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BÁO CÁO 

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

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

Thực hiện Công văn số 293/HĐND-VP ngày 28/6/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố chuyển kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố, 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Sau khi nhận được 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 291/BC-

HĐND ngày 27/6/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm 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 13 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 Lê Phát Trọng - Cử tri Khối Trần Quang Khải 1, phường Chi 

Lăng: Tôi rất ủng hộ việc quy hoạch tổng thể thành phố Lạng Sơn góp phần xây 

dựng thành phố Lạng Sơn xanh, sạch đẹp; tuy nhiên trong việc quy hoạch các 

khu chợ, xây dựng các kiot cho thuê tại các chợ chỉ giải quyết một phần nhu cầu 

kinh doanh của người dân; đề nghị các cấp quan tâm đến nơi kinh doanh của 

những người dân vùng nông thôn ra bán các sản phẩm, buôn bán nhỏ lẻ tại các 

chợ tạm, chợ cóc. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 05 chợ gồm: Chợ Giếng Vuông, chợ 

Đông kinh, chợ Bờ sông, chợ Chi Lăng có bố trí các kiot cho thuê hoặc khu vực 

để phục vụ nhân dân bán hoa quả, rau, gia súc, gia cầm… và các sản phẩm nông 

sản khác. Do các khu vực trên có diện tích hạn chế nên chỉ đáp ứng được một 

phần nhu cầu kinh doanh của nhân dân. Do đó, một số người dân vùng nông thôn, 

khu vực quanh thành phố vẫn buôn bán các sản phẩm nhỏ lẻ tại các khu vực ngã 

ba, ngã tư một số tuyến đường,… nhất là các ngày phiên chợ, ảnh hưởng đến an 

toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 

Hiện nay, UBND thành phố đang đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa bố 

trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông với tổng mức đầu tư 12,5 

tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa và xây mới thêm 129 ô và ki ốt bán hàng để bố trí 

các hộ nông dân nhân dân vào hoạt động. Ngoài ra, hiện nay Công ty Cổ phần 

chợ Lạng Sơn đang đề xuất và dự kiến đầu tư xây dựng dự án Chợ kết hợp tổ 

hợp thương mại dịch vụ chợ Chi Lăng; cải tạo và sắp sếp lại việc kinh doanh tại 

chợ Đông Kinh. Tuy nhiên, việc đầu tư cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu 

cầu của nhân dân.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ nghiên cứu bố trí, mở rộng thêm 

các khu vực, kiot bán hàng tại các khu chợ hiện hữu và nghiên cứu quy hoạch, 
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đầu tư xây dựng các khu chợ đầu mối tập trung, các khu chợ tại các khu vực 

thuận lợi đáp ứng nhu cầu của người dân vùng nông thôn ra bán các sản phẩm. 

Đồng thời thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt 

các hành vi bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng; tuyên truyền bà 

con ở các vùng nông thôn khi ra bán hàng đúng nơi quy định, không gây ảnh 

hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 

2. Bà Hoàng Thị Bích – Cử tri thôn Co Măn, xã Mai Pha: Hiện nay 

đường dẫn vào trụ sở UBND xã Mai Pha nhỏ, hẹp, dốc, có đoạn đã xuống cấp 

đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Đề nghị xem xét đầu xây dựng đường mới để 

nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn. 

Hiện nay, UBND thành phố đang lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị 

mới, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha - Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (đang được Sở Xây dựng thẩm định), trong đó có quy 

hoạch hệ thống đường giao thông đồng bộ, đảm bảo kết nối thuận lợi đến khu 

trung tâm xã Mai Pha nói chung và trụ sở UBND xã nói riêng. Sau khi đồ án 

quy hoạch được phê duyệt, UBND thành phố sẽ phối hợp với các cấp, ngành đề 

xuất, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch đảm bảo kết nối, đồng bộ 

hệ thống giao thông, thuận lợi cho hoạt động khu vực trung tâm xã nói chung và 

trụ sở UBND xã nói riêng.  

3. Bà Phạm Thị Vinh - Cử tri thôn Tân Lập, xã Mai Pha: Đoạn nối từ 

đường Lê Đại Hành vào đường Hoàng Đình Kinh đã rải bê tông từ năm 2020, tuy 

nhiên do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên đường nhỏ hẹp, giờ cao điểm 

thường gây ách tắc giao thông. Đề nghị có phương án mở rộng.  

Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh đang thực hiện dự án Đường dẫn vào 

Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) và Quyết định số 

566/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 

trình Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài). Dự án sẽ thực 

hiện đầu tư thảm mặt đường bê tông nhựa, mở rộng đường giao thông rộng 14m 

(mặt đường rộng 8,0m, vỉa hè hai bên rộng 3,0m) đối với đoạn đường từ ngã tư 

Phai Vệ - Lê Đại Hành đến Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài (khu đất nhà 

máy nước cũ). Khi Dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông đoạn nối 

từ đường Lê Đại Hành vào đường Hoàng Đình Kinh. 

UBND thành phố đang phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ Dự án. Đề nghị cử tri và nhân dân 

quan tâm, phối hợp với UBND thành phố thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng trong thời gian tới. 

4. Ông Chu Đức Thạch - Cử tri thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc: 

- Đề nghị UBND thành phố quan tâm xem xét hỗ trợ nhà cửa, hoa màu bị 

thiệt hại do mưa lũ ngày 09, ngày 10/5/2022 cho bà con. 

 (1) Về hỗ trợ nhà cửa: Đợt mưa lũ đêm ngày 09, sáng ngày 10/5/2022 

trên địa bàn thành phố có 281 nhà bị ngập, tuy nhiên không có nhà nào bị đổ, 
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sập, trôi, hư hỏng nặng. Căn cứ Điều 15, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  ngày 

15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội, thì không đủ điều kiện được hỗ trợ.   

(2) Về hỗ trợ hoa màu: Căn cứ trình tự thủ tục quy định tại Điều 6, Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh. UBND thành phố đã tổng hợp tại báo cáo số 403/BC-UBND ngày 

24/5/2022 về tình hình thiệt hại do mưa lớn đêm ngày 09 và sáng ngày 

10/5/2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, khi có hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền, UBND thành phố giao UBND xã hướng dẫn người dân có hoa màu 

bị thiệt hại thực hiện các nội dung để được hỗ trợ theo quy định. 

- Đề nghị UBND thành phố quan tâm khắc phục các điểm sạt lở đường 

234 đảm bảo cho xe Ô tô, Xe máy khi tham gia giao thông được an toàn. 

Do ảnh hưởng của trận mưa có lưu lượng lớn đêm ngày 09/5/2022 đến 

ngày 10/5/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã gây thiệt hại trên diện rộng. Khối 

lượng sạt lở taluy đường trên các tuyến đường rất lớn. Qua kiểm tra, xác minh 

trên tuyến đường ĐT.234 có trên 175 điểm sạt lở taluy dương và 8 điểm sạt lở 

taluy âm. Trên toàn địa bàn thành phố có 09 điểm sạt lở taluy dương. UBND 

thành phố đã có công văn gửi Sở Giao thông - Vận tải kiểm tra, xem xét ưu tiên 

cho triển khai khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh ĐT.234 trên địa 

bàn thành phố để đảm bảo an toàn giao thông. Đến ngày 07/7/2022 Sở Giao 

thông - Vận tải đã cho triển khai thực hiện khắc phục các điểm sạt lở. 

5. Bà Lăng Thị Khi - Cử tri thôn Quảng Liên II, xã Quảng Lạc: Đề 

nghị UBND thành phố quan tâm xây dựng tuyến mương thủy lợi Nà Thin, thôn 

Quảng Liên II, gia đình bà đồng ý hiến đất để làm mương.  

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với UBND xã 

Quảng Lạc, đại diện thôn Quảng Liên II, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 

và mời bà Lăng Thị Khi kiểm tra tại thực địa ngày 01/7/2022. Qua kiểm tra và ý 

kiến của cử tri Lăng Thị Khi vẫn không đồng ý hiến đất làm mương, mà chỉ 

đồng ý với điều kiện như trước đây là đồng ý cho xây dựng mương với điều kiện 

yêu cầu nhà nước xây kè bảo vệ bờ ruộng của gia đình phần tiếp giáp với bờ 

suối (kè dài khoảng 20m, cao trung bình 1,8m). Để xây dựng tuyến mương trên, 

UBND thành phố giao UBND xã Quảng Lạc tiếp tục vận động hộ gia đình bà 

Lăng Thị Khi hiến đất để làm mương, khi hộ gia đình đồng ý hiến đất, báo cáo 

UBND thành phố xem xét, đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.  

6. Ông Lý Văn Tăng - Cử tri thôn Quảng Liên II, xã Quảng Lạc: Đề 

nghị UBND thành phố quan tâm nâng cấp Cầu Nà Bây đường ĐH99 cho người 

dân đi lại an toàn, vì thường xuyên bị ngập khi trời mưa to rất nguy hiểm cho 

người đi lại. 

Nội dung kiến nghị của ông về Cầu Nà Bây đường ĐH.99 thực chất là 

ngầm tràn Nà Bây nằm trên tuyến đường ĐH.99B thuộc địa phận thôn Quảng 

Liên 2, xã Quảng Lạc. Nội dung này đã được bà Nông Thị Liên cử tri thôn 
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Quảng Liên 1, xã Quảng Lạc đề nghị tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn là phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát đề 

xuất phương án giải quyết. Qua quá trình khảo sát cho thấy ngầm tràn Nà Bây, 

thôn Quảng Liên 2 hiện nay có 02 cống đường kính 1,0m để thoát nước thường 

xuyên, cao độ mặt ngầm và mặt đường tiếp giáp chênh nhau không nhiều do vậy 

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

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

thời gian ngắn thì rút hết). Trong thời gian vừa qua UBND thành phố giao 

Phòng Quản lý đô thị đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường thường 

xuyên theo dõi và khơi thông đường cống dưới ngầm. 

Hiện nay, UBND thành phố đã trình UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp 

Quảng Lạc (Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 11/5/2022), trong đó đoạn đường 

huyện ĐH.99B khu vực ngầm tràn Nà Bây nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cụm 

công nghiệp. Do vậy, khi triển khai dự án Cụm công nghiệp Quảng Lạc sẽ xem xét 

đầu tư, nâng cấp đoạn đường trên để tạo điều kiện cho người dân đi lại. 

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

BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT 

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Cử tri khối 1, phường Tam Thanh: Kiến 

nghị liên quan đến Dự án Kè suối Lao Ly: Gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Kè 

suối Lao Ly, nhưng đến nay gia đình chưa nhận được phương án đền bù. Mặc 

dù gia đình có nhiều lần kiến nghị đến UBND tỉnh và thành phố tuy nhiên đến 

nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải 

quyết đảm bảo quyền lợi cho gia đình theo luật định.   

* Đối với ý kiến về việc chưa nhận phương án đền bù: 

Thực hiện Thông báo số 1744/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện 

dự án Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với hộ ông 

Nguyễn Văn Ngọc. UBND thành phố đã thực hiện trình tự kiểm đếm, lập và phê 

duyệt phương án bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc theo đúng 

trình tự quy định, tổng diện tích gia đình bị thu hồi là 106,6m2 đã được phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ tại quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 

với số tiền 286.713.000 đồng. 

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND phường Tam Thanh tiến hành giao 

thông báo niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức họp lấy ý 

kiến, đối thoại phương án bồi thường, hỗ trợ và mời 02 lần ông Nguyễn Văn 

Ngọc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng ông Nguyễn Văn Ngọc đều từ chối nhận 

các văn bản, không phối hợp, không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.  

UBND thành phố đề nghị ông Nguyễn Văn Ngọc phối hợp chấp hành 

nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo theo đúng tiến độ.  

* Đối với ý kiến nhiều lần kiến nghị đến UBND tỉnh và thành phố tuy 

nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết 
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Ngày 24/8/2021, ông Ngọc có đơn gửi UNND thành phố Lạng Sơn, đề 

nghị: xem xét bồi thường 106 m2 đất của gia đình theo giá đất ở đô thị, theo giá 

đất cụ thể của dự án trừ đi giá đất hàng năm, bồi thường vật kiến trúc 100% và 

đề nghị chỉ đạo các đơn vị, trước và sau quá trình thi công dự án phải đảm bảo 

lối đi lại cho gia đình.  

Trên cơ sở nội dung đơn đề nghị của ông Ngọc, UBND thành phố đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn xác minh, thu thập hồ sơ và báo cáo UBND tỉnh tại 

báo cáo số 750/BC-UBND ngày15/9/2021. Ngày 13/10/2021 UBND tỉnh Lạng 

Sơn có thông báo số 597/TB-UBND kết luận họp chuyên đề về công tác giải 

phóng mặt bằng tháng 9/2021 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng 

điểm quý III/2021, trong đó có nội dung kết luận liên quan đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Ngọc: “Không đồng ý với đề xuất của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc bồi thường phần diện tích đất còn lại của 

thửa 37 tờ bản đồ địa chính số 38 cho hộ ông Ngọc theo loại đất ở tại đô thị” 

Ngày 29/10/2021, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố tổ chức làm việc với ông Nguyễn Văn Ngọc để thông báo kết luận 

của UBND tỉnh không đủ điều kiện bồi thường đất ở cho gia đình được rõ, ông 

Ngọc có mặt tại buổi làm việc nhưng không nhất trí nội dung và không ký biên 

bản làm việc.  

2. Ông Hà Văn Thể - Cử tri khối 1, phường Hoàng Văn Thụ: Hiện nay 

phường và thành phố đang thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và 

hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất cho các hộ dân trên địa bàn, tuy nhiên một 

số hộ đang thế chấp giấy chứng nhận tại ngân hàng để vay vốn nên chưa đảm 

bảo hồ sơ để thực hiện việc cấp đổi GCNQSD đất theo quy định. Đề nghị cơ 

quan chức năng cho biết hướng giải quyết đối với những trường hợp trên để 

nhân dân biết và thực hiện. 

Các trường hợp thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận theo dự án đo đạc 

chỉnh lý bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính mà đang thế chấp tại ngân hàng để 

vay vốn thì khi nộp hồ sơ sẽ nộp Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.  

Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng 

theo quy định: Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; Tổ chức tín 

dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai để quản lý. 

Nội dung này UBND thành phố đã có Công văn số 2179/UBND-TNMT 

ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án Đo đạc chỉnh lý, đo 

vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất. 

3. Bà Nguyễn Thị Chứ - cử tri Khối 6, phường Vĩnh Trại: Dự án 

đường Lê Đại Hành kéo dài (nối với đường Lương Thế Vinh) đã triển khai lâu 
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nhưng vẫn chưa thực hiện (dự án treo), nhân dân muốn xây dựng nhà nhưng chỉ 

được cấp phép tạm do trong quy hoạch. Đề nghị các cấp cho biết dự án này còn 

thực hiện hay không, nếu có thì cần quan tâm thực hiện sớm để nhân dân ổn 

định cuộc sống. 

Tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 có quy hoạch tuyến đường giao thông nối 

từ đường Lương Thế Vinh đến đường Lê Đại Hành với chiều rộng 17m (lòng 

đường rộng 11,0m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 3,0m); đoạn từ đường Lê Lợi 

đến tiếp giáp đường Lương Thế Vinh hiện chưa được giải phóng mặt bằng có 

chiều dài khoảng 270m. Do nguồn ngân sách hạn chế nên tuyến đường trên đến 

nay chưa được đầu tư. Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND thành 

phố sẽ phối hợp, đề xuất với các Sở, ngành nghiên cứu, đầu tư tuyến đường giao 

thông nối từ đường Lương Thế Vinh đến đường Lê Đại Hành theo quy hoạch. 

4. Bà Chu Thị Hà - Cử tri Khối 6, phường Vĩnh Trại: Tuyến đường 

Đặng Dung nối sang phố Lương Thế Vinh còn thực hiện không vì năm 2021 

thấy thông báo tạm dừng? Các hộ dân bị ảnh hưởng dự án này có được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất không? 

Tuyến đường Đặng Dung là một trong các tuyến đường nằm trong dự án 

Khu đô thị Phú Lộc IV, được triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng từ năm 

2004 theo Quyết định số 736/QĐ-UB-XD ngày 12/5/2004 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn. Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về việc thu hồi, giao đất 

cho UBND thành phố để quản lý và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định, tại khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (khu Làng cổ - Bản 

Mới). Theo đó, điểm cuối của đường Đặng Dung (vị trí nhà, đất của gia đình bà 

Chu Thị Hà đang sử dụng) đã được điều chỉnh ra khỏi quyết định thu hồi đất của 

dự án Khu đô thị Phú Lộc IV. Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 

Quyết định số 1792/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 phường Vĩnh Trại, trong đó đường Đặng Dung vẫn được quy hoạch kết 

nối với phố Bùi Thị Xuân. Như vậy, tuyến đường Đặng Dung nối với phố Bùi 

Thị Xuân đã không còn nằm trong phạm vi thu hồi đất của dự án Khu đô thị Phú 

Lộc IV, nhưng vẫn nằm trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được điều chỉnh. 

Lý do gia đình Bà Chu Thị Hà đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với mục đích đất ở tại đô thị như sau:  

Nhà, đất của gia đình bà Chu Thị Hà đang sử dụng có diện tích khoảng 

230m2 thuộc một phần thửa đất số 43, tờ bản đồ số 14, phường Vĩnh Trại. Thửa 

đất nêu trên đã được UBND thị xã (nay là thành phố) Lạng Sơn cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999 cho hộ bà Lương Thị Nay (bà Nay đã 

chết). Sau khi nhận chuyển nhượng khu đất (bằng giấy tờ viết tay) gia đình Bà 

đã xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.  

Năm 2017, UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 2509/VP-KTN ngày 

31/7/2017 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau đó thực hiện điều chỉnh 

quy hoạch sau đối với 07 trường hợp, trong đó có gia đình Bà. UBND thành phố 
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đã chỉ đạo thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho 07 hộ gia đình 

sang đất ở tại đô thị, thời điểm đó gia đình Bà đề nghị rút lại hồ sơ do không có 

khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính nên UBND thành phố chỉ ban hành quyết 

định cho phép chuyển mục đích đối với 06 hộ gia đình. 

 Hiện nay quy hoạch chi tiết 1/500 phường Vĩnh Trại đã được điều chỉnh, 

kiểm tra đối chiếu quy hoạch thì nhà, đất của gia đình Bà thuộc quy hoạch đất giao 

thông, không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị. 

5. Bà Trương Mùi Sính - Cử tri Khối 3, phường Vĩnh Trại: Đề nghị 

được xem xét tính bồi thường vật kiến trúc do bị ảnh hưởng để thực hiện dự án 

làm đường Phai Vệ năm 2001. 

Công trình đường Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn được thực hiện theo 

Quyết định số 1912/QĐ-UB-XD ngày 08/11/2000 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc thu hồi đất và giao cho Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn xây dựng đường 

Phai Vệ, thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn). Công tác đo đạc, kiểm 

đếm đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án được thực hiện từ năm 2001, hồ 

sơ kiểm đếm do Ban Quản lý dự án Sở giao thông tỉnh Lạng Sơn (Nay là Ban 

quản lý dự án và bảo trì các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn) lưu giữ. Tuy 

nhiên, do vướng mắc về kinh phí nên chưa chi trả tiền bồi thường cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng dự án tại thời điểm triển khai dự án.  

Đến năm 2011, UBND tỉnh đã bố trí được kinh phí bồi thường, hỗ trợ để 

chi trả cho các hộ gia đình với phạm vi thu hồi đất phần diện tích lòng đường 

Phai Vệ (chưa bố trí được kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích 

thuộc vỉa hè đường Phai Vệ), trong đó trường hợp ông Vi Hồng Quảng đã được 

UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 

71/QĐ-UBND ngày 16/01/2012, cụ thể bồi thường về đất là 369.437.000 đồng. 

Gia đình đã nhận tiền bồi thường tại phiếu chi số 379 ngày 27 tháng 4 năm 

2012. Đối các hạng mục vật kiến trúc gia kiến nghị nằm trên phần diện tích đất 

thuộc vỉa hè đường Phai Vệ nhà nước chưa thực hiện công tác thu hồi đất, giải 

phóng mặt bằng do chưa có kinh phí bồi thường, hỗ trợ. 

Ngày 06/8/2013, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 1068/QĐ-

UBND về phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB công trình: 

đường Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn, theo đó dự án đã quyết toán hoàn thành 

công tác GPMB, không tiếp tục bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với phần 

diện tích thu hồi làm vỉa hè đường Phai Vệ. Do đó, việc bà kiến nghị bồi thường 

đối với các hạng mục vật kiến trúc trên phần diện tích đất vỉa hè mà nhà nước 

chưa thực hiện thu hồi đất (vẫn do gia đình quản lý, sử dụng) là không có cơ sở 

xem xét, giải quyết. 

6. Bà Hoàng Thị Bích – Cử tri thôn Co Măn, xã Mai Pha: Khi triển 

khai Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, có 41 hộ đã chấp 

hành bàn giao mặt bằng trước đây có giá trị bồi thường hỗ trợ thấp hơn so với 

phương án bồi thường, hỗ trợ hiện nay. Đề nghị xem xét lại để đảm bảo công 

bằng với các hộ trong cùng 1 dự án. 
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Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn được Bộ Công an phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 935/QĐ-BCA-H43 ngày 24/3/2017  

đây là dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, Luật Đất đai năm 2013.  

* Đối với phương bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 1 (41 được phê duyệt 

phương án bồi thường trước năm 2019):  

Về bồi thường đất nông nghiệp áp dụng đơn giá cụ thể tại giá theo Quyết 

định số 2089/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v Phê 

duyệt giá đất cụ thể dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an 

tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1). 

 Về hỗ trợ đất nông nghiệp áp dụng theo chính sách quy định tại Quyết 

định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, gồm: hỗ 

trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm bằng 03 lần giá đất nông 

nghiệp bị thu hồi; hỗ trợ khác bằng 50% giá đất ở liền kề, đơn giá tính hỗ trợ 

theo bảng giá đất hằng năm được phê duyệt tại Quyết định số 29/2014/QĐ-

UBND ngày 20/12/2014. 

 * Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 2 (được phê duyệt 

phương án bồi thường sau năm 2019):  

Về bồi thường đất nông nghiệp thì vẫn áp dụng đơn giá cụ thể tại giá theo 

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 10/11/2017.   

 Về hỗ trợ đất nông nghiệp áp dụng theo chính sách quy định tại Quyết 

định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 và hiện nay là Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn thì hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm vẫn bằng 03 lần giá đất nông 

nghiệp bị thu hồi; hỗ trợ khác áp dụng theo Thông báo số 350/TB-UBND ngày 

06/7/2020 của UBND tỉnh cho phép vẫn tính bằng 50% giá đất ở liền kề, tuy 

nhiên đơn giá tính hỗ trợ có thay đổi do áp dụng theo bảng giá đất hằng năm 

được phê duyệt tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 (đã sửa 

đổi, điều chỉnh giá giá đất 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014). 

Như vậy, về toàn bộ cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ các hộ đều áp 

dựng là đồng nhất, công bằng, nhưng do có sự điều chỉnh đơn giá hỗ trợ tại bảng 

giá đất của tỉnh theo từng giai đoạn nên giá trị bồi thường, hỗ trợ có thay đổi.  

Tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 41 hộ gia đình 

đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, theo đúng đơn giá có hiệu 

lực áp dụng, các hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, việc kiến 

nghị xem xét lại phương án bồi thường là không có căn cứ, cở sở để xem xét 

giải quyết. 

7. Bà Đinh Thị Hạnh – Cử tri thôn Rọ Phải, xã Mai Pha: Dự án khu 

đô thị mới Mai Pha, có nhiều hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án, tuy nhiên 

việc hỗ trợ bồi thường về đất có sự chênh lệnh so với các dự án liền kề, các dự 

khác đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Đề nghị xem xét lại cơ chế 

bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị ảnh hưởng dự 

án cũng như công bằng với các dự án khác trên địa bàn. 
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Dự án Khu đô thị mới Mai pha, thành phố Lạng 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. Trình tự, thủ tục thu hồi đất, thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 69, Luật đất đai. Cơ chế chính sách áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư dự án được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai ngày 

29/11/2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Ban hành 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các quy định của 

pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó đơn giá bồi thường tại 

dự án được thực hiện căn cứ theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh ban hành tại 

Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ 

thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha, đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 114 

Luật Đất đai năm 2013.  

Hiện nay, Tỉnh ủy Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tạm dừng 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án khu đô thị mới Mai Pha, 

đồng thời yêu cầu rà soát lại toàn bộ cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư trên địa bàn tỉnh theo hướng bảo đảm có lợi nhất cho người dân trên cơ 

sở quy định của pháp luật. Sau khi rà soát, sửa đổi, bổ sung xong sẽ công khai 

cho người dân được biết. Do vậy, UBND thành phố sẽ thông tin đến các hộ gia 

đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án trong thời gian tới khi có chỉ đạo cụ thể của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về cơ chế chính sách và chủ trương tiếp triển khai thực 

hiện công tác GPMB dự án.  

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

thứ Năm 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 
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