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BÁO CÁO 

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

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

Trước và sau kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp và đề nghị UBND 

thành phố xem xét, giải quyết 37 ý kiến, kiến nghị (trước kỳ họp 25 ý kiến, 

sau kỳ họp 12 ý kiến). Đến thời điểm báo cáo, UBND thành phố đã giải quyết 

xong 18 kiến nghị (chiếm 48,6%), đang giải quyết 15 kiến nghị (chiếm 

40,5%), còn 04 kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới theo lộ trình, chính 

sách và khả năng về nguồn lực (chiếm 10,9%). Kết quả giải quyết cụ thể từng 

ý kiến, kiến nghị như sau: 

A. CÁC KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG (18 kiến nghị) 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (07 kiến nghị) 

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

Lạc: 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. 

Hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn thuộc 

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, do Trung tâm nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Đến nay, hệ thống cấp 

nước trên địa bàn xã đã hoàn thành và được chủ đầu tư tạm bàn giao cho xã 

Quảng Lạc để thực hiện việc ký kết hợp đồng quản lý, vận hành và khai thác với 

Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn. Hiện nay, UBND xã Quảng Lạc đang 

thực hiện thương thảo hợp đồng và dự kiến ký kết hợp đồng trong tháng 7 để 

đảm bảo cấp nước cho các hộ dân. 

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

 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. 

Hạng mục Cải tạo nút giao thông phía Bắc cầu Kỳ Cùng thuộc công trình 

cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn do Sở Giao thông - Vận tải Lạng Sơn làm 

chủ đầu tư đã thi công hoàn thành các hạng mục theo thiết kế đã 

được phê duyệt. 
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Để tránh xung đột giao thông khu vực đầu cầu Kỳ Cùng, 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, 

theo đó các 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.  

3. 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. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố đôn 

đốc nhà thầu thi công dự án kè suối Lao Ly thực hiện sửa chữa lại đường ngõ 3 

Phố Muối cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, hiện nay đã hoàn thành. Qua 

kiểm tra, việc nứt tường nhà dân không phải do nhà thầu thi công gây ra mà do 

nứt từ trước (do xe bồn chở bê tông vào đổ trần nhà dân gây ra từ trước). 

4. Ông Nguyễn Ra Đa, cử tri Khối 1, phường Tam Thanh:  

- Cây hoa Sữa giữa số nhà 140, 142 đường Tam Thanh rất to, có rễ mọc 

lớn làm cột điện nghiêng, đã được chặt cành nhưng vẫn gây ảnh hưởng, nhất là 

trong mùa mưa bão. Đề nghị xem xét có phương án di chuyển hoặc chặt bỏ. 

Qua kiểm tra cây Hoa Sữa không làm ảnh hưởng đến cột điện như ý kiến 

cử tri nêu. UBND đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cắt tỉa một số cành, nhánh 

cây để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.  

- Cột điện giữa số nhà 140 - 142 bị nghiêng (cột điện đã làm 30 năm) do 

trên cột điện phải tải các đường dây dẫn điện khác và 07 hộp công tơ. Thường 

xuyên xảy ra sự cố, dây trùng, võng gây cản trở giao thông. Đề nghị cơ quan 

chức năng có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. 

Điện lực thành phố đã thực hiện thay cột điện mới và xử lý các dây 

trùng, võng để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến giao thông và đời sống 

nhân dân. 

5. Ông Chu Đức Thạch, cử tri thôn Quảng Trung, xã Quảng Lạc: Đề 

nghị mở rộng đường Trần Quang Khải (đoạn từ cầu ngầm - Ba Toa). 

UBND thành phố đã thực hiện hoàn thành dự án cải tạo mở rộng đường 

Trần Quang Khải đoạn từ cầu Ngầm đến cầu Ba Toa như kiến nghị cử tri. 

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

BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT (07 kiến nghị) 

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 
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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? Đề nghị UBND thành phố xem xét, 

giải quyết. 

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

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 vào năm 2018. Địa bã xã Quảng Lạc được đo 

đạc bản đồ xong vào tháng 4/2021, nhưng do đơn vị tư vấn chua bố trí đươc 

nhân lực để tiếp tục triển khai thực hiện. Ngày 18/3/2022, UBND xã Quảng Lạc 

đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND triển khai công tác kê khai, đăng ký cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã, theo kế hoạch việc kê khai cấp Giấy 

chứng nhận được thực hiện theo từng thôn. Để đạt được tiến độ theo Kế hoạch, 

UBND thành phố đề nghị các hộ gia đình, cá nhân quan tâm phối hợp hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định. 

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. 

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.  

Sau khi kiểm tra đo đạc tại thực địa thửa đất ông Vy Văn Thượng đang sử 

dụng cho thấy ranh giới sử dụng đất giữa gia đình ông và các hộ gia đình giáp 

ranh có nhiều biến động và có nội dung chồng lấn về ranh giới giữa hộ gia đình 

đã được cấp Giấy chứng nhận với hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận, 

dẫn đến chưa thể xem xét cấp mới Giấy chứng nhận cho gia đình ông khi chưa 

có sự thống nhất, điều chỉnh ranh giới. 
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Để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho gia đình ông, 

UBND xã Quảng Lạc đã hướng dẫn ông và các hộ gia đình thủ tục để lập và 

hoàn thiện hồ sơ. Đề nghị ông phối hợp chặt chẽ với UBND xã và các cơ quan 

chuyên môn của UBND thành phố trong việc thực hiện trình tự, thủ tục. 

Nội dung này đã giải trình xong tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố, khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Công văn bản số 1029/BC-UBND ngày 

10/12/2022 của UBND thành phố về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

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. 

Công tác kê khai cấp giấy CNQSD đất ban đầu đối với các hộ gia đình cá 

nhân trên địa bàn xã Quảng Lạc được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013; 

Nghị định 43/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai 2013. Hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất lần đầu của các hộ gia 

đình cá nhân trên địa bàn xã đã được UBND xã tiếp nhận và thực hiện đúng theo 

quy định tại Khoản 2 nghị định 43/NĐ-CP và trình về UBND thành phố qua Chi 

nhánh VPĐKĐĐ thành phố. Đến thời điểm hiện tại, UBND xã Quảng Lạc 

không tiếp nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất ban đầu của ông Đỗ 

Văn Vĩnh. 

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 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 21/3/2022, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 

55/KH-UBND cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả đối với ông Đỗ Trí Mạc tại khối 2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, trong đó giao cho UBND phường Tam Thanh tổ chức thực hiện Kế hoạch, 

ngày 22/3/2022 UBND phường Tam Thanh đã ban hành Phương án số 09/PA-

UBND về việc cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả đối với ông Đỗ Trí Mạc. 

Ngày 25/3/2022, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện cưỡng chế xong 

toàn bộ công trình vi phạm của ông Đỗ Trí Mạc, buộc ông Đỗ Trí Mạc trả lại đất 

đã chiếm. Toàn bộ diện tích đất sau khi cưỡng chế do UBND phường Tam 

Thanh quản lý theo quy định. 
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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. 

Hiện nay, UBND thành phố đang phối hợp với Sở KHĐT và Sở Công 

Thương để tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư Cụm công nghiệp 

Quản Lạc, trong đó có nghiên cứu quy hoạch khu giết mổ tập trung và có nhà đầu 

tư đang quan tâm muốn được đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ tập trung. Sau khi 

Cụm công nghiệp được thành lập, UBND thành phố sẽ tích cực thúc đẩy, phối hợp 

đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ tập trung, qua đó sẽ xử lý được vấn đề môi 

trường do các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gây ra. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt đối 

với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gây ô nhiễm môi trường. 

6. 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. 

Năm 2018, UBND thành phố đã tổ chức bán đấu giá 24 ô đất tại tiểu khu 

TĐC khối 9, phường Đông Kinh thu được 39.613 triệu đồng và đã nộp vào 

nguồn thu ngân sách nhà nước (thu tiền sử dụng đất). Số kinh phí này được bố 

trí để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hà tầng trên địa bàn thành 

phố, trong đó có dự án 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. 

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.  

Nội dung này đã giải trình xong tại kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố, khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Công văn bản số 1029/BC-UBND ngày 

10/12/2022 của UBND thành phố về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026.  
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III. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH (03 kiến nghị) 

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. 

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 
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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. Căn cứ vào các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Chi cục Thuế đã 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  ban hành quyết định về việc miễn thuế đối với 

các trường hợp đủ hồ sơ, cơ sở dữ liệu. 

2. Ông Dương Xuân Cương, hội Nạn nhân da cam xã Mai Pha: Hội 

Nạn nhân da cam cấp xã thành lập nhưng không có kinh phí hoạt động, đề nghị 

UBND thành phố xem xét có kinh phí, hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ chuyên 

trách cơ sở Hội nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin cấp phường, xã. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời ý kiến cử tri Lương Xuân Thương với 

nội dung: “…Hội nạn nhân chất độc da cam cấp xã thành lập nhưng không có 

kinh phí hoạt động, đề nghị UBND thành phố xem xét có kinh phí, hỗ trợ đối với 

đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp 

phường, xã”như sau: 

Nội dung ý kiến của cử tri xã Mai Pha trùng với ý kiến đề xuất, kiến nghị 

của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị với UBND 

tỉnh và đã được UBND tỉnh trả lời tại công văn số 1520/UBND-THNC ngày 

26/10/2021. Như vậy, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện đối với kiến 

nghị của cử tri về việc xem xét kinh phí, hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ chuyên 

trách cơ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin cấp phường, xã.  

UBND thành phố đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành 

phố chủ động đề xuất UBND thành phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố); Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các phường, xã chủ động đề 

xuất UBND phường, xã xem xét, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trên cơ sở 

khả năng, điều kiện thực tế UBND thành phố, cấp xã theo quy định hiện hành. 

III. LĨNH VỰC Y TẾ, VĂN HÓA THÔNG TIN (01  kiến nghị) 

1. Ông Nông Quang Kỳ, cử tri khối 2, phường Hoàng Văn Thụ: Đề 

nghị tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về cách ly y tế, phù hợp với 

địa bàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa bàn, BCĐ phòng, chống dịch COVID-

19 thành phố luôn chủ động có các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, linh 

hoạt và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch 

COVID-19. Hiện nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các 

giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thực 

hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; bảo đảm hài hòa giữa các giải pháp chuyên 

môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế -xã hội. Bảo đảm kiểm soát dịch 

hiệu quả, kiểm soát tốt tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, 

tính mạng của người dân đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội. 
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B. CÁC KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT (15 kiến nghị) 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (07 kiến nghị) 

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

Việc xây dựng vỉa hè trên đường tỉnh lộ 234 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. 

UBND xã Quảng Lạc có đề xuất xây dựng đoạn vỉa hè trên đường tỉnh lộ 

234 với  UBND thành phố. Tuy nhiên, qua kiểm tra xem xét thực tế, UBND 

thành phố không đồng ý với đề xuất của UBND xã do không phù hợp với mục 

tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao và chưa cần thiết phải xây dựng đoạn vỉa 

hè này. 

2. Ông Nông Văn Tư - Cử tri thôn Quảng Liên II, xã Quảng Lạc: 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. 

Hiện nay, UBND thành phố đã giao Ban QLDA ĐTXD thành phố tham 

mưu khảo sát, xây dựng phương án triển khai đầu tư theo quy định. 

3. 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. 

UBND thành phố đã kiến nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước Lạng Sơn Chi nhánh thoát nước đô thị thường xuyên quan tâm duy 

tu, nạo vét cống để đảm bảo thoát nước. 

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.  

Hiện nay, UBND thành phố đang triển khai thực hiện lập quy hoạch 

chung xây dựng thành phố và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đều 

quan tâm quy hoạch các điểm, bãi đỗ xe tĩnh theo quy định; quy hoạch các tuyến 

đường giao thông theo tiêu chuẩn đô thị loại I. Trên địa bàn thành phố hiện nay 

có nhiều điểm, nhiều đoạn đường bị ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, do vậy 

UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo Công an thành phố, các cơ quan liên 

quan 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; đồng thời tích cực phố 

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. 
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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: 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 đỗ xe cho nhân dân. 

Theo Quy hoạch chi tiết của các phường, xã trên địa bàn thành phố đều đã có 

quy hoạch các điểm đỗ xe; UBND thành phố đang triển khai thực hiện lập quy hoạch 

chung xây dựng thành phố và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đều quan 

tâm quy hoạch các điểm, bãi đỗ xe tĩnh theo quy định, trong đó có cả phương án xây 

dựng các bãi đỗ xe ngầm. Hiện nay, 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.  

6. Bà Đặng Thúy Nông, cử tri khối Cửa bắc, phường Chi Lăng  

- Đề nghị có giải pháp thoát nước tại khu dân cư khối Cửa Bắc khi mưa to. 

UBND thành phố đã kiến nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước Lạng Sơn Chi nhánh thoát nước đô thị thường xuyên quan tâm duy 

tu, nạo vét cống để đảm bảo thoát nước. 

- Đề nghị quan tâm giải tỏa, lát nền đoạn kè sông Kỳ Cùng sau quán 

nướng số 57 đường Trần Nhật Duật, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.      

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

nhanh tiến độ GPMB và kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng 

Sơn quan tâm, xem xét lát nền theo tiến độ của dự án. 

2. 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. 

Dự án Kè suối Lao Ly đang được triển khai thi công theo thiết kế được 

phê duyệt. Cao độ lan can đường dạo phù hợp với cao độ 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 có cao độ chênh cao giữa đường dạo và mặt đường ngõ Hòa Bình khoảng 

1,5m. Vì vậy, để đảm bảo an cho người tham gia giao thông cũng như việc sinh 

hoạt của người dân trong khu vực. UBND thành phố đã chỉ đạo thiết kế bổ sung 

lan can bê tông tại vị trí tiếp giáp với đường ngõ Hoà Bình để đảm bảo an toàn 

cho các phương tiện khi giao thông ở đoạn đường này. Hiện nay, Ban QLDA 

ĐTXD thành phố đang thi công đoạn giáp Cầu Phố Muối và hoàn chỉnh hạng 

mục lan can bổ sung. 

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

BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT (08 kiến nghị) 

1. Ông Lộc Văn Đại - Cử tri thôn Quảng Liên III, xã Quảng Lạc: 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 
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thêm diện tích, như vậy có được công nhận là đất ở không. Đề nghị UBND 

thành phố xem xét, giải quyết. 

* Hiện nay một số bìa đỏ đất nông nghiệp đã hết hạn nhưng chưa thấy 

có kế hoạch rà soát lại. 

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 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, cụ thể: 

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất 

nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, 

khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định 

tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải 

làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có 

nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện 

theo trình tự, thủ tục như sau: 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia 

đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có 

quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ 

đến Văn phòng đăng ký đất đai; 

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp 

tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 

của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc 

gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Theo quy định nêu trên, người sử dụng đất có nhu cầu xác nhận lại thời 

hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì nộp hồ sơ tại UBND cấp xã để hoàn 

thiện thủ tục. 

* 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. 

2. 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 
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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. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, hiện nay dự 

án đang tạm dừng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và giao cho UBND 

thành phố cùng các Sở, ban, ngành có liên quan rà soát lại toàn bộ các nội dung 

liên quan đến dự án. UBND thành phố đang giao cho các cơ quan chuyên môn 

thực hiện kiểm tra, rà soát và báo cáo theo chỉ đạo. 

3. 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. 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường và hồ sơ có liên quan cho thấy: Ông Nguyễn 

Thanh Thiện bị thu hồi đất để thực hiện dự án đường dẫn vào khu tái định cư 

đường Lý Thái Tổ kéo dài. Dự án thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất 

đai năm 2013 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn chấp thuận. 

Trong quá trình thực hiện hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, ông Nguyễn 

Thanh Thiện không đồng ý đo đạc, kiểm đếm nên phải thực hiện thủ tục kiểm 

đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đểm bắt buộc theo quy 

định tại Điều 69, Điều 70 Luật Đất đai năm 2013, do đó gặp khó khăn, vướng 

mắc trong việc thu thập thông tin để xác định các nội dung bồi thường, hỗ trợ. 

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

Nguyễn Thanh Thiện phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng 

Sơn, cung cấp đầy đủ thông tin, các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc, quá 

trình sử dụng đất và các nội dung khác làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ và xem xét phương án giao đất tái định cư theo quy định.   

4. 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 
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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: 

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. 

5. Ông Lê Quốc Việt, cử tri khối 6, phường Tam Thanh: Gia đình bị 

ảnh hưởng dự án cải tạo hang Tam thanh. Gia đình đã bàn giao mặt bằng. Tuy 

nhiên do ảnh hưởng hành lang lưới điện cấp Quốc gia nên gia đình không xây 

dựng nhà được. Đề nghị lãnh đạo UBND thành phố quan tâm, di chuyển lưới 

điện hoặc cấp ô đất khác cho gia đình để xây nhà. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc 

với gia đình ông Việt, ông Việt đã nhất trí đổi ô đất tái định cư từ khu TĐC Tam 

Thanh sang khu A TĐC I Mai Pha (ô số 08, N3, diện tích 80m2), UBND thành 

phố đang hoàn thiện thủ tục giao đất, cấp GCNQSD đất theo quy định. 

5. Bà Lành Thị Thiết, cử tri thôn Hoàng trung, xã Hoàng Đồng: Đề 

nghị lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ 

giao tái định cư do thu hồi đất nông nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án 

Khách sạn sân Golf Hoàng Đồng. 

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không có quy định hỗ trợ giao 

đất tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp.  

Đối với các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án, đã 

được phê duyệt phương án bồi thường theo quy định cũ, UBND thành phố đã 

giao các cơ quan chuyên môn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

giải quyết. Hiện nay UBND tỉnh Lạng Sơn đang giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu. 
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6. Ông Nông Quang Kỳ, cử tri khối 2, phường Hoàng Văn Thụ và cử 

tri xã Quảng Lạc:  Đề nghị có giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề vệ sinh môi 

trường của thành phố và các khu chợ tự phát trên địa bàn. 

UBND thành phố đã có văn bản số 600/UBND-TNMT ngày 25/3/2022 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý dứt 

điểm tình trạng các khu chợ tự phát trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm các 

trường hợp cố tình vi phạm theo quy định. Tuyên truyền, vận động nhân dân và 

các hộ kinh doanh di chuyển vào khu vực chợ tập trung để không gây mất vệ 

sinh, ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị. Chỉ đạo Công ty TNHH Huy 

hoàng tăng cường công tác thu gom, xử lý rác trên các tuyến đường để đảm bảo 

VSMT. 

- Một số cơ sở rửa xe gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường 

đề nghị có biện pháp xử lý. 

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

phường, xã kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng các cơ sở rửa xe gây cản trở giao 

thông và mất vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Đồng thời tuyên truyền, 

vận động các cơ sở kinh doanh không gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến giao 

thông và mỹ quan đô thị; Giao Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố thường 

xuyên phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh lấn 

chiếm vỉa hè, lòng đường. 

C. CÁC KIẾN NGHỊ SẼ GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI 

(04 kiến nghị) 

1. 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. 

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 (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).  

- 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. 

Qua kiểm tra thực tế, khúc cua trước số nhà 17 dường Chu Văn An như 

kiến nghị của cử tri nằm trong đoạn đường từ ngã tư Bà Triệu - Lý Thái Tổ đến 

hết trường Chu Văn An, đoạn này nằm trong quy hoạch Dự án Đường Lý Thái 

Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn. Hiện nay dự án đang 

trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Do vậy, việc đầu tư giải quyết nút thắt cổ chai 

hiện nay chưa thực hiện (sẽ triển khai thực hiện trong Dự án Đường Lý Thái Tổ 

kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn). Đối với việc đỗ xe gây 

cản trở giao thông, UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng 
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cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, 

trong đó có đoạn đường này. 

2. Ông Chu Đức Thạch, cử tri thôn Quảng Trung, xã Quảng Lạc 

- Đề nghị thực hiện dự án “Nhà máy xử lý, tái chế rác thải rắn thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”.  

Hiện nay, UBND tỉnh đã lựa chọn xong nhà đầu tư và đang chỉ đạo triển 

khai công tác GPMB để thực hiện dự án “Nhà máy xử lý, tái chế rác thải rắn 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” tại Huyện Văn Quan. 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai Mai Pha - Quảng Lạc. 

Hiện nay chưa thực hiện được, UBND thành phố sẽ kiến nghị UBND tỉnh 

xem xét đầu tư khi điều kiện cho phép.  

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết  ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ Tư  HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành 

phố Lạng Sơn trân trọng báo cáo HĐND thành phố và cử tri được biết./. 

 

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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