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BÁO CÁO 

Về việc giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của một số hộ dân tại  

khu tái định cư tập trung khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh 

 

Kính gửi:  

- Tỉnh uỷ Lạng Sơn; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thành uỷ Lạng Sơn.  

 

Thực hiện Công văn số 1046-CV/BNCTU ngày 08/8/2022 của Ban Nội 

chính Tỉnh uỷ về việc chuyển đơn của một số hộ dân Khu tái định cư khối 2, 

đường Yết Kiêu; Phiếu chuyển đơn số 49-PC/TU ngày 26/7/2022; Công văn số 

287/BTCD ngày 26/7/2022 của Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn về việc khẩn 

trương kiểm tra, giải quyết đơn kiến nghị của một số hộ dân sinh sống tại khu tái 

định cư tập trung khối 2, đường Yết Kiêu, khối 2, phường Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn báo cáo kết quả giải quyết 

đơn kiến nghị của công dân, cụ thể như sau: 

Ông Trần Văn Long, đại diện cho các hộ dân tại khu tái định cư tập trung 

khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh (Đơn kiến nghị lần 1: đề ngày 

26/5/2022 và đơn kiến nghị lần 2 không ghi ngày, có ghi tháng 7/2022). Địa 

chỉ liên hệ số 37 đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan tỉnh và thành phố. Đơn có nội 

dung: “Các hộ dân phản ánh đối với hạng mục thiết kế công trình vệ sinh 

công cộng xây lộ thiên, tại vị trí phía nam Hồ Phai Loạn (cạnh nhà hàng Linh 

Dẩn cũ), ngay trước mặt khu nhà của các hộ dân cư, khi vào hoạt động sẽ 

gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của 

người dân. Do đó, các hộ đề nghị xem xét giải quyết việc xây dựng, di chuyển 

nhà vệ sinh công cộng ra khỏi khu vực dân cư, phù hợp với quy hoạch khuôn 

viên hồ Phai Loạn theo quy định”. 

Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị các hộ dân, UBND thành phố đã 

giao cho cơ quan chuyên môn, UBND phường Tam Thanh kiểm tra, xem xét. 

Qua kết quả kiểm tra, xem xét, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức đối thoại 

trả lời trực tiếp các hộ dân tại các cuộc họp ngày 17/6/2022 và ngày 

01/8/2022. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã có cuộc kiểm 

tra tại thực địa công trình để xem xét các nội dung kiến nghị của công dân, 

ngày 29/6/2022.  
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Tại buổi đối thoại, làm việc ngày 01/8/2022, đại diện các hộ dân tham dự 

đã được thông tin cụ thể về chủ trương đầu tư dự án, quy mô, giải pháp thiết 

kế hạng mục Nhà vệ sinh bán ngầm. Qua đối thoại, cơ bản các hộ dân đều 

ủng hộ chủ trương đầu tư dự án, đồng tình nhất trí với phương án thiết kế 

hạng mục Nhà vệ sinh, bán ngầm và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ 

quan chức năng, thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình quản 

lý, sử dụng (Có Biên bản cuộc họp kèm theo).  

Trên cơ sở hồ sơ dự án đã được phê duyệt và ý kiến của nhân dân tại 

buổi đối thoại lần 2, UBND thành phố đã có Công văn số 2261/UBND ngày 

29/8/2022 về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của một số hộ dân tại khu 

tái định cư tập trung khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, gửi ông 

Trần Văn Long và các hộ dân sống tại khu tái định cư tập trung khối 2, đường 

Yết Kiêu, phường Tam Thanh, với nội dung như sau: 

1. Về sự phù hợp phương án thiết kế Hạng mục Nhà vệ sinh bán ngầm: 

phương án thiết kế hạng mục thuộc dự án Chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn 

đã được cơ quan chuyên môn, UBND thành phố, đơn vị tư vấn thiết kế nghiên 

cứu kỹ lưỡng, tìm giải pháp thiết kế phù hợp, hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, đảm bảo thu thoát nước thải, vệ sinh môi trường... Nhà vệ sinh được thiết 

kế ngầm nằm âm so với mặt bằng công viên là (-1,8m); phần nổi so với mặt nền 

1m đã thiết kế kết hợp phần nổi làm sân khấu và bố trí phòng quản lý 5m2 phía 

trên; Hướng cửa Nhà vệ sinh được thiết kế kín đáo nằm âm dưới lòng đất, quay 

về hướng Đông (phía giáp tường rào Cung Thiếu nhi)- Không quay cửa ra đường 

Yết Kiêu; hình thái kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan chung; bên trên nhà 

vệ sinh là sân khấu sử dụng chung, mái sân khấu được thiết kế hệ mái thép trang 

trí kết hợp trồng cây trong các bồn hoa, tạo cảnh quan gần gũi thiên nhiên. 

Khoảng cách từ vị trí xây dựng đến mép trong đường Yết Kiêu là 18,6m; khoảng 

cách đến nhà dân gần nhất là 32m (Phía đối diện qua đường Yết Kiêu)... Đối với 

phương án đề xuất theo đơn kiến nghị của các hộ dân: “Di chuyển Nhà vệ sinh 

bán ngầm kết hợp sân khấu và phòng quản lý sang phía Đông của Hồ Phai Loạn 

gần bãi đậu xe phía Cung thanh thiếu nhi” là không khả thi, do các vị trí thiết kế 

Nhà vệ sinh công cộng đã bố trí đảm bảo phù hợp khoảng cách, bán kính phục vụ 

cho toàn khu Công viên quanh Hồ. Mặt khác, Khu đất trước Cung Thanh thiếu 

nhi thuộc phạm vi đất Quy hoạch mở rộng đường Trần Đăng Ninh là đất đường 

giao thông, không thể xây dựng công trình kiên cố. Đồng thời, tại vị trí lân cận 

khu vực phía sau khách sạn Tam Thanh hiện trạng đã có 01 Nhà vệ sinh công 

cộng khoảng 15m2 được cải tạo, tận dụng sử dụng phục vụ công cộng. Do vậy, 

kiến nghị đề xuất của các hộ về việc đề nghị di chuyển xây dựng Nhà vệ sinh tại 

phía Đông của Hồ Phai Loạn là không phù hợp.  

2. Về đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị sau khi đưa công trình 

vào sử dụng: Công trình cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn sau khi 

hoàn thành sẽ được bàn giao cho đơn vị trực thuộc UBND thành phố tiếp nhận, 

quản lý, vận hành khai thác sử dụng công cộng, thực hiện duy trì vận hành, 

thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khuôn viên xanh, sạch, 

đẹp, phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, phát huy hiệu 
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quả đầu tư... đáp ứng nhu cầu của người dân thư giãn, đi bộ luyện tập thể dục 

thể thao hàng ngày của nhân dân... Trong quá trình khai thác, sử dụng hạng mục 

Nhà vệ sinh bán ngầm UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan được giao quản lý 

Công viên thực hiện thường xuyên việc duy trì vệ sinh sạch sẽ, không làm ảnh 

hưởng môi trường, khu vực dân cư xung quanh, không ảnh hưởng đến sức khoẻ 

và chất lượng cuộc sống của nhân dân khu vực lân cận, cũng như người dân 

tham gia hoạt động tại Công viên.  

Trên đây là Báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết đơn kiến 

nghị của ông Trần Văn Long và các hộ dân sống tại khu tái định cư tập trung 

khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban TCD TP; 

- Các đơn vị: Thanh tra TP, TNMT, QLĐT, 

TTPTQĐ TP; 

- Ban QLDA ĐTXD TP; 

- UBND phường Tam Thanh; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố;  

- C, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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