Nguyễn Đình 

Chiểu - Hùng Vương và đoạn Lý Thái Tổ - ngã 3 Na Làng, kết cấu mặt đường 
hiện trạng bằng bê tông xi măng rộng 7,5m, chưa có vỉa hè và công trình thoát 

nước nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và ngập úng khi mưa, ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân. Do vậy việc 

đầu tư cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình 
Chiểu) là hết sức cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện giao 

thông đi lại, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ kết nối phường Đông Kinh 
và xã Mai Pha, từng bước hoàn thiệt kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thành phố 
Lạng Sơn, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I theo Kế hoạch 127/KH-UBND 

ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

HĐND Tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 

28/9/2021 về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý 
Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu) với Quy mô đầu tư: Xây dựng đường giao thông 

đô thị cấp III (Theo TCVN 104-2007; Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
của Bộ Xây dựng) với một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: Chiều dài tuyến 

khoảng: 654m; Cấp hạng đường: Đường chính khu vực đô thị....; Bề rộng mặt 
đường: Bm = 15,0m; Vỉa hè: 2 x 3,0m; Nhóm dự án: Nhóm B; Tổng mức đầu tư 

dự án: 143 tỷ đồng; Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2022 - 2023. 

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng 

Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức trích đo và thực hiện các bước 
tiếp theo của dự án báo cáo UBND tỉnh. 

Đối với UBND phường Đông Kinh đã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 
số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn đến nhân dân, cán bộ Đảng viên 
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tại 2 khối (khối 5 và khối 9); Phối hợp với ban QLDA và đơn vị trích đo hoàn 
thành việc trích đo tuyến đường trên; rà soát, lập danh sách 145 hộ bị ảnh 

hưởng bởi dự án. Trong thời gian tới, UBND phường Đông Kinh tiếp tục phối 
hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các bước GPMB và Chủ trì, phối 

hợp với MTTQ, các đoàn thể, các khối tuyên truyền đến nhân dân bị ảnh 
hưởng dự án để đẩy nhanh tiến độ GPMB. 

23. Ông Nguyễn Đình Thung, số 7, đường Quang Trung, Khối Cửa 
Bắc: 

- Từ tháng 6/2021 Ban Quản lý dân cư khu VinCom không thực hiện thu 
phí, cắt điện chiếu sáng, không dọn vệ sinh, thu gom rác thải. Đề nghị thành phố 

quan tâm giải quyết. 

Khu VinCom được bán cho các hộ mua căn nhà, theo hợp đồng các hộ 

phải thực hiện nộp các loại phí cho ban quản lý khu VinCom để Ban quản lý chi 
phí các thanh toán các khoản đã ký kết với các cơ quan chức năng, tuy nhiên các 
hộ đã không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết và đã có đơn đề nghị dừng nộp 

các khoản phí đó. Từ tháng 6/2021 Ban quản lý khu VinCom đã dừng thu phí và 
đã thực hiện cắt điện chiếu sang, không dọn vệ sinh. 

Sau khi có đơn phản ánh của các hộ dân, UBND phường đã phối hợp với 
Đội trật tự đô thị, phòng quản lý đô thị thành phố xem xét giải quyết. 

Đối với phần dọn vệ sinh đã giao cho Công ty Trách nhiệm Huy Hoàng 
thu gom rác theo quy định; Việc quét lòng đường chưa có mã quét, UBND 

phường đã bổ sung mã quét đường các tuyến quanh khu VinCom với phòng Tài 
Nguyên - Môi trường thực hiện trong năm 2022. 

Đối với phần điện chiếu sang, Phòng quản lý đô thị thành phố đã làm việc 
với Ban quản lý khu VinCom cung cấp hồ sơ hệ thống điện chiếu sáng để Phòng 

Quản lý đô thị thành phố xem xét đấu nối. Tuy nhiên đến thời điểm này Ban 
quản lý dân cư khu VinCom chưa cung cấp được hồ sơ hệ thống điện chiếu sáng 
để Phòng quản lý đô thị thành phố đấu nối. UBND phường tiếp tục đề nghị 

Phòng Quản lý đô thị thành phố đôn đốc thực hiện. 

- Cống thoát nước từ thời Pháp thuộc chảy ra sông Kỳ Cùng (đường Trần 

Nhật Duật, khối Cửa Bắc) dự án kè sông làm lấp mất đá, mỗi khi mưa gây ra 
ngập úng tràn vào nhà dân. Đề nghị thành phố quan tâm giải quyết. 

Dự án kè sông Kỳ Cùng do chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp phát triển nông 
thôn tỉnh, Dự án đã được thi công xong phần kè, còn một số hộ bị ảnh hưởng bởi 

đường dạo, do khi thực hiện dự án không có thông báo thu hồi đất. Sở Nông 
nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng đo bổ 

sung đối với các hộ bị ảnh hưởng, sau khi có hỗ trợ đền bù sẽ thực hiện tiếp 
đường dạo. 

Đối với việc thi công kè sông làm đất đá lấp hết hệ thống Cống thoát nước 
từ thời pháp thuộc chảy ra sông Kỳ Cùng làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát 

nước đường Trần Nhật Duật. Ngay sau khi có kiến nghị của khối, UBND 
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phường đã đề nghị Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra. Sau khi 
kiểm tra tại các vị trí do người dân chỉ, thì không thấy hệ thống cống thoát thoát 

nước từ thời pháp chảy ra sông tại vị trí đó (khi thi công kè sông Kỳ Cùng đơn vị 
giám sát có hình ảnh chụp tại các vị trí) . 

Hiện nay công trình kè sông Kỳ cùng đã hoàn thành, việc khắc phục một 
số vị trí của hệ thống thoát nước từ thời pháp thuộc chảy ra sông Kỳ Cùng là 

khó khả thi. Để khắc phục việc thoát nước tại đường Trần Nhật Duật, UBND 
phường tiếp tục kiến nghị phòng quản lý đô thị, công ty Cổ phần cấp thoát nước 

thành phố xem xét nạo vét hệ thống cống thoát nước tại đường Trần Nhật Duật 
để đảm bảo thoát nước, không gây ngập úng tràn vào nhà dân tại khu vực đó.  

24. Bà Hoàng Thị Duyên, Khối Hoàng Hoa Thám: Khối Hoàng Hoa 
Thám là khối có địa bàn rộng, dân cư đông, khối có 469 nhân khẩu, hiện nay 

Khối chưa có Nhà văn hóa để sinh hoạt. Đề nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh 
tiến độ để xây dựng Nhà văn hóa Khối, để nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng.  

Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám được xây dựng từ năm 2006, tại khu 

đất di tích Chùa Tiên, phường Chi Lăng để phục vụ nhân dân khối s inh hoạt 
cộng đồng và là địa điểm tiếp khách của Ban quản lý di tích Chùa Tiên. 

Từ năm 2015 UBND phường Chi Lăng đã thực hiện khảo sát các địa điểm 
để xây dựng Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám nhằm đảm bảo các điều kiện 

tốt nhất để nhân dân khối có địa điểm sinh hoạt cộng đồng riêng biệt, Tuy nhiên 
các địa điểm xin xây dựng Nhà văn hóa đều không phù hợp quy hoạch. 

Năm 2019, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng tỷ 
lệ 1/500, trong đó có quy hoạch đất xây dựng mới Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa 

Thám. Tháng 8/2019 UBND phường Chi Lăng đã có tờ trình đăng ký nhu cầu 
sử dụng đất để xây dựng nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám theo quy hoạch đã 

được phê duyệt. UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương xây dựng Nhà văn 
hóa với diện tích khoảng 500 m2. Năm 2020, UBND phường đã phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn của thành phố khảo sát, đo đạc để xin thu hồi đất, tại 

buổi khảo sát khu đất đó đã được cấp GCNQSDĐ cho 02 hộ gia đình, trong đó 
có một phần nằm trong quy hoạch đường giao thông, diện tích sau khi thu hồi để 

lại cho 02 hộ dân không đảm bảo. UBND phường đã báo cáo UBND thành phố 
xem xét. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, UBND 

phường Chi Lăng đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng Nhà văn hóa 
khối Hoàng Hoa Thám toàn bộ khu đất đó. UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch 

sử dụng đất. 

Hiện nay, UBND phường đã hoàn thiện trích đo khu đất với diện tích đề 

xuất thu hồi là 786,0 m2 và trình UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi 
đất để xây dựng nhà văn hoá Hoàng Hoa Thám theo tờ trình số 133/TTr-UBND 

ngày 02/12/2021. Hiện hồ sơ đang được Phòng Tài nguyên và Môi trường thành 
phố xem xét giải quyết theo quy định. Sau khi có Thông báo thu hồi, UBND 

phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện quy 
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trình kiểm đếm, bồi thường khu đất và hoàn tất các thủ tục để xây dựng Nhà văn 
hóa khối Hoàng Hoa Thám.   

25. Nhân dân khối 3, phường Vĩnh Trại : 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 . 

- Về chủ trương phân luồng học sinh 

Trong những năm gần đây, do tốc độ phát triển đô thị hóa các khu vực nội 

thành và nhu cầu của người học cũng tăng theo nên số học sinh đăng ký dự 
tuyển vào các trường nội thành luôn vượt chỉ tiêu được giao, trong khi đó cơ sở 

vật chất của nhà trường nội thành không đáp ứng được về số phòng học, diện 
tích phòng học chật hẹp. Chủ trương phân luồng học sinh từ các trường có số 

học sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu được giao nhằm giảm tỉ lệ sĩ số trên lớp, 
duy trì trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy học đã được Thành phố 
chỉ đạo phòng GDĐT thực hiện được qua 3 năm học. Bắt đầu từ năm học 2019-

2020, phòng GDĐT thông qua xét tuyển hồ sơ đã phân luồng học sinh không 
trúng tuyển lớp 6 trường THCS Vĩnh Trại vào học trường THCS Mai Pha, 

không trúng tuyển lớp 6 trường THCS Hoàng Văn Thụ vào học trường THCS 
Tam Thanh; Đến năm học 2020-2021, phòng GDĐT thông qua xét tuyển hồ sơ 

kết hợp với kiểm tra năng lực đã thực hiện phân luồng học sinh không trúng 
tuyển lớp 6 trường THCS Vĩnh Trại vào học trường THCS Mai Pha, không 

trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Hoàng Văn Thụ, THCS Tam Thanh vào học 
trường THCS Hoàng Đồng. 

Năm học 2021-2022, theo kết quả điều tra phổ cập THCS trên địa bàn 
phường Vĩnh Trại năm 2021 gồm có 321 học sinh có độ tuổi vào lớp 6 (sinh năm 

2010) và qua khảo sát điều kiện cơ sở vật chất số phòng học của trường THCS 
Vĩnh Trại là 7 phòng học, bình quân diện tích 42 m2/phòng, đáp ứng được tuyển 
mới lớp 6 là 7 lớp. Với thực trạng nêu trên, do điều kiện cơ sở vật chất số về số 

phòng học và diện tích phòng học của trường THCS Vĩnh Trại không đáp ứng 
được hết nhu cầu học tập số học sinh trên trên địa bàn phường Vĩnh Trại nên phòng 

GDĐT căn cứ các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh THCS năm học 2021-
2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn tham mưu UBND thành 

phố ban hành kế hoạch 165/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố 
Lạng Sơn về Tuyển sinh các lớp đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm học 2021 - 2022. 
Căn cứ cơ sở vật chất về diện tích phòng học thực tế bình quân 42m2/phòng và 

định mức diện tích 1,5m2/học sinh/phòng học, phòng GDĐT đã tham mưu và 
được UBND thành phố duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Vĩnh Trại 

là 7 lớp với 294 học sinh, bình quân 42 học sinh/lớp. Thực hiện phân luồng số học 
sinh dôi dư sau tuyển sinh dự kiến khoảng 27 học sinh về trường THCS Mai Pha. 

- Kết quả tuyển sinh lớp 6 trường THCS Vĩnh Trại năm học 2021-2022 
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Năm học 2021-2022, số học sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 trường 
THCS Vĩnh Trại là 331 học sinh, trong đó: 239 học sinh có hộ khẩu thường trú, 

92 học sinh có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn.  

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1036/SGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2021 
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 2021 - 2022. Hội đồng tuyển 
sinh nhà trường xét và được phòng GDĐT phê duyệt số học  sinh trúng tuyển 

vào học lớp 6 trường THCS Vĩnh Trại là 297 học sinh, trong đó 213 học sinh có 
hộ khẩu thường trú, 79 học sinh có hộ khẩu tạm trú và 5 học sinh khuyết tật trên 

địa bàn. Số học sinh không trúng tuyển và phân luồng vào học lớp 6 trường 
THCS Mai Pha là 34 học sinh, đều có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại phường 

Vĩnh Trại. Như vậy, trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có chưa đáp ứng được, 
trường THCS Vĩnh Trại không thể tiếp nhận lại số học sinh đã phân luồng về 

học tại trường theo nguyện vọng của nhân dân khối 3 phường Vĩnh Trại. 

UBND thành phố báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cư 

tri và giải trình ý kiến của nhân dân phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2021./. 

 

Nơi nhận:  

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 
- CT, các PCT UBND TP; 
- CPVP, CVVP; 
- Thanh tra thành phố;  
- Ban TCD thành phố; 
- Trang TTĐT; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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