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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND 

thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

Thực hiện Thông báo số 122/TB-HĐND ngày 04/11/2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Lạng Sơn về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ Ba 

HĐND thành phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở Báo cáo số 

88/BC-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp ý 

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

kỳ 2021-2026. Sau kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố đã tổng hợp và đề nghị 

UBND thành phố xem xét, giải quyết 09 ý kiến, kiến nghị. Đến thời điểm báo 

cáo UBND thành phố đã giải quyết xong 04 kiến nghị (chiếm 44%), đang giải 

quyết 05 kiến nghị (chiếm 56%). Kết quả giải quyết cụ thể từng ý kiến, kiến 

nghị như sau: 

I. KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG (04 kiến nghị) 

1. Lĩnh vực Quản lý đô thị, đầu tư xây dựng (01 kiến nghị) 

Ông Lành Văn Trí - Cử tri Khối Cửa Nam, phường Chi Lăng: Tường 

rào trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã xuống cấp mất mỹ quan đô thị. Đề 

nghị các cấp quan tâm. 

Tường rào (phía Bắc) Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã có hiện tượng 

xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị như ý kiến của cử tri nêu. Qua rà soát, 

năm 2020 UBND thành phố đã có Công văn số 331/UBND-QLĐT ngày 

21/02/2020 gửi Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đề nghị xây dựng lại tường rào 

để chỉnh trang đồng bộ và tăng mỹ quan đô thị của tuyến đường. Tuy nhiên đến 

nay Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chưa có ý kiến phản hồi đề nghị của thành 

phố. UBND thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Trường chính trị Hoàng Văn Thụ xem 

xét xây dựng lại tường rào của trường.   

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (02 kiến nghị) 

(1). Ông Nguyễn Văn Luận - Cử tri Khối 7+10, phường Đông Kinh; 

Ông Nguyễn Đình Thung - Cử tri Khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng; Bà 

Dương Thị Thanh Thủy - Cử tri Khối 5, phường Hoàng Văn Thụ: Thành phố 

đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Các tổ Covid-19 cộng 

đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, báo kịp thời các đối tượng lưu trú trên địa 

bàn, các đối tượng về từ vùng dịch. Để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian 

tới đề nghị: thành phố ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu, nhất là đối tượng 

người cao tuổi; Tiếp tục truy vết các đối tượng có liên quan đến Covid-19, các 

đơn vị tiếp tục quan tâm ghi rõ địa chỉ số điện thoại để việc truy vết kịp thời 

không gây khó khăn. 
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Nội dung 1: Đề nghị thành phố ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu, nhất là 

đối tượng người cao tuổi (trong thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19) 

Thực hiện Nghị Quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, ngày 

16/4/2021 Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin covid-19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đối tượng tiêm đợt 1 

là nhóm đối tượng thuộc nhóm 1 quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP: Ưu tiên cho 

lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm có người làm việc tại các cơ sở y tế, BCĐ 

phòng chống dịch các cấp, người làm việc trong các khu cách ly, người làm 

nhiệm vụ điều tra truy vết, tổ covid-19 cộng đồng.  

Tại thời điểm bắt đầu triển khai số lượng vắc xin có hạn nên đã triển khai 

tiêm cho đối tượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời là vắc xin mới đưa vào sử 

dụng nên việc triển khai tiêm cho các đối tượng thực hiện theo đúng chỉ định 

của Nhà sản xuất. Người trên 65 tuổi là đối tượng cần thận trọng vì dữ liệu an 

toàn và hiệu quả của các loại vắc xin COVID-19 trên người trên 65 tuổi còn hạn 

chế. Qua quá trình triển khai, đánh giá tác động của vắc xin đối với các đối 

tượng tiêm chủng Bộ Y tế đã có 4 lần thay đổi nội dung sàng lọc trước tiêm 

chủng vì vậy đến ngày 06/8/2021 Sở Y tế ban hành văn bản số 3992/SYT-

NVYD về việc tiếp tục triển khai tiêm vắc xin đợt 4 năm 2021 theo kế hoạch số 

75/KH-SYT, ngày 23/7/2021 chỉ đạo đối tượng ưu tiên tiêm đợt này có người 

trên 65 tuổi, ưu tiên người mắc các bệnh mãn tính. Trung tâm y tế thành phố đã 

phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Viettel Lạng Sơn, UBND xã, phường để rà 

soát thống kê danh sách đảm bảo đúng đối tượng mời tiêm, ngày 07/6 /2021 

Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tổ chức tiêm cho các đối tượng trên 65 tuổi đợt 1 đảm 

bảo an toàn. 

Đến nay thành phố đã triển khai hết các đối tượng tiêm chủng theo quy 

định và chỉ định của nhà sản xuất vắc xin. Qua thống kê, rà soát trên địa địa bàn 

thành phố Lạng Sơn: Tổng số người đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin/Tổng dân số 

trên 18 tuổi đạt trên 95,1%. Hiện nay Trung tâm y tế thành phố đang tiếp tục triển 

khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. 

Như vậy các đối tượng người cao tuổi trên địa bàn thành phố đã được ưu 

tiên lập danh sách tiêm trước khi tổ chức tiêm diện rộng theo các quy định, hướng 

dẫn và chỉ đạo của cơ quan chuyên môn. Sau khi thực hiện chiến dịch tiêm chủng 

mở rộng, các đối tượng người cao tuổi đã được tiêm trừ một số trường hợp thận 

trọng không đến tiêm hoặc chống chỉ định tiêm. 

 Nội dung 2: Việc truy vết các đối tượng có liên quan đến Covid-19, đề 

nghị các đơn vị quan tâm ghi rõ địa chỉ số điện thoại để việc truy vết kịp thời 

không gây khó khăn. 

Việc cung cấp danh sách truy vết các trường hợp liên quan đến các ca 

bệnh và người về từ khu vực phong tỏa theo chỉ đạo của Sở Y tế Lạng Sơn, 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Danh sách để truy vết được các đơn vị như 

bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... cung cấp 

được lọc từ phần mềm khám bệnh, chữa bệnh do người đi khám bệnh, chữa 

bệnh cung cấp thông tin cho cơ sở khám bệnh chưa đầy đủ, hoặc không chính 
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xác nên các danh sách cung cấp cho truy vết chưa đầy đủ, thiếu chính xác thông 

tin, nhất là thiếu hoặc sai số điện thoại. 

Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND 

phường, xã, tổ Covid-19 cộng đồng phường, xã với phương châm “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng người” đã rà soát, truy vết, xác minh, kịp thời thực hiện các 

biện pháp cách ly phù hợp theo quy định hạn chế đến mức thấp nhất không để 

dịch lây lan rộng trên địa bàn thành phố. 

(2). Bà Dương Thị Thanh Thủy - Cử tri Khối 5, phường Hoàng Văn Thụ : 

Việc quyết toán chế độ tiền phụ cấp cho những người không chuyên trách ở 

cơ sở nhiều thủ tục, gây khó khăn cho các đồng chí trong khối khi thực hiện, 

đề nghị có giải pháp giảm thủ tục. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đến 

chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác ở khối, thôn.  

Qua trao đổi, bà Dương Thị Thanh Thủy thông tin nội dung được Tổ đại 

biểu HĐND thành phố tổng hợp trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử 

tri chưa đảm bảo với ý bà Thủy có ý kiến tại Hội nghị TXCT. Cụ thể, bà Thủy 

cho biết, bà không có ý kiến về nội dung “Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm 
đến chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác ở khối, thôn”. 

Về nội dung: “Việc quyết toán chế độ phụ cấp cho những người hoạt 

động không chuyên trách ở cơ sở nhiều thủ tục, gây khó khăn cho các đồng chí 
trong khối phố khi thực hiện, đề nghị có giải pháp giảm thủ tục”: 

Việc quyết toán chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên 

trách được thực hiện theo Hướng dẫn số 62/HDLN-SNV-STC ngày 16/3/2021 

của liên Sở Nội vụ, Sở Tài chính tỉnh (sau khi lấy ý kiến của các xã, phường, thị 

trấn trên toàn tỉnh). Nội dung hướng dẫn rất cụ thể, phù hợp với thực tế tại thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến thời điểm hiện nay, các phường, xã 

đã triển khai thực hiện, cơ bản không có những vướng mắc cần phải giải quyết. 

UBND phường Hoàng Văn Thụ đã thực hiện thanh toán theo hướng dẫn 

số 62/HDLN-SNV-STC ngày 16/3/2021, hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị 

quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020; Nghị quyết số 02/2020/NQHĐND 

ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HDND ngày 03/02/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hồ sơ thanh toán gồm: Danh sách người tham gia 

trực tiếp vào công việc của khối, tổ dân phố (phụ lục 04); Bảng thanh toán kinh phí 

hỗ trợ người trực tiếp tham gia công việc của khối, tổ dân phố (phụ lục 5). Các hồ 

sơ như vậy là đầy đủ thủ tục theo thanh toán theo đúng quy định không gây khó 

khăn cho các đồng chí hoạt động tại khối phố. 

3. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Giải phóng mặt bằng, cấp 

GCNQSD đất (01 kiến nghị): Ông Đặng Văn Thọ và Ông Nguyễn Đạt Đô - Cử 

tri Khối 9, Vĩnh Trại: 

* Dự án Tiểu khu TĐC khối 9, phường Vĩnh Trại là sai mục đích sử 

dụng đất, mất quyền tự do, chưa thỏa thuận với dân; quá chậm, đã triển khai 

từ năm 2005 đến năm 2017 thì dừng nhưng không thông báo cho dân.  

Dự án Đầu tư xây dựng Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi Quyết định số 1923-QĐ-UB-XD ngày 08/12/2004. Quy mô dự án rộng 
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24.554m2; UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 29/9/2009, với tổng số tiền 

được phê duyệt là 14.905.857.440 đồng cho 83 hộ gia đình và 01 tổ chức và đã 

chi trả cho 36 hộ gia đình và 01 tổ chức số tiền: 4.741.539.100 đồng. Tuy nhiên, 

do khó khăn về kinh phí nên chưa bố trí đủ để chi trả hết cho các hộ gia đình 

theo Quyết định đã phê duyệt. 

Năm 2017, Do dự án kéo dài nhiều năm, chế độ chính sách có nhiều thay 

đổi, biến động về giá cả… UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 432/TB-

UBND thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh (ngày 

26/10/2017). Theo đó, “đồng ý chấm dứt thực hiện dự án đầu tư Tiểu khu tái 

định cư khối 9, phường Vĩnh Trại đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2004 và 
giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ động lập dự án mới” 

* Đến nay tiếp tục thực hiện nhưng quy trình thực hiện chưa đồng bộ 

nên Nhân dân bức xúc, người thì bị mất hết đất, người thì bị mất 1 phần; ngõ 

133 làm đường thì một bên lấy nhiều, một bên lấy ít, phải lấy tim đường phân 

lấy đều 2 bên. Đề nghị nếu thực hiện dự án phải tổ chức họp toàn dân, phải 

khảo sát cụ thể, phải có cách làm phù hợp; chứ không thể để Nhân dân chưa 

đồng ý đã cử lực lượng xuống cưỡng chế kiểm đếm gây bức xúc trong dân. 

Căn cứ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, ngày 

06/10/2017 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3876/QĐ-UBND Về 

chủ trương đầu tư dự án Tiểu khu Tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, và Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

Ngày 20/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, trong đó có danh mục dự án Tiểu khu tái định cư khối 9, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Ngày 28/12/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 thành phố Lạng Sơn. 

Ngày 08/7/2019, UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất đối với 

các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2019 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ban hành Quyết định số 3054/QĐ-

UBND ngày 25/7/2019 về việc thành lập tổ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án. 

Ngày 17/7/2019, UBND phường Vĩnh Trại đã tổ chức niêm yết công khai 

các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Tiểu 

khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn theo quy định. 

Ngày 31/7/2019, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án tổ chức 

họp triển khai công tác thống kê, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

đối với 26 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án có thông báo thu hồi đất mới tại Nhà 

văn hóa khối 9, phường Vĩnh Trại.   
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Ngày 13/8/2019, UBND thành phố ban hành văn bản về việc đính chính 

nội dung “Căn cứ thu hồi đất” tại Thông báo thu hồi đất của UBND thành phố 

Lạng Sơn và tổ chức họp quán triệt chủ trương thực hiện dự án và triển khai 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Nhà văn hóa khối 9. Tại các buổi 

họp, đã phổ biến cơ chế, chính sách liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc kiểm đếm tới các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Ngày 25/12/2019, 

UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất từ số 1235/TB-UBND đến 

Thông báo số 1262/TB-UBND đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án đã 

được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và đã nhận tiền từ năm 2009. Ngày 

03/01/2020, UBND phường Vĩnh Trại đã tổ chức niêm yết công khai các thông 

báo thu hồi đất để thực hiện dự án tại: Trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa khối 

9, đã đăng tin thông báo thu hồi đất trên hệ thống loa phát thanh của UBND 

phường đến các khối phố trên địa bàn phường, vào 17 giờ 00 các ngày 03; 06; 

08 tháng 01 năm 2020. 

Ngày 28/02/2020, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án, 

UBND phường Vĩnh Trại phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố 

tổ chức họp triển khai công tác thống kê, kiểm đếm và lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ đối với 51 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án có thông báo thu hồi 

đất mới tại Nhà văn hóa khối 9, phường Vĩnh Trại.  

- Diện tích bị ảnh hưởng dự án: 15.262,0m2. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án: 54 hộ gia đình, cá nhân (nằm trong 83 

hộ gia đình cá nhân đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 

1913/QĐ-UBND ngày 29/9/2009) trong đó 53 hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng, 

01 hộ chỉ hỗ trợ công trình vật kiến trúc (02 hộ chưa có thông báo thu hồi đất), 

01 tổ chức, trong đó: 

+ Số hộ gia đình đã nhận tiền tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 

29/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn là: 30 hộ (trong đó 29 hộ gia đình có đất bị 

ảnh hưởng bởi Dự án, 01 hộ chỉ hỗ trợ công trình vật kiến trúc) và 01 tổ 

chức/4.100,35m2/4.647.227.400  đồng. Được xét giao đất tái định cư là: 17 hộ. 

+ Số hộ gia đình chưa nhận tiền tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 

29/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn là: 24 hộ/6.469,85m2/6.391.049.970 đồng. 

Được xét giao đất tái định cư là: 11 hộ. 

- Tổng số hộ nằm ngoài dự án của Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017: 33 hộ gia đình/3.867.580.070 đồng. Trong đó: 

+ Số hộ gia đình đã nhận tiền tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 

29/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn là: 06 hộ/721.772.600 đồng. 

+ Số hộ gia đình chưa nhận tiền tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 

29/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn là: 27 hộ/3.145.807.470 đồng. 

Khi thực hiện lại dự án theo Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn, Quá trình triển khai thực hiện có nội dung điều chỉnh ranh giới thu hồi đất 

thực hiện dự án. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập, thẩm 
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định, phê duyệt điều chỉnh ranh giới dự án, đo đạc thực tế, điều chỉnh trích đo 

phạm vi đất chiếm dụng để giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, làm cơ sở 

để UBND thành phố điều chỉnh tại các Thông báo thu hồi đất. 

* Nhân dân đề nghị lãnh đạo thành phố xuống đối thoại với dân, đặc 

biệt với các hộ chưa đồng ý với dự án. Ngõ 131 lại không nằm trong dự án, 

người dân đồng ý để mở rộng đường thì không lấy. Đề nghị các đại biểu 

HĐND tiếp tục thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri, đề đạt những ý kiến 

để giải quyết kịp thời. 

Ngày 04/3/2021, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức buổi làm 

việc, đối thoại với một số hộ gia đình liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện 

dự án, trong đó có mời làm việc với ông Đặng Văn Tho và ông Nguyễn Đạt Đô. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố đã lắng nghe và giải đáp các ý 

kiến thắc mắc của các hộ gia đình. 

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan 

chuyên môn kiểm tra, rà soát, đo đạc, kiểm đếm và tham mưu trình phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đến thời điểm hiện 

nay đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm đối với 50 hộ gia đình, 01 tổ chức, trong đó 

đã ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối 

với 21 hộ gia đình và phải tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 

buộc đối với 20 hộ gia đình; Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 

09 hộ gia đình; Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ gia đình. 

II. KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT (05 kiến nghị) 

1. Lĩnh vực Quản lý đô thị, đầu tư xây dựng (04 kiến nghị) 

(1). Ông Hoàng Văn Tiến - Cử tri thôn Quảng Liên II, xã Quảng Lạc: 

Đề nghị UBND thành phố đầu tư, hỗ trợ lát vỉa hè và mương thoát nước hai 

bên đường dọc Quốc lộ 234B đoạn từ cầu Quán Loong đến UBND xã cũ, 

giống như đoạn đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng. 

Đường tỉnh 234 hiện nay do Sở Giao thông và Vận tải quản lý, bảo trì. 

Trong thời gian qua UBND thành phố đã nhiều lần đề xuất với Sở Giao thông vận 

tải về việc cho nâng cấp, cải tạo tuyến đường 234 đoạn từ cầu Quán Loóng đến hết 

địa phận xã Quảng Lạc (trong đó có nội dung, vị trí cử tri đề nghị). Tuy nhiên do 

nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ của Sở Giao thông vận tải quản lý và ngân sách 

của UBND thành phố hạn hẹp nên chưa thể đầu tư. Trong thời gian tới, UBND 

thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị với Sở Giao thông vận tải phối hợp, đầu tư nâng cấp 

mặt đường, lát vỉa hè, mương thoát nước khi điều kiện cho phép. 

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

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

Hiện nay UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

đơn vị tư vấn khảo sát, lập phương án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp mặt đường 

Nà Trang A, trong đó có các giải pháp cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 

mặt đường. Sau khi hoàn thiện phương án sẽ bố trí nguồn kinh phí và lập và 

thực hiện Dự án trong thời gian sớm nhất. UBND thành phố đề nghị cử tri, nhân 

dân quan tâm, phối hợp trong quá trình giải phóng mặt bằng, hiến đất để cải tạo, 

mở rộng đường trong quá trình thực hiện Dự án. 
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(3). Ông Bành Bảo Dưỡng - Cử tri Khối 8, phường Vĩnh Trại: Ngõ 449 

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

chưa được quan tâm; đường này là đường ranh giới với huyện Cao Lộc, chưa 

có sự thống nhất về thu gom rác, đường này đã xây dựng từ 15 năm nay đã có 

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

các ngành quan tâm. 

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

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

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

kiểm tra thực địa, kết quả cho thấy ngõ 449, đường Ngô Quyền đã được đổ bê 

tông từ lâu, một số vị trí đã bị nứt gãy nứt; Phía tiếp giáp Huyện Cao Lộc đã có 

rãnh thoát nước, nhưng một số vị trí đã bị tắc.  

UBND thành phố đã có chỉ đạo về việc cải tạo, làm mới các tuyến đường, 

ngõ trên địa bàn thành phố với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, 

trong đó Nhà nước hỗ trợ 100% khối lượng xi măng.  

Trường hợp các hộ dân có nhu cầu cải tạo lại đường ngõ, cần phải họp 

dân để lấy ý kiến và gửi ý kiến đồng thuận đến UBND phường Vĩnh Trại, Phòng 

Quản lý đô thị thành phố để được xem xét, giải quyết. 

Đối với nội dung thu gom rác: 

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

kiểm tra thực tế, kết quả cho thấy ngõ 449, đường Ngô Quyền là khu vực giáp 

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

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

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

huyện Cao Lộc). UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH Huy 

Hoàng thực hiện việc tốt việc thu gom rác thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, không để rác tồn đọng qua đêm. 

Đối với nội dung 01 hộ gia đình chăn nuôi lợn, gây ô nhiễm môi trường 

Qua kiểm tra, hiện trong ngõ 449, đường Ngô Quyền, địa phận xã Hợp 

Thành, huyện Cao Lộc có 01 hộ gia đình đang chăn nuôi lợn, có thải trực tiếp 

xuống rãnh nước dọc đường, gây mùi hôi thối, một số vị trí rãnh tắc trào ra 

đường gây ô nhiễm môi trường. UBND thành phố Lạng Sơn sẽ chuyển nội dung 

kiến nghị của Cử tri đến UBND huyện Cao Lộc để xem xét, giải quyết. 

(4). Ông Luân Văn Thế - Cử tri Thôn Quảng Liên 3, xã Quảng Lạc: 

Nhà văn hóa của thôn gần khu đất công ty Giống Lâm nghiệp vùng Đông 

Bắc, hiện nay người dân đang muốn xây dựng sân thể thao và khu vui chơi 

cho thanh thiếu nhi phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chuẩn 

xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đề nghị các cấp, các ngành có ý kiến thu hồi 

một phần đất của công ty để mở rộng khu thể thao cho Nhà văn hóa thôn. 

Nhà văn hóa Thôn Quảng Liên III, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn 

hiện đang sử dụng diện tích 161m2, trên đất đã xây dựng Nhà văn hóa, diện tích 

81m2. Đối chiếu với Quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về việc phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn thì diện tích đất xung 
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quanh Nhà văn hóa được thể hiện như sau: Diện tích phía Bắc và phía Tây Nhà 

văn hóa quy hoạch là đất giao thông; Diện tích phía Đông và phía Nam Nhà văn 

hóa quy hoạch là đất nông nghiệp khác. Do đó không có căn cứ để thực hiện 

việc thu hồi đất, mở rộng Nhà văn hóa Thôn Quảng Liên 3, xã Quảng Lạc theo 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

UBND xã Quảng Lạc đã đăng ký quy hoạch đến năm 2030 sẽ thực hiện 

mở rộng Nhà văn hóa và sân thể thao của 03 thôn, gồm Quảng Trung II, Quảng 

Trung III, Quảng Tiến II và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện 

mở rộng Nhà văn hóa và sân thể thao của Quảng Trung II. 

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

UBND xã Quảng Lạc kiểm tra, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham 

mưu đề xuất phương án giải quyết phù hợp. 

2. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Giải phóng mặt bằng, cấp 

GCNQSD đất (01 kiến nghị) 

Ông Nguyễn Mạnh Toán - Cử tri thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc: Đề 

nghị xem xét quản lý chặt chẽ tài nguyên đất của Công ty cổ phần Giống Lâm 

nghiệp vùng Đông Bắc, người dân đã lên sử dụng để trồng cây, xây cất phần 

mộ xảy ra tranh chấp giữa các hộ dân,... đề nghị các cấp quan tâm, quản lý 

sớm nhất, tránh tình trạng khó khăn sau này. 

Nội dung này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo 1546 

kiểm tra tình hình tình hình sử dụng đất của các Công ty Lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, trong đó có Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc đang 

quản lý khu đất được giao tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi kiểm tra Ban chỉ đạo 1546 đã ban hành Thông báo số 225/TB-

BCĐ1546 ngày 20/10/2021 thông báo kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử 

dụng đất của Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc, trong đó có 

nội dung: UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các 

nội dung theo nhiệm vụ của UBND tỉnh đã giao đối với khu đất 12,32 ha tại xã 

Quảng Lạc do Công ty trả về đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 

822/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất và 

giao đất cho các cơ quan, đơn vị quản lý, lập phương án sử dụng đất và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất theo quy định. 

Thực hiện Thông báo trên, ngày 08/11/2021 UBND thành phố đã ban 

hành Công văn số 3255/UBND-VP chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Quảng Lạc kết quả thực hiện Thông 

báo số 225/TB-BCĐ1546, trong đó có nội dung: UBND xã Quảng Lạc tiếp tục 

tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân không tranh chấp, lấn chiếm 

đất đã giao cho Công ty quản lý, sử dụng; nắm chắc tình hình trên địa bàn quản 

lý. Chỉ đạo Công an xã kịp thời xử lý, giải quyết các trường hợp cố tình lấn, 

chiếm đất Công ty đã được UBND tỉnh giao, cho thuê tại cơ sở và lập biên bản 

ngay khi xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần 

Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc rà soát tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất 

đai về số hộ, địa chỉ thường trú, số nhân khẩu, đối tượng chính sách, diện tích 
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đất hiện có và diện tích đất đang tranh chấp, lấn chiếm; đề xuất hướng xử lý 

đảm bảo cụ thể, khách quan phù hợp thực trạng quản lý và địa hình, địa vật của 

từng khu đất 

Ngày 12/11/2021 của UBND xã Quảng Lạc có Báo cáo số 170/BC-

UBND Về việc thực hiện thông báo kết luận số 225/TB-BCDD1546 ngày 

20/10/2021 của Ban chỉ đạo 1546 tỉnh Lạng Sơn, kết quả rà soát cho thấy có tổng 

số 05 hộ gia đình đang tranh chấp, lấn chiếm, diện tích khoảng 8,3ha. UBND xã 

Quảng Lạc đã chỉ đạo tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá 

nhân và Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Đông Bắc, kết quả hòa giải 

không thành. Theo quy định Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/CP-NĐ của 

chính phủ, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai xã Quảng Lạc đã hướng dẫn các 

bên gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.  

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND 

xã Quảng Lạc chủ động phối hợp với Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng 

Đông Bắc rà soát tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai trên địa bàn để xem 

xét, giải quyết. 

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

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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