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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư 

HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

Thực hiện Thông báo số 160/HĐND-VP ngày 02/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc chuyển kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND 

thành phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 Ngay sau khi nhận được 25 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 

159/BC-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức kiểm 

tra, xem xét, đề xuất phương án giải quyết đối với 25 kiến nghị của cử tri do 

HĐND thành phố chuyển đến, cụ thể: 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

1. Ông Nguyễn Mạnh Toán - Cử tri thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc 

- Việc xây dựng vỉa hè trên đường tỉnh lộ 234B nếu có đầu tư, đề nghị 

UBND thành phố xem xét đầu tư mới (gạch lát mới) không sử dụng gạch lát 

cũ thải từ nơi khác đã qua sử dụng. 

Đường tỉnh 234, hiện nay được giao cho Sở Giao thông và Vận tải Lạng 

Sơn quản lý, bảo trì; trong thời gian tới đường tỉnh 234 nếu được Sở Giao thông 

vận tải Lạng Sơn đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường, UBND thành phố sẽ 

kiến nghị đầu tư nâng cấp lát vỉa hè (bằng gạch mới) như ý kiến cử tri nêu. 

- Hiện nay dự án nước sạch dọc đường 234 đã lắp đặt xong đồng hồ 

nhưng đến nay vẫn chưa có nước để các hộ dân sử dụng. Đề nghị xem xét, 

giải quyết kịp thời. 

Thực hiện Quyết định số 2745/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn, thành phố ra vùng nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn I; Trung Tâm nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn được giao làm chủ đầu tư.  

Đầu năm 2021, đơn vị chủ đầu tư đã thi công xong đường ống dẫn nước 

sinh hoạt; điểm đầu từ đường Trần Quang Khải (thuộc phường Chi Lăng, TPLS) 

đến các cụm dân cư dọc đường 234 với chiều dài 14.603m. Hiện nay, đơn vị chủ 

đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để cấp nước theo quy định. Tiếp thu ý kiến cử tri, 

UBND thành phố sẽ kiến nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp 

nước để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân sử dụng.  

2. Ông Nông Văn Tư - Cử tri thôn Quảng Liên II, xã Quảng Lạc 
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Đề nghị UBND thành phố quan tâm lắp đường điện thắp sáng Đường 
ĐH99 đoạn từ UBND xã Quảng Lạc (cũ) đến đỉnh dốc Khao Puồng, tạo điều 
kiện cho bà con đi lại dễ dàng và đảm bảo công tác an ninh trật tự vào ban đêm. 

Tuyến đường ĐH.99B đoạn từ UBND xã Quảng Lạc (cũ) đến đỉnh dốc 

Khao Puồng dài khoảng 3km, đi qua địa bàn thôn Quảng Liên 1, Quảng Liên 2, 

Quảng Liên 3 có mật độ dân cư thưa thớt không tập trung. UBND thành phố sẽ 

chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc tổ chức họp nhân dân trong thôn Quảng Liên 1, 2, 

3 liên quan đến tuyến đường (những nơi có dân cư đông, sống tập trung) để 

thống nhất phương án xây dựng đường điện thắp sáng đường ĐH.99B đi qua 

thôn và xem xét đầu tư xây dựng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 

làm”. Sau khi thống nhất, UBND thành phố sẽ xem xét triển khai thực hiện. 

3. Ông Nguyễn Minh Hà - Cử tri khối 1, phường Tam Thanh 

- Dự án kè suối Lao Ly đoạn cuối nhánh phố Hòa Bình xây dựng tuyến 

lan can quá thấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị xem 

xét nâng cao lan can để đảm bảo cho người tham gia giao thông thuận tiện. 

Hiện nay, Dự án Kè Suối Lao Ly đang được triển khai thi công theo thiết 

kế dự án được UBND thành phố phê duyệt. Trong đó, các hạng mục chủ yếu: 

Kè suối Lao Ly, nạo vét thanh thải lòng suối, xây dựng hệ thống thu gom nước 

thải dọc và xây dựng đường dạo, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ 

thống lan can… dọc 2 bên bờ suối . Cao độ đường dạo, lan can đường dạo phù 

hợp đỉnh Kè Suối Lao Ly … Tuy nhiên, qua xem xét hiện trạng đoạn cuối nhánh 

đường Hoà Bình rẽ ra đầu cầu phố Muối có mép đường ngõ tiếp cận với điểm 

trong đường dạo Suối Lao Ly. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi lưu thông tuyến 

ngõ giáp với dự án, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý  bổ sung đoạn lan can vị 

trí tiếp giáp với đường ngõ Hoà Bình. 

- Hiện nay, từ đường Phố Muối đi lên đường Trần Đăng Ninh không đi 

thẳng qua được đường 17/10 mà phải đi vòng qua cầu đến vòng xuyến trước 

VinCom (đầu cầu Hùng Vương) mới vòng quay về được đường 17/10 nên gây 

ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đề nghị thành phố xem xét điều chỉnh 

để người dân đi lại thuận tiện. 

Thực hiện Thông báo số 200/TB-UBND, ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung 

Cải tạo nút giao phía Bắc cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 

2568/QĐ-SGTVT, ngày 28/9/2020 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Cải tạo nút 

giao thông phía Bắc cầu Kỳ Cùng thuộc công trình cầu Kỳ Cùng, thành phố 

Lạng Sơn; đơn vị thi công đã thi công hoàn thành các hạng mục theo thiết kế đã 

được phê duyệt (hiện nay chưa bàn giao cho UBND thành phố). 

Ngày 26/01/2021, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông Sở 

GTVT Lạng Sơn đã tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện tham 

gia giao thông khi lưu thông qua nút giao phía Bắc cầu Kỳ Cùng, thuộc công 

trình cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (Thông báo số 47/BQLXD-QLXD ngày 

26/01/2021 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông); theo đó, 
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để tránh xung đột giao thông khu vực đầu cầu Kỳ Cùng, phương tiện từ phố 

Muối muốn đi sang đường 17/10 có thể đi sang phố Hòa Bình ra đường Trần 

Đăng Ninh đến đường 17/10 hoặc đi lên đường Trần Đăng Ninh và qua cầu Kỳ 

Cùng đến vòng xuyến trước VinCom rồi vòng lại qua cầu để đi đến đường 

17/10. Sau một thời gian vận hành, đến nay nút giao phía Bắc cầu Kỳ Cùng đã 

đi vào ổn định ít xảy ra tai nạn, không thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, 

đảm bảo giao thông thông suốt. Việc kiến nghị của nhân dân để nghị mở hướng 

đi thẳng từ đường phố Muối ra đường 17/10 là không phù hợp.    

4. Ông Lý Hồng Tư - Cử tri khối 11, phường Tam Thanh 

Hiện nay xã hội phát triển, nhân dân có rất nhiều xe ô tô, thường 

xuyên có những điểm tắc nghẽn trên địa bàn thành phố nói chung, ở phường 

Tam Thanh có Phố Hòa Bình, đường Nhị Thanh, khu vực cổng trường Mầm 

non Hoa Sữa…vào giờ cao điểm thường gây ùn tắc. Đề nghị thành phố xem 

xét khắc phục và từng bước quy hoạch, nâng cấp các tuyến đường trên địa 

bàn thành phố. 

Thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm phối hợp với Sở Giao thông 

Vận tải đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường, vỉa hè,... góp phần chỉnh trang đô 

thị. Tuy nhiên, những năm gần đây trên địa bàn thành phố phương tiện tham gia 

giao thông tăng đột biến, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, công tác mở 

rộng các tuyến đường theo quy hoạch gặp khó khăn do vướng mặt bằng, ngân 

sách hạn chế... dẫn đến ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường như ý kiến cử 

tri nêu. 

Trong năm 2021, UBND thành phố đã ban hành 07 kế hoạch và 15 văn 

bản chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành 

phố; chỉ đạo lực lượng Công an thành phố, UBND các phường, xã tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra 

trong giờ cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên bố trí cán bộ tại 

các ngã ba, ngã tư đường để hướng dẫn, đảm bảo giao thông; UBND phường bố 

trí 02 cán bộ bảo vệ dân phố trước cổng trường để nhắc nhở, hướng dẫn các phụ 

huynh để xe gọn gàng… (do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hiện nay 

các phường đã thôi không bố trí).  

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ quan tâm 

quy hoạch xây dựng các điểm, bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố; tiếp tục chỉ 

đạo Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ, giám sát qua hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện 

và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; chỉ đạo 

UBND các phường phối hợp với các đơn vị, phòng Giáo dục và đào tạo thành 

phố, các trường học tuyên truyền, vận động người kinh doanh, phụ huynh học 

sinh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự 

ATGT; phối hợp với Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tiếp tục đầu tư, nâng cấp 

mở rộng các tuyến đường trên địa bàn thành phố theo quy hoạch. 

5. Nguyễn Khắc Du - Cử tri khối 9, phường Tam Thanh; Ông Hà Văn 

Cừ - Cử tri thôn Khòn Pịt (Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I), xã Hoàng Đồng 
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Hiện nay, vỉa hè một số tuyến đường bị nhân dân trưng dụng làm nơi 

để xe cá nhân, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Đề nghị xem xét 

quy hoạch các bãi đô xe cho nhân dân. 

Hiện nay, số lượng phương tiện cá nhân là xe ô tô trên địa bàn đang tăng 

rất nhanh, dẫn đến nhu cầu có các điểm đỗ xe tăng cao trong khi hạ tầng giao 

thông trên địa bàn thành phố còn hạn chế. Theo Quy hoạch chi tiết của các 

phường, xã trên địa bàn thành phố đều đã có quy hoạch các điểm đỗ xe; thành phố 

cũng đang quan tâm chỉ đạo, phối hợp quy hoạch thêm các điểm dỗ xe, các bãi đỗ 

xe tĩnh trên địa bàn, trong đó có cả phương án xây dựng các bãi đỗ xe ngầm. Tuy 

nhiên, do điều kiện chưa cho phép nên chưa thể thực hiện thu hồi đất để đầu tư 

xây dựng được các điểm đỗ xe theo quy hoạch. Tiếp thu ý kiến cử tri UBND 

thành phố sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư khi điều kiện cho phép. 

6. Bà Hoàng Hiển - Cử tri khối 9, phường Tam Thanh 

Xe chở vật liệu để thực hiện dự án kè suối Lao Ly đi vào ngõ 3 Phố 

Muối gây sụt lún mặt đường, đọng nước, gây nguy hiểm cho người tham gia 

giao thông, gây nứt tường nhà các hộ dân xung quanh. Đề nghị UBND thành 

phố sửa chữa lại đường ngõ cho nhân dân đi lại thuận tiện, xem xét việc gây 

nứt nhà của dân có các biện pháp khắc phục, sửa chữa cho dân. 

Thực hiện Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè suối Lao Ly; 

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn được giao làm chủ đầu tư; 

hiện nay công trình vẫn đang được triển khai thi công và chưa hoàn thiện. Tiếp 

thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố giao Ban QLDA đầu tư xây dựng 

thành phố kiểm tra và có biện pháp thi công phù hợp; đối với phương tiện chở 

vật liệu thi công làm hỏng đường, nứt nhà, yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng 

thành phố kiểm tra, có biện pháp khắc phục cụ thể để đảm bảo an toàn cho các 

hộ dân và hoàn trả mặt đường ngõ trước khi hoàn thiện dự án. 

7. Ông Phương Thèn - Cử tri khối 7+10, phường Đông Kinh 

Công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải tuyến đường Phai Vệ, 

mỗi khi trời mưa, nước thải lại tràn lên miệng cống, gây ô nhiễm môi trường, 

đề nghị xem xét xử lý. 

Đoạn đường Phai Vệ (từ số nhà 129 đến ngõ 8 (nay là ngõ 167) đường 

Phai Vệ) là vị trí thấp, trũng của tuyến đường; khi trời mưa to lưu lượng nước 

mưa của các khu vực lân cận đổ dồn về đây rất lớn, hệ thống thoát nước hiện có 

không thoát nước kịp dẫn đến ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại 

của nhân dân. Tiếp thu ý kiến cử tri, thời gian tới UBND thành phố tiếp tục đôn 

đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn thường xuyên quan tâm kiểm tra, 

nạo vét, khơi thông lòng cống, rãnh… tuyến đường Phai Vệ và khu vực lân cận 

để giảm thời gian đọng nước và đảm bảo thoát nước khi trời mưa to. 

8. Ông Nguyễn Văn Thuần - Cử tri khối 4, phường Đông Kinh 

- Đề nghị xem xét rải Atsphan đoạn đường từ ngã tư Bà Triệu - Lý Thái 

Tổ đến hết trường Chu Văn An. 
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Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về chủ trương đầu tư Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, 

tái định cư thành phố Lạng Sơn. Nghị quyết nêu rõ: “Tuyến đường Lý Thái Tổ 

(kéo dài) có chiều dài tuyến 1.130 m. Điểm đầu tại nút giao đường Bà Triệu với 

đường Lý Thái Tổ; điểm cuối giao với đường Quốc lộ QL.1. Chỉ giới đường đỏ 

rộng 27,0m (mặt đường 2x7,5m =15,0m, vỉa hè hai bên rộng 2x6m =12,0m)”… 

“Tiến độ thực hiện: giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm 2021 - 2022; thực hiện đầu 

tư dự án năm 2023 - 2026”. 

Như vậy, đoạn đường từ ngã tư Bà Triệu - Lý Thái Tổ đến hết trường Chu 

Văn An nằm hoàn toàn trong dự án nêu trên. Vì vậy, việc đầu tư rải Atsphan 

đoạn đường như ý kiến của cử tri tại thời điểm này chưa thực hiện và sẽ thực 

hiện khi tuyến đường được đầu tư đồng bộ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Đoạn khúc cua số nhà 17 đường Chu Văn An bị nút thắt “cổ chai” 

chưa được giải quyết, người dân thường xuyên đỗ xe gây cản trở giao thông. 

Đề nghị xem xét giải quyết. 

Tháng 9/2021, UBND thành phố Lạng Sơn đã làm hệ thống cống thoát 

nước của tuyến đường Chu Văn An, đến nay không còn bị ngập úng khi trời 

mưa, thuận tiện cho nhân dân đi lại, đồng thời tuyến đường này cũng đã được 

cắm biển 1 chiều theo giờ cao điểm. Tuy nhiên, tuyến đường này có 3 trường 

học (gồm trường THCS Chu Văn An, trường TH Đông Kinh, THCS Đông Kinh) 

nên vào giờ cao điểm đưa đón học sinh vẫn còn hiện tượng tắc đường.  

Đối với đoạn số nhà 17 Chu Văn An, trong thời gian tới, UBND thành 

phố sẽ tiếp tục ra quân giải tỏa hành lang ATGT, thường xuyên cử cán bộ TTĐT 

thực hiện nhiệm vụ vào giờ cao điểm để tránh việc nhân dân dừng đỗ xe gây cản 

trở giao thông. 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT 

BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT 

1. Ông Lộc Văn Đại - Cử tri thôn Quảng Liên III, xã Quảng Lạc: Đề 

nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết đối với Dự án về 

việc đo đạc đất lâm nghiệp từ năm 2008, có một số hộ đã được cấp giấy CNQSD 

đất, còn khoảng 65% số hộ chưa được cấp, lý do tại sao. Năm 2020, thành phố có 

kế hoạch đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn xã đã tiến hành đo đạc 

xong, nhưng đến nay chưa có phản hồi gì? Hiện nay một số bìa đỏ đất nông 

nghiệp đã hết hạn nhưng chưa thấy có kế hoạch rà soát lại. Diện tích nhà ở trước 

đây hẹp nhưng do người dân khai phá mở rộng thêm diện tích, như vậy có được 

công nhận là đất ở không. Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

Nội dung 1: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải 

quyết đối với Dự án về việc đo đạc đất lâm nghiệp từ năm 2008, có một số hộ đã 

được cấp giấy CNQSD đất, còn khoảng 65% số hộ chưa được cấp, lý do tại sao? 

Dự án đo đạc đất lâm nghiệp được triển khai thực hiện từ năm 2008 trên 

địa bàn phường Chi Lăng, xã Quảng Lạc và đến năm 2013 đã kết thúc việc thực 

hiện theo dự án. Các hộ gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận sẽ thực hiện 
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kê khai, đăng ký theo quy định tại Điều 100, Điều 101 của Luật Đất đai năm 

2013; Điều 18, Điều 20, Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. 

Nội dung 2: Năm 2020, thành phố có kế hoạch đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính trên địa bàn xã đã tiến hành đo đạc xong, nhưng đến nay chưa có 

phản hồi gì? Hiện nay một số bìa đỏ đất nông nghiệp đã hết hạn nhưng chưa 

thấy có kế hoạch rà soát lại. Diện tích nhà ở trước đây hẹp nhưng do người dân 

khai phá mở rộng thêm diện tích, như vậy có được công nhận là đất ở không. Đề 

nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, UBND thành phố đã 

giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện dự án đo đạc, 

chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất trên địa bàn 8 phường, xã. Địa bã xã Quảng Lạc được đo đạc xong vào 

tháng 4/2021, hiện đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng thì hộ 

gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 74 Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục gia 

hạn quyền sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất 

Nội dung 3: Diện tích nhà ở trước đây hẹp nhưng do người dân khai phá 

mở rộng thêm diện tích, như vậy có được công nhận là đất ở không. Đề nghị 

UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

Đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất, đề 

nghị gia đình liên hệ với UBND xã Quảng Lạc để được xem xét, hướng dẫn thực 

hiện thủ tục theo quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; Điều 2 Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/ 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. 

- Đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết đối với dự án đường điện 

220KW Bắc Giang - Lạng Sơn, hiện nay còn 03 chân cột điện có địa điểm 

chôn tại đất của 07 hộ gia đình thôn Quảng Tiến I và Quảng Liên III đến nay 

vẫn chưa được đền bù hỗ trợ. 

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn: Công văn số 527/UBND-

KTN ngày 11 tháng 6 năm 2009 v/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 220kV, 

tuyến đấu nối 110kV và vị trí TBA 220kV trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn 

số 1288/UBND-KTN ngày 29 tháng 11 năm 2013 v/v thỏa thuận hướng tuyến 

đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn điều chỉnh);  

 Căn cứ Quyết định số 2974/QĐ-EVNNPT ngày 29 tháng 12 năm 2014 

của  Tổng công ty truyền tải điện quốc gia v/v Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - 

Tổng dự toán Công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn; 
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Công trình Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng diện tích thu 

hồi 5.006,8m2 với tổng số đối tượng bị ảnh hưởng phần móng cột là 30 hộ gia 

đình và 1 tổ chức (Công ty CP giống Lâm nghiệp Đông Bắc), tổng số đối tượng 

bị ảnh hưởng hành lang tuyến là 88 hộ gia đình với diện tích ảnh hưởng là 

97.851,4 m2. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực 

hiện công tác GPMB dự án theo đúng quy định. Đã đo đạc và lập phương án 

BT, HT, TĐC đối 30 hộ gia đình và 1 tổ chức ( bị ảnh hưởng phần chân móng 

cột), 88 hộ gia đình ảnh hưởng hành lang tuyến điện. UBND thành phố đã ban 

hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 

30 hộ gia đình và 1 tổ chức (vị trí móng chân cột), 88 hộ gia đình (ảnh hưởng 

hành lang tuyến điện), đạt 100% các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, cụ thể: 

* Đối với phần móng cột: 

- UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 30 hộ 

gia đình, 01 tổ chức tại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 và Quyết 

định số 1942/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 với tổng số tiền là: 507.080.600 đồng.  

- Đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 30 hộ, 1 tổ chức và bàn giao 

100% mặt bằng cho chủ đầu tư thi công phần móng cột. 

* Đối với phần hành lang tuyến: 

- UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 88 hộ 

gia đình tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND và Quyết định số 1141/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2021 với tổng số tiền là: 8.490.203.000 đồng. 

- Đã mời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 88 hộ. Trong đó: có 84 hộ 

đã nhận tiền với tổng số tiền là 8.184.675.000 đồng; 03 hộ chưa đồng ý nhận 

tiền bồi thường, hỗ trợ do còn thắc mắc về mức hỗ trợ về đất, cây cối hoa màu 

và vật kiến trúc. 

2. Ông Vy Văn Thượng - Cử tri thôn Quảng Trung III, xã Quảng Lạc 

Năm 2017, ông gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 
thành phố để xin cấp giấy CNQSD đất ở, có phiếu hẹn trả kết quả, nhưng qua 
một năm không nhận được kết quả? Đến năm 2018 ông làm đơn gửi UBND 
thành phố đề nghị xem xét giải quyết hồ sơ và ông nhận được Công văn 
567/CNVPĐKĐĐ ngày 01/10/2018 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 
thành phố về việc xin lỗi công dân do giải quyết chậm hẹn hồ sơ thủ tục hành 
chính. Đến ngày 02/10/2018 ông nhận được giấy mời của UBND xã Quảng Lạc 
hẹn làm việc, thành phần gồm có: 02 cán bộ thành phố và 01 cán bộ địa chính 
xã, trưởng thôn Quảng Trung III đến đo đạc thửa đất nhà ông để bổ sung hồ 
sơ, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được kết quả, cũng không thấy trả lời 
bằng văn bản. Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã giao cơ quan chuyên môn phối 

hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố kiểm tra, 

xem xét, kết quả cho thấy: 
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Ngày 19/9/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Lạng 

Sơn có tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vy Văn 

Thượng, đất tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Ngày 22/9/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã có 

Công văn số 538/CV-CNVPĐĐTP gửi UBND xã Quảng Lạc về việc lấy ý kiến 

để lấy ý kiến xác nhận hồ sơ và công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. Tuy 

nhiên, UBND xã Quảng Lạc chưa gửi lại hồ sơ xác minh đến Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố. 

Ngày 01/10/2018, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố có 

Công văn số 567/CNVPĐKĐĐ xin lỗi ông Thượng, với lý do theo phiếu hẹn hồ 

sơ của ông đã quá hạn (do UBND xã Quảng Lạc chưa gửi hồ sơ lên Chi Nhánh 

VPĐKĐĐ thành phố). 

Ngày 02/102018, UBND xã Quảng Lạc ban hành giấy mời đo đạc tại thực 

địa thửa đất ông Vy Văn Thượng. Tại thời điểm đo đạc, ranh giới sử dụng đất bị 

chồng lấn do các hộ xung quanh đã được cấp GCN theo bản đồ giải thửa đo vẽ 

năm 1989 nên ranh giới sử dụng đất giữa gia đình ông Thượng với các hộ xung 

quanh chưa được làm rõ.  

UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn kiểm tra, giải quyết theo quy định. 

3. Ông Đỗ Văn Vĩnh - Cử tri thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc 

Các hộ gia đình trong quá trình sử dụng, khai thác diện tích đất ở có 

biến động, vì vậy khi người dân có nhu cầu cấp giấy, đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền đồng ý chấp thuận cấp giấy theo diện tích mà hộ dân yêu cầu. Hiện nay 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho các hộ dân rất chậm chễ, kéo dài 

gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho người dân đảm bảo đúng quy định. 

Hiện nay các hộ dân trên địa bàn xã Quảng Lạc có nhu cầu về cấp đổi 

giấy CNQSD đất (đối với các giấy CNQSD đất cần gia hạn; cấp đổi do trước 

đây tự khai, cấp đổi do trước đây cấp theo bản đồ giải thửa 299 đo đạc năm 

1998). Thẩm quyền cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho các hộ gia đình  cá nhân 

– đối với UBND cấp xã là không thuộc thẩm quyền. UBND xã Quảng Lạc đã 

hướng dẫn công dân nộp hồ sơ chỉnh lý biến động tại bộ phận một cửa của 

UBND thành phố.  Đối với hồ sơ hộ gia đình cá nhân đề nghị cấp GCNQSD đất 

ban đầu: UBND xã Quảng Lạc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện, hoàn thiện hồ sơ 

theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013, và trình UBND thành 

phố cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình đúng theo quy định.  

4. Ông Nguyễn Thế Hớn - Cử tri khối 2, phường Tam Thanh 

Đề nghị UBND thành phố khẩn trương ban hành Quyết định cưỡng 

chế dứt điểm đối với nhà ông Đỗ Chí Mạc lấn chiếm đất công đã từ lâu, sinh 
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sống mất vệ sinh, mỹ quan khu vực xung quanh, để đảm bảo thực hiện việc 

cải tạo vỉa hè và xây dựng tuyến phố văn minh. 

Ngày 19/11/2021, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành 

Quyết định số 193/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đỗ Trí Mạc, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình 

nhà tạm trên diện tích 32,0 m2  đất, trong đó 1,5 m2 đất thuộc một phần thửa đất 

139 và  30,5m2 đất thuộc một phần thửa đất số 102, tờ bản đồ 29, bản đồ địa 

chính phường Tam Thanh; buộc trả lại diện tích 32,0 m2 đất đã chiếm. 

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo thực hiện trình tự cưỡng chế 

theo quy định tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Dự 

kiến thời gian tổ chức cưỡng chế trong tháng 01/2022. 

5. 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 dời đi nơi khác để đảm 

bảo đời sống của nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Hoàng 

Văn Thụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp 

tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa 

bàn phường cũng như địa bàn thành phố. Hiện nay, trên địa bàn thành phố chưa 

có khu giết mổ tập trung, do vậy các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn được 

phép hoạt động khi đủ điều kiện hoạt động, các hộ gia đình kinh doanh cá thể 

nhỏ lẻ, lượng nước thải hàng ngày thấp, không đủ căn cứ áp dụng biện pháp bổ 

sung là đình chỉ hoạt động mà chỉ xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền và 

yêu cầu, hướng dẫn các cơ sở có biện pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm nguồn 

nước. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn đã được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 

06/7/2021, UBND thành phố đã quy hoạch 02 điểm giết mổ tập trong trên xã 

Hoàng Đồng và Quảng Lạc. UBND thành phố sẽ nghiên cứu lập dự án khu giết 

mổ tập trung, thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; Kêu gọi các 

doanh nghiệp lập dự án đầu tư khu giết mổ tập trung và tuyên truyền, đề nghị các 

cơ sở giết mổ nhỏ lẻ di chuyển đến khu giết mổ tập trung để cải thiện các vấn đề 

môi trường do các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gây ra. 

6. Ông Lương Văn Khao, Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha 

Theo bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn tỷ lệ 1/500, có 30ha đất trồng lúa thành 21,63ha đất có mặt nước 

chuyên dụng và chỉ có 7,89ha đất trồng lúa để trình UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Quyết định 2735/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, trong đó phê duyệt thực hiện dự án là 

91,73ha). Tại sao có sự sai lệnh này, đề nghị kiểm tra việc làm trái quy định 

này; Việc chuyển mục đích sử dụng cần có sự chấp thuận bằng văn bản của 

Thủ tướng Chính Phủ. 
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Dự án Khu đô thị mới Mai Pha được triển khai công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư từ năm 2020. Tại thời điểm triển khai căn cứ Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 

07/01/2019 và Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 30/12/2019, thể hiện dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha có tổng quy mô là 91,73ha. Trong đó, chỉ tiêu về các 

loại đất trong quy mô dự án gồm: Đất trồng lúa là 7,89ha; Đất trồng cây hàng 

năm khác là 36,63ha; Đất có mặt nước chuyên dùng là 25,63ha (chủ yếu là diện 

tích của sông Kỳ Cùng để thực hiện hạng mục Kè sông theo quy hoạch đã được 

phê duyệt); Đất tôn giáo là 0,05ha; Đất ở tại nông thôn là 0,4ha; Đất sản xuất 

kinh doanh là 0,2ha; Đất giao thông là 4,28ha; Đất nghĩa địa là 0,34ha; Đất chưa 

sử dụng là 16,31ha (Chỉ tiêu các loại đất nêu trên được lấy từ kết quả thống kê 

năm 2018 và kết quả kiểm kê đất đai năm 2014). 

Trên cơ sở Bản đồ trích đo hiện trạng do Công ty Tài nguyên số 1 Lạng 

Sơn lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận, UBND thành phố đã ban 

hành khoảng 800 thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức 

đang sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha. Kết quả kiểm tra, 

đối chiếu bản đồ cho thấy tổng diện tích đất lúa theo Bản đồ trích đo hiện trạng 

thể hiện là 9,06 ha. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 

2013, các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc thẩm quyền Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết. 

7. Bà Hoàng Thị Thanh, Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha 

Tại cuộc đối thoại ngày 06/11/2021, thành phố chưa trả lời được các 

câu hỏi thắc mắc của người dân thì ngày 11/11/2021 Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố đã gửi Quyết định về việc cưỡng chế thực hiện quyết định 

kiểm đếm bắt buộc. Đề nghị xem xét giải quyết. 

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn là dự án được thực 

hiện theo Hợp đồng số 18/2020/HĐ-UĐT/UBND-HP&HS ngày 09/3/2020 giữa 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát 

và Công ty TNHH Hà Sơn, thuộc dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 

2013.Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 917.303,9 m2 với tổng số đối 

tượng bị ảnh hưởng: Khoảng 603 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức. 

Hiện nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đang triển khai 

thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

dự án. Trong quá trình triển khai kế hoạch đo đạc kiểm đếm có nhiều hộ gia 

đình không nhất trí lập hồ sơ kiểm đếm với lý do thắc mắc về giá cả bồi thường 

thấp; đề nghị xem xét hỗ trợ giao đất tái định cư đối với các trường hợp thu hồi 

đất nông nghiệp từ 500m2 trở lên tương tự như dự án Khu TĐC và DC Nam 

NĐC; đề nghị bồi thường bằng đất ở đối với các trường hợp thu hồi đất ở... Mặc 

dù đã được tổ tuyên truyền vận động thuyết phục nhưng các hộ gia đình vẫn 

không chấp hành, do đó UBND thành phố đã ban hành Quyết định kiểm đếm bắt 

buộc và Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo 

quy định tại Điều 70 Luật đất đai năm 2013. 
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Tại cuộc họp đối thoại ngày 06/11/2021 giữa lãnh đạo UBND thành phố 

với các hộ dân dự án Khu đô thị mới Mai Pha tại nhà văn hóa xã Mai Pha. Bà 

Hoàng Thị Thanh đã đại diện cho một số hộ dân thôn Rọ Phải, xã Mai Pha có ý 

kiến kiến nghị thắc mắc liên quan đến công tác xác định giá đất để làm cơ sở 

ban hành Quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha và cơ chế chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư liên quan đến công tác thu hồi đất để thực hiện dự án. 

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường đã giải đáp các ý 

kiến kiến nghị thắc mắc của các hộ dân liên quan đến giá đất bồi thường, hỗ trợ 

và cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bản tỉnh Lạng Sơn. Đại diện phòng Tài nguyên và môi trường giải đáp ý 

kiến kiến nghị về danh mục các loại đất thu hồi thực hiện dự án và đại diện 

Trung tâm PTQĐ thành phố giải đáp các ý kiến kiến nghị về cơ chế chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị mới Mai Pha. 

Như vậy việc trả lời các ý kiến thắc mắc của bà đã được các cơ quan giải 

đáp tại cuộc họp. 

8. Bà Nguyễn Thị Tuyền, Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha (đại diện hộ 

Nguyễn Văn Thiện - Thôn Tân Lập): Gia đình bị thu hồi đất trong dự án 

đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài. Hiện nay không 

còn đất ở, đề nghị cấp đất tái định cư. 

Qua kiểm tra hồ sơ bồi thường cho thấy dự án đường dẫn vào khu tái định 

cư đường Lý Thái Tổ kéo dài có trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyến (không phải 

tên là Tuyền, theo Công văn Số 3540/UBND), Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha (đại 

diện hộ Nguyễn Thanh Thiện - Thôn Tân Lập, ông Thiện là em ruột bà Tuyến): 

Theo Thông báo số 77/TB-UBND ngày 31/01/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dẫn vào khu tái 

định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn, hộ ông Nguyễn 

Thanh Thiện bị thu hồi 713,1m2, trong đó diện tích 323,9m2 thuộc một phần 

thửa đất số 92, diện tích 217,7m2 thuộc một phần thửa đất số 93, diện tích 

171,5m2 thuộc một phần thửa đất số 355, tờ bản đồ địa chính số 10 xã Mai Pha. 

Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn đang thực 

hiện công tác BT, HT, TĐC theo quy định. Đã 02 lần mời hộ gia đình đo đạc, 

kiểm đếm khối lượng về đất đai, công trình vật kiến trúc, cây cối hoa màu và các 

tài sản khác có trên đất tại các Kế hoạch số 111/KH-HĐBT ngày 24/2/2020 và 

Giấy mời số 330/GM-HĐBT ngày 06/5/2020. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Thiện, 

bà Tuyền không đồng ý đo dạc, kiểm đếm. UBND xã Mai Pha đã nhiều lần vận 

động, thuyết phục gia đình đồng ý đo đạc, kiểm đếm nhưng gia đình vẫn không 

chấp hành. 

Để có cơ sở xem xét, giải quyết kiến nghị của gia đình, đề nghị gia đình 

phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn thực hiện đo đạc, 

kiểm đếm, đồng thời cung cấp các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc, quá trình 

sử dụng đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và xem xét phương án 

giao đất tái định cư theo quy định. 
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9. Ông Phạm Văn Thụy - Cử tri khối 9, phường Đông Kinh 

Đề nghị công khai số tiền thu được từ việc đấu giá đất để xây dựng 

công trình trụ sở UBND phường Đông Kinh. 

Dự án Trụ sở UBND phường Đông Kinh được phê duyệt về chủ trương 

đầu tư theo Quyết định số 3134a/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND thành 

phố Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt theo Quyết định số 

3405a/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc Phê 

duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND 

phường Đông Kinh và được điều chỉnh theo Quyết định số 5039/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2018 với tổng mức đầu tư là: 16.157 triệu đồng. Dự án đã được phê 

duyệt quyết toán hoàn thành năm 2019 với giá trị quyết toán 14.162 triệu đồng. 

Các nguồn vốn đã bố trí cho dự án gồm: Tiền sử dụng đất: 9.665 triệu đồng, 

kinh phí theo NQ 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 là 1 tỷ đồng và vốn phân bổ theo 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND: 3.500 triệu đồng. 

10. Bà Đậu Thị Ngoan - Cử tri thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng 

Đề nghị UBND thành phố làm rõ về ranh giới thu hồi đất, kinh phí hỗ 

trợ di rời, chuyển mộ và đền bù bằng hình thức đất đổi đất do ảnh hưởng bởi 

dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ thành phố giai đoạn 2. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn kiểm tra hồ sơ thu hồi và đối chiếu các quy định của pháp luật hiện 

hành, kết quả như sau: 

Về ranh giới thu hồi đất: Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt 

sĩ thành phố Lạng Sơn được thực hiện đầu tư với mục tiêu: nhằm đền ơn đáp 

nghĩa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ có công bảo vệ tổ quốc và là nơi sinh hoạt 

văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân, đáp ứng được nhu cầu thăm viếng của người 

dân địa phương trong những ngày lễ tết,...; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các 

tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Dự án được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 

23/12/2020, với tổng diện tích giai đoạn 2 là 2.721,6m2 gồm 27 hộ gia đình và 

01 tổ chức bị ảnh hưởng. Ngày 11/8/2021, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban 

hành Thông báo thu hồi đất và giao Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư theo quy định. 

Về đơn giá bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ di 

chuyển mộ được xem xét tính toán theo quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-

UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành đơn giá xây dựng mới 

nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đơn giá hỗ trợ di chuyển kèm theo 

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành bổ sung chi phí hỗ trợ di chuyển mộ áp dụng trong công tác BT, HT và TĐC 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 
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Bồi thường: Mộ đất: Thời gian > 1 năm đơn giá 4.500.000 đồng; Thời 

gian ≤ 1 năm đơn giá 6.000.000 đồng; Mộ xây: Không ốp lát đơn giá 4.810.000 

đồng; Có ốp lát đơn giá 6.583.000 đồng; 

Hỗ trợ là: 2.500.000 đồng/01 ngôi.  

Các hộ gia đình có mộ trên thửa đất bị ảnh hưởng, Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ đã giao UBND xã Hoàng Đồng kiểm tra rà soát khu đất nghĩa trang thuộc xã 

Hoàng Đồng, trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND thành phố sẽ thông báo để các hộ 

gia đình biết và thực hiện. 

III. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH 

1. Ông Đỗ Văn Vĩnh - Cử tri thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc 

- Nhân dân xã Quảng Lạc lấy việc chăn nuôi là nguồn thu nhập chính, 

từ đầu năm đến nay có nhiều hộ dân có lợn chết do dịch bệnh tả lợn Châu 

Phi nhưng chưa được hỗ trợ. Việc xét nghiệm mẫu bệnh phẩm chỉ được 03 

mẫu/xã, còn các hộ dân có nhu cầu xét nghiệm phải mất kinh phí. Vì vậy, đề 

nghị Nhà nước cần phải có cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời thỏa đáng về 

kinh phí về vệ sinh tiêu độc và xét nhiệm mẫu bệnh phẩm để chăn nuôi được 

an toàn. 

Hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra rải rác 

do mầm bệnh vẫn tồn tại trong môi trường, một số hộ chăn nuôi khi chưa thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, công tác vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng không triệt để do vậy khi tái đàn vẫn có lợn chết do mắc bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi.  

Năm 2020 thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh 

phí trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020; Quyết định số 

733/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 và Hướng dẫn số 03/HDLN-STC-SNNPTNT ngày 

20/4/2021 của Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn về đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ trong phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Sau khi được 

UBND tỉnh phân bổ kinh phí, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 

2091/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 

cho các hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 

2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với tổng số hộ được hỗ trợ 11 hộ chăn 

nuôi trên địa bàn 05 phường, xã (Vĩnh Trại, Tam Thanh, Chi Lăng, Hoàng 

Đồng, Mai Pha) với tổng số kinh phí hỗ trợ là: 73.735.000 đồng. 

Năm 2021, việc hỗ trợ các chủ chăn nuôi có lợn chết do bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi chưa thực hiện được do chưa có các cơ chế, chính sách, hướng dẫn từ 

trung ương đến tỉnh do vậy khi hộ chăn nuôi có lợn chết do dịch bệnh, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, thú y viên phường xã đã lập hồ sơ tiêu hủy 

theo quy định, khi có chính sách hỗ trợ sẽ tổng hợp trình xem xét phê duyệt hỗ 

trợ theo quy định. 
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Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm: Tại Công văn số 221/CNTY-CĐXN 

ngày 22/6/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã quy định số lượng lấy 

mẫu tối đa/ xã do vậy thành phố đã thực hiện đúng theo sự hướng dẫn chỉ đạo 

của cơ quan chuyên ngành cấp trên. 

- Từ năm 2019 đến nay, dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp gây ảnh 

hưởng đến việc phát triển kinh tế nên thu nhập người dân gặp nhiều khó 

khăn. Vì vậy, đề nghị các cấp xem xét miễn giảm 1 số loại thuế cho nhân dân. 

Từ năm 2019 đến năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát và ngày càng diễn 

biến phức tạp. Riêng trong năm 2021, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3, 4 

với biến chủng mới nguy hiểm, lan rộng trên cả nước trong thời gian dài đã ảnh 

hưởng xấu đến tình hình thu ngân sách Nhà nước và đời sống kinh tế, xã hội của 

người dân trên địa bàn. 

Trong bối cảnh đó, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản hỗ trợ 

doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, trong đó có nội dung 

cụ thể về miễn, giảm thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh, cụ thể: 

- Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 

406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu 

tác động của dịch Covid-19; 

- Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ, doanh nghiệp 

người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

- Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 

số 2300/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác 

động của dịch Covid-19 trong năm 2021. 

Căn cứ vào các văn bản nêu trên, Chi cục Thuế đã và đang phối hợp với 

UBND các phường, xã xem xét, lập danh sách các hộ, cá nhân kinh doanh đủ 

điều kiện được miễn thuế theo quy định và sẽ ban hành quyết định về việc miễn 

thuế trong thời gian sớm nhất sau khi đã đủ hồ sơ, cơ sở dữ liệu. 

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư 

HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố trân trọng 

báo cáo HĐND thành phố./. 

 

Nơi nhận: 

- 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. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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