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BÁO CÁO 

Giải trình các ý kiến của nhân dân phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp 

của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố  

với Nhân dân năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 759-CV/TU ngày 12/10/20222 của Thành ủy 

Lạng Sơn về việc Chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư 

Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn năm 2022; Trên cơ sở tổng hợp, rà soát những kiến nghị, đề xuất của 

nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, UBND thành phố báo 

cáo cụ thể như sau: 

I. Ý KIẾN CỦA CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN MTTQ THÀNH PHỐ 

1. Hội LHPN thành phố (08 ý kiến) 

Hội LHPN phường Tam Thanh ý kiến: 

(1). Quan tâm về nhà ở đối với đến các hộ gia đình đang khó khăn về nhà ở 

tại các khu tập thể do UBND thành phố quản lý, nghiên cứu hoặc bán thanh lý 

theo quy định chung của Nhà nước. (Cụ thể là các hộ gia đình ở khu tập thể 

TTVH phố Mai Toàn Xuân, phường Tam Thanh). 

Ngày 31/12/2015 UBND tỉnh bàn giao quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà 

nước do Công ty TNHH MTV ĐTPT Nhà và Đô thị Lạng Sơn quản lý, cho thuê 

cho UBND thành phố Lạng Sơn theo Quyết định 1583/QĐ-UBND ngày 

3/9/2015 và Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 9/9/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. Tổng số 66 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước thuộc các khu tập thể của 

các đơn vị , cơ quan nhà nước, trong đó có khu Tập thể văn hóa, phố Mai Toàn 

Xuân, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn gồm 16 căn nhà. Nếu các hộ có 

nhu cầu mua thì theo phần B mục II - Lĩnh vực nhà ở tại Quyết định 1466/QĐ-

UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn các hộ đến Trung tâm dịch vụ 

hành chính công tỉnh Lạng Sơn phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn (hoặc Sở Xây dựng Lạng Sơn số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn) để làm hồ sơ, trình tự, thủ tục mua bán nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước. 

(2) Đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu đề xuất mức phụ cấp hàng 

tháng đối với các chức danh ở khối phố như chi hội trưởng, chi hội phó các 
Đoàn thể Nhân dân, tổ trưởng tổ Nhân dân để yên tâm hoạt động. 

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: 

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người 

được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với 
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các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng 

ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 

chức nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi 
trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố. 

Thực hiện quy định trên, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND 

ngày 03/02/2021, trong đó quy định ngoài 3 chức danh chi trả phụ cấp hằng 

tháng (gồm Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban 

công tác mặt trận), các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố được hưởng mức bồi 

dưỡngngười trực tiếp khi tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng 

theo quy định.  

Do vậy, chưa có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện phụ cấp hàng tháng 

đối với các chức danh ở khối phố như: chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể 

nhân dân, tổ trưởng tổ nhân dân. 

(3) Các ý kiến: 

- Có giải pháp tuyên truyền rộng rãi hơn đến Nhân dân về chỉ tiêu tuyển 

dụng của các ngành để các đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng,...  

- Công tác tuyển dụng của các ngành cần tuyên truyền rộng rãi đến Nhân 

dân về chỉ tiêu tuyển dụng để các đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao 

đẳng,... biết và đăng ký thi tuyển. Cần có giải pháp cụ thể để giải quyết việc làm 

cho các đối tượng này, tránh tình trạng ra trường nhưng nhiều năm không có việc 

làm. Nghiên cứu các giải pháp để tránh tiêu cực và tạo công bằng xã hội trong thi 

tuyển công chức, viên chức. 

- Nghiên cứu để lập các ngành, chuyên môn công tác tại cấp thôn để hưởng 

lương chuyên trách, vừa giải quyết việc làm cho thanh niên chưa có việc làm tại 

địa phương, vừa có khả năng thay thế các chức danh ở khối, thôn hiện nay đang 

phổ biến do người về hưu, người có tuổi phụ trách. 

Những năm gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đặc biệt quan 

tâm tới việc tuyển dụng công chức, viên chức về công tác tại địa bàn. Việc đó thể 

hiện qua việc hàng năm căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu theo 

ngạch, chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đảm 

bảo về số lượng, chất lượng, điều kiện và tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí việc làm, 

UBND thành phố đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức đối với 

những biên chế còn thiếu gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt.  

 Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng, UBND đã thực 

hiện quy trình tuyển dụng nghiêm túc, bảo đảm đúng các quy định hiện hành của 

Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp 

luật; bảo đảm tính công bằng, bình đẳng trong việc tuyển dụng; tuyển chọn đúng 

người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng. Việc tuyển 

dụng được đăng tải đầy đủ nội dung và thường xuyên trên Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; trang thông tin điện tử của UBND thành phố; đồng 

thời được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND thành phố, UBND 
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các phường, xã, Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để 

các thí sinh biết và đăng ký tham gia thi tuyển. 

(4) Nên quy hoạch tập trung nơi khám, chữa bệnh để người bệnh tạo điều 
kiện cho người bệnh khống mất thời gian và đi lại. 

Hiện nay trên địa bàn thành phố có Trung tâm Y tế thành phố nằm ở số 

01, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ đang thực hiện công tác khám chữa 

bệnh cho Nhân dân trên địa bàn thành phố. Trung tâm Y tế thành phốthực hiện 

công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có 

07 phòng khám đa khoa (PKĐK)tư nhân trong đó có 06 PKĐK thực hiện khám 

chữa bệnh Bảo hiểm y tế là PKĐK trung tâm Lạng Sơn, PKĐK trung tâm - cơ 

sở 2, PKĐK quốc tế Ngọc Lan, PKĐK Trường Sinh, PKĐK Phú Lộc, PKĐK 

Xứ Lạng; PKĐK Minh Tuyết chưa thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. 

Tất cả các PKĐK nằm xung quanh địa bàn thành phố phục vụ nhu cầu khám 

chữa bệnh không những cho Nhân dân trên địa bàn thành phố mà còn các huyện 

trong tỉnh Lạng Sơn đến khám bênh. Ngoài ra trên địa bàn thành phố có Bệnh 

viện phục hồi chức năng ở địa chỉ số 78 đường Lê Hồng Phong, phường Tam 

Thanh là nơi khám, điều trị bệnh; BVĐK tỉnh Lạng Sơn cách trung tâm thành 

phốkhoảng 2km đường đi rất thuận tiện cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

(5) Tiếp tục có giải pháp để quan tâm hỗ trợ hơn nữa đối với trẻ em bị 

tăng động, tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc 
sống của trẻ và xã hội. 

UBND thành phố chỉ đạo phòng GD&ĐT triển khai thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của các cấp về công tác xã hội, công tác giáo dục hòa nhập, khuyết tật của 

các cấp: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn có nội dung Giáo dục kỹ năng 

tiền học đường cho trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non, 

các lớp đầu cấp ở cấp học phổ thông; Nâng cao vai trò trách nhiệm của giáo viên 

trong việc quan sát, gần gũi, phát hiện sớm những trẻ có dấu hiệu tự kỷ tại lớp; 

thường xuyên gần gũi, quan sát các biểu hiện, hành động của những trẻ tăng 

động, tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển...từ đó có cách xử lý tình huống cho phù 

hợp lúc cần nhẹ nhàng, động viên, lúc cũng cần nghiêm khắc, kiên quyết để trẻ 

hiểu ra việc làm sai trái của bản thân và có sự điều chỉnh; giáo viên có định hướng 

giúp trẻ tăng cường giao lưu tương tác với các bạn, động viên các trẻ khác trong 

lớp giúp bạn, hòa đồng và gần gũi với những bạn bè hơn; Thường xuyên trao đổi 

với phụ huynh về tình hình của trẻ cũng như những dấu hiệu bất thường của trẻ 

khi ở lớp. Từ đó có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục 

trẻ; Tham mưu với cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với 

học sinh khuyết tật và giáo viên làm công tác giáo dục khuyết tật hòa nhập tại các 

đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. 

(6) Đề nghị khẩn trương giải quyết tình trạng úng, ngập nhất là khi trời mưa 

tại khu vực đường Nà Trang A và khu Động Tam Thanh, khối 6 phường Tam 
Thanh. 

Hiện nay khu vực đường Nà Trang phía sau động Tam Thanh chưa có hệ 

thống thoát nước, do vậy nước mưa không có chỗ thoát mà chảy tràn trên 
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đường. Tiếp thu ý kiến cử tri,UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan 

phối hợp với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn kiểm tra, rà soát và xem 

xét phương án xử lý thời gian tới 

(7) Khẩn trương hoàn thành dự án cải tạo Động Tam Thanh để giải quyết 

tình trạng úng lụt tại khu vực này nhất là khi có mưa to. 

Hiện nay đã hoàn thành dự án cải tạo Động Tam Thanh và việc tình trạng 

úng lụt tại khu vực này đã được khắc phục 

(8) Đề nghị quan tâm đến công tác đền bù tái định cư cho Nhân dân trong 

quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Bến Bắc. Quan tâm triển khai mở rộng nhà 
văn hóa khối 9 để Nhân dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt cộng đồng. 

Đối với nội dung trên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án sẽ 

chỉ đạo các cơ quan tiếp tục quan tâm thực hiện.  

Đối với việc mở rộng nhà văn hóa khối 9, UBND thành phố đã giao UBND 

phường kiểm tra, rà soát các điều kiện, đề xuất với UBND thành phố xem xét. 

II. Ý KIẾN TỔNG HỢP TỪ NHÂN DÂN (phường, xã) 

1. Nhân dân xã Quảng Lạc (01 ý kiến) 

Ông Lâm Văn Thành - Thôn Quảng Trung III: Đề nghị các cấp, các 

ngành xem xét bỏ yêu cầu bắt buộc người dân mua Bảo hiểm xe máy khi tham gia 

giao thông do khi người dân tham gia giao thông có xảy ra va chạm gây hỏng 

phương tiện đa số không được hỗ trợ về bảo hiểm hoặc nếu có thì thủ tục giấy tờ 
phức tạp, rườm rà. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi tắt là bảo hiểm). Nghị 

định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2021, thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP 

và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP. Trong đó, xe cơ giới bao gồm:  

+ Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ 

moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe 

mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương 

tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

+ Xe máy chuyên dùng, gồm: xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm 

nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh 

heo quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

- Về cơ sở pháp lý, việc mua bảo hiểm được căn cứ theo quy định của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Giao thông đường bộ. Việc mang theo giấy 

chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi tham gia giao thông là để đáp ứng điều 

kiện khi tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật giao thông 

đường bộ, theo đó đây là một trong các loại giấy tờ mà người điều khiển phương 

tiện cần mang theo khi tham gia giao thông. 

- Theo Điều 5 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, phạm vi bồi thường thiệt hại 

của bảo hiểm gồm: Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản 

đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra; thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của 

hành khách do xe cơ giới gây ra. Việc tham gia bảo hiểm sẽ là giải pháp tài 



5 

 

 

chính hiệu quả trong trường hợp khi người lái xe gây ra tai nạn dẫn tới thiệt hại 

về người và tài sản. Khi đó công ty bảo hiểm sẽ thay chúng ta bồi thường cho 

người bị hại, giúp san sẻ bớt một phần gánh nặng tài chính với mức trách nhiệm 

bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 

triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn (Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 

04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-

CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của chính phủ). Như vậy, có thể thấy việc mua 

bảo hiểm là điều cần thiết, nhất là với tình hình giao thông diễn ra vô cùng phức 

tạp của nước ta. Điều này không chỉ giúp giải quyết bớt một phần gánh nặng tài 

chính khi là bên gây ra tai nạn mà còn giúp bồi thường cho bên bị hại nhằm khắc 

phục hậu quả kịp thời, tránh để diễn ra kiện cáo gây tổn thất thêm về tinh thần 

và tài sản. 

- Theo Điều 18 của Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy 

định rõ hai nghĩa vụ quan trọng mà bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm 

nên lưu ý và ghi nhớ đó là luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu 

lực và phối hợp giải quyết khi xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, nghĩa vụ 

quan trọng nhất đối với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm đó là phối hợp 

giải quyết khi xảy ra tai nạn giao thông. Trách nhiệm phối hợp này bao gồm: 

thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực cứu 

chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai 

nạn; thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần 

nhất để phối hợp giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định và phối hợp với 

cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao 

thông (điểm a khoản 5 Điều 18). 

- Ngày 23/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời kiến 

nghị của cử tri, trong đó có nội dung kiến nghị xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc 

mua bảo hiểm đối với mô tô, xe máy. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc quy 

định mua bảo hiểm là cần thiết và đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu 

thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích và an toàn xã hội. Bộ Tài chính cho biết nhiều 

nước trên thế giới cũng triển khai loại hình bảo hiểm này với hình thức bắt buộc. 

2. Nhân dân phường Chi Lăng (01 ý kiến) 

Nhân dân khối Văn Miếu: Đường lên Tổ Sơn (đoạn đầu dốc) có nhà cấp 4 

của hộ gia đình ông Bầu chưa giải tỏa nên ảnh hưởng đến giao thông, đã có tai 
nạn xảy ra tại khu vực này. Đề nghị Cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. 

- Ngày 03/10/2018 UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

2293a/UBND-QLDA ngày 03/10/2018 về việc phối hợp thi công công trình Nâng 

cấp, mở rộng đường Tổ Sơn. 

- Trên cơ sở Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Lạng sơn UBND 

phường Chi Lăng đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền vận động 03 hộ 

dân còn lại (Trần Văn Ứng; Hoàng Văn Bầu; Trần Văn Long) tại công văn số 

137/UBND của UBND phường Chi Lăng ngày 17/4/2019. 

- Ngày 24/5/2019 UBND phường chi Lăng có Báo cáo số 157/UBND về 

việc Báo cáo các nội dung liên quan đến tiếp tục tuyên truyền thực hiện dự án 

https://vietnamnet.vn/oto-xe-may
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Nâng cấp, mở rộng đường Tổ Sơn trong đó có Nội dung “Đối với hộ ông Hoàng 

Văn Bầu: Qua tuyên truyền gia đình ông Bầu chưa nhất trí hiến đất nếu lấy đất 

của gia đình ông thì phải xem xét hỗ trợ đất tái định cư cho gia đình …” 

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tổ sơn thực hiện trên cơ sở nhân dân 

hiến đất làm đường, nhà nước bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc. Trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án, đa phần nhân dân đã thực hiện việc hiến đất, tuy 

nhiên trong quá trình triển khai thi công cong vướng mắc một số vị trí chưa có 

mặt bằng thi công do các hộ dân không đồng ý kiến đất để thực hiện dự án: trên 

sơ sở chỉ đạo của UBND thành phố ngày 28/02/2020, UBND Phường Chi Lăng 

đã phối hợp các đoàn thể trong phường, khối đã tổ chức mời các hộ lên nhà văn 

hoá khối Văn Miếu, phường Chi Lăng để tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ 

tiếp tục hiến đất để có mặt bằng, tại buổi làm việc có 03 hộ dân vẫn không nhất 

trí hiến đất cụ thể có hộ nhà ông Hoàng Văn Bầu. 

- Trên cơ sở vận động các hộ dân của UBND phường Chi Lăng và báo 

cáo khó khăn vướng mắc của Ban Quản lý dự án UBND thành phố đã ban hành 

Công văn số 586/UBND-VP về việc chấm dứt thực hiện dự án Nâng cấp mở 

rộng đường Tổ Sơn và giao cho Ban Quản lý dự án thành phố phối hợp với các 

đơn vị liên quan hoàn thiện hiện trường, hồ sơ và thực hiện các thủ tục Quyết 

toán dự án theo quy định của pháp luật. 

3. Nhân dân xã Mai Pha (13 ý kiến) 

(1) Ông Hoàng Thanh Dũng - Thôn Pò Đứa + Pò Mỏ: Một số hộ dân 

trong thôn bị ảnh hưởng dự án Đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý thái tổ 

kéo dài đề nghị tăng mức giá đền bù để người dân bị ảnh hưởng đỡ thiệt thòi so 

với giá cả thị trường hiện nay. 

Dự án Đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành 

phố Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018. Là dự án xây dựng kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật của địa phương, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất 

đai năm 2013 thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã 

hội, công cộng. 

Đơn giá bồi thường về đất là giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định theo 

quy định tại khoản 3 Điều 114, Luật Đất đai năm 2013 và điểm đ khoản 4 Điều 

114, Luật Đất đai năm 2013. 

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 

36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng 

giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất và các văn bản khác có 

liên quan, Đơn vị tư vấn xác định giá đất đã tiến hành điều tra, khảo sát, lựa 

chọn phương pháp định giá đất để xây dựng giá đất cụ thể.  

Trên cơ sở xem xét kết quả thẩm định giá của các cơ quan chuyên môn, 

ngày 27/10/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2191/QĐ-

UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 
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Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý 

Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó phê duyệt giá 

đất ở tại nông thôn trên địa bàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau: 

Đường Hoàng Đình Kinh, đoạn 1 (áp dụng cho địa phận xã Mai Pha) từ 

đường Phai Vệ đến hết đất Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh:- Giá đất cụ 

thể tại vị trí 1 là 5.070.000 đồng/m2(Bằng chữ: năm triệu, không trăm bảy mươi 
nghìn đồng một mét vuông); 

- Giá đất cụ thể tại vị trí 2 là 3.042.000 đồng/m2(Bằng chữ: ba triệu, 
không trăm bốn mươi hai nghìn đồng một mét vuông). 

Đường Hoàng Đình Kinh, đoạn 2 từ hết đất Trường phổ thông Dân tộc 

nội trú tỉnh đến hết đất khu tập thể Nhà máy Xi Măng Lạng Sơn: 

- Giá đất cụ thể tại vị trí 1 là 2.340.000 đồng/m2(Bằng chữ: hai triệu, ba 

trăm bốn mươi nghìn đồng một mét vuông); 

- Giá đất cụ thể tại vị trí 2 là 1.404.000 đồng/m2(Bằng chữ: một triệu, bốn 
trăm lẻ bốn nghìn đồng một mét vuông). 

Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi của chủ sử dụng đất đối với những thửa đất 

tại điểm ngắt đoạn được áp dụng cách xác định vị trí đất theo quy định tại khoản 

2 Điều 4 của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 

2024 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn: “2. Trường hợp đặc biệt: a) Đối với các thửa đất, 

khu đất có mức giá thấp nằm trong phạm vi 30 mét (tính từ điểm ngắt đường, 

đoạn đường, phố hoặc điểm đầu của đường, đoạn đường, phố giao nhau, các 

ngã ba, ngã tư có mức giá thấp) được xác định giá bằng trung bình cộng mức 
giá của đường, đoạn đường phố tiếp giáp”. 

Cụ thể tại điểm ngắt diện tích đất thu hồi nằm trong phạm vi 30 mét tính 

từ điểm ngắt đường Hoàng Đình Kinh đoạn 1 và đường Hoàng Đình Kinh đoạn 

2, giá đất tính bằng trung bình giá của 2 đoạn đường là: (5.070.000 đồng/m2 + 

2.340.000 đồng/m2) / 2 = 3.705.000 đồng/m2. 

So sánh giá đất cụ thể do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành với đơn giá của 

bảng giá đất hàng năm tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 

của UBND tỉnh cho thấy giá đất cụ thể cao hơn bảng giá đất hàng năm là 1,3 

lần, cụ thể như sau:  

Theo Bảng giá đất tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh. 

- Đường Hoàng Đình Kinh, đoạn 1 từ đường Phai Vệ đến hết đất Trường 

phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh:  

Vị trí 1 là 3.900.000 đồng/m2; Vị trí 2 là 2.340.000 đồng/m2.  

- Đường Hoàng Đình Kinh, đoạn 2 từ hết đất Trường phổ thông Dân tộc 

nội trú tỉnh đến hết đất khu tập thể Nhà máy Xi măng Lạng Sơn:  

Vị trí 1 là 1.800.000 đồng/m2; Vị trí 2 là 1.080.000 đồng/m2.  

Từ kết quả kiểm tra, đối chiếu quy định Luật Đất đai năm 2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành cho thấy trình tự xác định giá đất đã được thực hiện theo 
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đúng quy trình. Căn cứ đơn giá và cách xác định; Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố đã áp dụng đúng theo quy định khi tính bồi thường, hỗ trợ về đất đai. 

Giá đất cụ thể thực hiện dự án đã được UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định 

hiện nay hành, do đó ý kiến đề nghị của các hộ gia đình là không có cơ sở để 

giải quyết. 

(2) Lục Thúy Sằm - Thôn Mai Thành: Việc nâng cấp cải tạo lát vỉa hè 

đường Hùng Vương (đoạn cổng trào đường Hùng Vương thuộc thôn Mai 

Thành) vỉa hè cao, mưa lớn không thoát nước được nên nước chảy tràn ra 
đường, chảy xuống khu dân cư gây ngập úng, đề nghị các cấp quan tâm. 

Việc nâng cấp cải tạo lát vỉa hè đường Hùng Vương, chỉ xây dựng hạng 

mục lát vỉa hè và trồng cây xanh, không làm thay đổi hệ thống thoát nước đã có 

của Đường Hùng Vương trước đây, việc thu thoát nước mặt đường vẫn chảy 

theo hệ thống rãnh biên chảy vào cống dọc của đường. 

Tại vị trí Hố thu đường Quốc Lộ 1A (gần nhà ông Vạn, cách số nhà số 

675, QL 1A- đối diện Nhà hàng Xứ Lạng, có đường cống D100 thu thoát nước 

chảy ngang qua đường QL1A, sang Bãi xe (đối diện), hiện nay bị lấp phía hạ lưu 

tại điểm bãi xe, dẫn tới nước thượng lưu, nước mưa dọc đường QL1A bị ùn ứ, 

không thoát được, chảy ngược lại vị trí Hố thu chỗ nhà ông Vạn- chảy tràn trên 

mặt đường xuống khu vực cổng chào đầu đường Hùng Vương- chảy vào ngõ 

cạnh số nhà 612A đường Hùng Vương – xuống khu dân cư gây ngập úng. Nội 

dung này thành phố sẽ giao phòng Quản lý đô thị chủ trì làm việc với Công ty 

khai thác, quản lý đường Quốc lộ 1A để có biện pháp xử lý triệt để.   

(3) Bà Hoàng Thị Hòa và Triệu Thị Liên - Thôn Trung Cấp: Đề nghị 

khẩn trương cấp bìa đỏ cho người dân sau khi đo đạc và hoàn thiện nộp hồ sơ 

cho địa chính đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cấp, đề nghị cho dân biết 
còn vướng mắc gì, tại sao chưa được cấp. 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ cho 

thấy hiện nay không có hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cũng như hồ sơ cấp đổi 

Giấy chứng nhận tên Hoàng Thị Hòa - Triệu Thị Liên, tại Thôn Trung Cấp, xã Mai 

Pha. 

Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình liên hệ và 

nộp hồ sơ tại UBND xã Mai Pha theo trình tụ, thủ tục. 

(4) Nhân dân thôn Khòn Pát - Thôn Khòn Pát: Việc triển khai công tác 

quy hoạch xây dựng khu trung tâm thể thao của tỉnh tại địa bàn thôn, cơ bản 

Nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương. Tuy nhiên, Nhân dân có ý kiến việc xây 

dựng rộng sẽ ảnh hưởng đến nhiều hộ dân cư trên địa bàn, cần thông tin kịp 

thời, cụ thể cho các hộ bị ảnh hưởng vì diện tích thu hồi lớn 40ha. 

Hiện nay, Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh 

Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 đang được các cơ quan, đơn vị liên quan lập. Sau khi quy 

hoạch được phê duyệt và thực hiện dự án UBND thành phố sẽ phối hợp với chủ 

đầu tư thông tin đến các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định. 
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(5) Hoàng Văn Du - Thôn Khòn Khuyên: Gia đình tôi có đất bị thu hồi 

để thực hiện dự án khu đô thị mới Mai Pha. Đề nghị cấp tái định cư và xem xét 
nâng giá đền bù phù hợp. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực 

hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố đã 

ban hành thông báo số 1062/TB-UBND ngày 13/8/2020 về việc thu hồi đất để 

thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đối với Ông 

Hoàng Văn Du.  

UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư dự án tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục về công tác 

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

Trong quá trình triển khai thực hiện, hộ gia đình Ông Hoàng Văn Du không 

chấp hành công tác lập hồ sơ đo đạc kiểm đếm.  

Do ông Hoàng Văn Du không phối hợp và không nhất trí lập hồ sơ thống 

kê, đo đạc, kiểm đếm. Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 69, Điều 70, 

Luật Đất đai năm 2013, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2052/QĐ-

UBND ngày 29/7/2021 về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Hoàng Văn 

Du và Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc cưỡng chế thực 

hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Hoàng Văn Du.  

Ngày 13/10/2021, tổ cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã 

tiến hành công tác đo đạc kiểm đếm, lập hồ sơ thống kê khối lượng đất đai, công 

trình vật kiến trúc và cây cối hoa màu có trên thửa đất số 272 tờ bản đồ trích đo số 

43, diện tích thu hồi 473,9m2 của hộ Ông Hoàng Văn Du. 

Do gia đình ông không phối hợp trong công tác lập hồ sơ đo đạc kiểm đếm, 

không cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan đến nguồn gốc thửa đất thu hồi. Trong 

quá trình thu thập tài liệu, rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của hộ gia đình ông cho thấy ranh giới thửa đất theo thông báo thu hồi đất không 

khớp với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại cuộc họp ngày 

17/02/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã kết luận đề nghị 

Nhà đầu tư phối hợp với UBND xã Mai Pha xác định quy chủ, điều chỉnh trích đo 

thu hồi đất, thực hiện điều chỉnh, đính chính lại thông báo thu hồi đất theo hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Du. 

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đang tạm dừng 

thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện 

dự án, UBND thành phố sẽ tiếp tục xem xét các nội dung liên quan đến phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình ông. 

(6) Bà Trần Thị Huyền - Thôn Khòn Khuyên: Gia đình tôi bị ảnh hưởng 

Dự án trụ sở Công an tỉnh (136m2), bản thân được bố mẹ tặng, cho nhưng do 

hoàn cảnh chưa xây dựng được nhà. Đề nghị quan tâm xem xét cấp cho gia đình 
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tôi để ổn định cuộc sống (đã được trả lời không được cấp do không có nhà trên 

đất). 

Đối với nội dung trên đã được UBND thành phố trả lời cho gia đình tại 

Công văn số 1025/UBND-PTQĐ ngày 12/5/2022. 

* Quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố 

Lạng Sơn; Quyết định số 935/QĐ-BCA-H43 ngày 24/3/2017 của Bộ Công an về 

chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1). 

Ngày 25/9/2017, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Thông báo số 980/TB-

UBND thông báo thu hồi đất mang tên hộ bà Trần Thị Thu Huyền.  

Ngày 19/12/2017, Tổ công tác tiến hành đo đạc kiểm đếm khối lượng đất 

đai và cây cối hoa màu trên đất thu hồi là 160,0m2 (trong đó: diện tích 60,0m2 

thuộc thửa đất số 303, tờ bản đồ địa chính số 56 đã được cấp giấy CNQSD đất ở 

số 03125 cấp ngày 16/3/2016, mang tên bà Trần Thị Thu Huyền, hiện trạng trên 

thửa đất xây có xây chuồng gà và diện tích 100,0m2 thuộc thửa 318, tờ bản đồ 

địa chính số 56 đã được cấp giấy CNQSD đất hàng năm khác số 03223 ngày 

26/4/2016 mang tên bà Trần Thị Thu Huyền, hiện trạng trên thửa đất là bể nước, 

bể hòn non bộ, trồng cây). 

Trên cơ sở phương án đã được hội đồng BT, HT và TĐC dự án họp xét và 

được niêm yết theo quy định. UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

412/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 về việc phê duyệt phương án BT HT &TĐC đối 

với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án (Đợt 19), trong đó bà Huyền được bồi thường, 

hỗ trợ với tổng số tiền là 216.701.300 đồng. (Bồi thường về đất là 27.600.000 

đồng; vật kiến trúc là 152.426.000 đồng; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là 

16.740.000 đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 10.117.800 

đồng; hỗ trợ khác là 7.405.200 đồng; giá trị chênh lệch theo thông báo 350 của 

UBND tỉnh là 2.412.300 đồng). 

* Đối với kiến nghị xem xét việc bồi thường bằng đất ở theo điểm a, 

khoản 1, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ: 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đang triển khai rất nhiều dự án, 

các dự án đều không có quỹ đất ở, nhà ở để bồi thường cho các hộ gia đình khi bị 

thu đất ở, do vậy khi triển khai thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành 

phố, đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở sẽ được bồi 

thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh Lạng Sơn quy định cho từng 

dự án; chỉ các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở và 

không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi thì 

được xem xét giao đất tái định cư. 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 74 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Việc 

bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại 

đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo 

giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại 

thời điểm quyết định thu hồi đất.” 
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Căn cứ quy định trên, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường 

bằng tiền theo đơn giá cụ thể do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành tại Quyết định số 

2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1); Quyết định số 

100/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1 (bổ sung) là đảm 

bảo đúng quy định. 

*Đối với việc đề nghị giao 01 ô tái định cư để làm nhà và ổn định cuộc 
sống: 

Theo quy định tại điều 86 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1, Điều 6 Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì việc giao đất tái định 

cư đối với trường hợp bị thu hồi đất ở phải đảm bảo điều kiện như sau: hộ gia 

đình phải đủ điều kiện và được bồi thường là đất ở, phải di chuyển chỗ ở và 

không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi. 

Tại thời điểm kiểm đếm trên khu đất bị thu hồi của gia đình Bà không có nhà 

ở, không sinh sống trực tiếp trên thửa đất thu hồi, không phải di chuyển chỗ ở nên 

gia đình bà không đủ điều kiện giao tái định cư. UBND thành phố Lạng Sơn đã 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà đã đảm bảo đúng theo quy 

định của pháp luật. Việc Bà đề nghị bồi thường bằng đất ở hoặc giao 01 ô đất tái 

định cư là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

(7) Ông Nông Văn Thế - Thôn Khòn Khuyên: Đề nghị giải thích rõ hơn 

cho gia đình tôi lý do không chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất vườn 

của gia đình (đã để 3,5m để làm đường đi). 

UBND thành phố đã chỉ đạo, kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 

trên địa bàn xã Mai Pha từ năm 2020 đến nay, kết quả cho thấy không có hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất tên của ông Nông Văn Thế. Đề nghị ông Nông Văn 

Thế nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

của của thành phố để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

(8) Bà Lương Thị Chẳm - Thôn Khòn Khuyên: Đề nghị xem xét tăng mức 
giá đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng dự án Công an tỉnh. 

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án nhà nước thu 

hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh căn cứ theo Điều 61 Luật Đất đai năm 

2013. Đơn giá bồi thường đất theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh ban hành quy 

định tại điểm đ, Khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 

10/11/2017 về việc 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) và Quyết định số 100/QĐ-

UBND ngày 16/01/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ 

sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1 bổ sung), Quyết định số 871/QĐ-

UBND, ngày 23/5/2022 về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi 
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thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh 

Lạng Sơn (bổ sung). 

Hiện nay, UBND thành phố đã áp dụng đơn giá cụ thể để lập phương án 

bồi thường đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Trụ sở làm việc Công an 

tỉnh theo đúng các quyết định của UBND tỉnh như nêu trên là đảm bảo đúng quy 

định, vì vậy việc kiến nghị tăng đơn giá bồi thường là không có cơ sở xem xét. 

(9) Bà Hoàng Thị Hường - Thôn Khòn Phổ: Đề nghị giải thích để người 

dân biết đối với dự án khu đô thị mới Mai Pha đã dừng tạm thời vậy xem xét sớm 

đền bù cây cối, hoa mầu, có được hoàn trả lại mặt bằng cho các hộ bị cưỡng chế 

(ngày 16/5/2022); người dân có được tiếp tục canh tác trên các thửa đất đó không? 

Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ có mộ thuộc dự án (đã di chuyển do xem 
được ngày). 

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn đã chỉ đạo tạm dừng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, 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. Do vậy, hiện chỉ là đang tạm dừng chứ không phải hủy bỏ dự án không 

thực hiện. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến về việc thực hiện dự án, UBND thành phố 

sẽ xem xét các ý kiến kiến nghị của gia đình. 

(10) Ông Triệu Văn Quản - Thôn Khòn Phổ: Các văn bản của cấp trên 

khi triển khai đến cấp thôn cần cụ thể hơn, xem xét cấp phụ cấp cho các chức 
danh ở thôn hoặc tăng thêm kinh phí hoạt động đối với các thôn. 

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: 

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người 

được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với 

các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng 

ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 

chức nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi 
trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố. 

Thực hiện quy định trên, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND 

ngày 03/02/2021, trong đó quy định ngoài 3 chức danh chi trả phụ cấp hằng 

tháng (gồm Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban 

công tác mặt trận), các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố được hưởng mức bồi 

dưỡng người trực tiếp khi tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng 

theo quy định. Do vậy, chưa có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện phụ cấp 

hàng tháng đối với các chức danh ở khối phố như: chi hội trưởng, chi hội phó 

các đoàn thể nhân dân, tổ trưởng tổ nhân dân. 

(11) Ông Chu Văn Bé - Thôn Phai Duốc: Quan tâm đến việc bó đường 

dây trên các trục đường thôn đảm bảo mỹ quan và an toàn.  

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã tiếp thu, kiểm tra và làm việc với 

thôn để đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2023 bổ sung hạng mục bó đường 

dây điện, dây cáp viễn thông để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 
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(12) Ông Lương Xuân Thương - Thôn Co Măn: Đề nghị giải thích rõ cho 

dân: Căn cứ pháp lý để UBND tỉnh cấp 15ha đất để xây dựng trụ sở Công an 

tỉnh. Giải thích thêm việc thu hồi đất các dự án đã theo đúng quy định của pháp 

Luật, giá đền bù không sát với giá thị trường, đã công khai minh bạch, giá đền 

bù khác nhau trong cùng hoặc khác dự án có đúng không. Việc cấp sổ đỏ đất 

người này lại cấp sổ đỏ cho người khác có đúng không, bao giờ mới thu hủy sổ 
đỏ cấp sai? hay cố tình dây dưa. 

*Đối với nội dung: Căn cứ pháp lý để UBND tỉnh cấp 15ha đất để xây 

dựng trụ sở Công an tỉnh 

Dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn là dự án thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai năm 2013. Dự 

án có quy mô thực hiện là 14,68ha, được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận địa 

điểm đầu tư tại Quyết định số 23/UBND-KTN ngày 12/01/2016; Phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2017 tại Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016;Được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh mục dự án 

có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục 

đích khác năm 2017tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/12/2016.  

Ngày 24/3/2017 Bộ Công an ban hành Quyết định số 935/QĐ-BCA-H43 

về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1). 

Việc thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn đã 

thực hiệnđúng theo quy định tại Điều 52 và Điều 61 Luật Đất đai năm 2013.                      

*Đối với nội dung: Giải thích thêm việc thu hồi đất các dự án đã theo 

đúng quy định của pháp Luật, giá đền bù không sát với giá thị trường, đã công 

khai minh bạch, giá đền bù khác nhau trong cùng hoặc khác dự án có đúng 

không Trình tự, thủ tục thu đất để thực hiện dự án: Trụ sở Công an tỉnh 

Trình tự, thủ tục thu hồi đất dự án: Công an tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 

theo đúng quy định tại các Điều 69, 70, 71 Luật Đất đai năm 2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:  

Năm 2017, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch và thông báo thu hồi 

đất đối với 264 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức bị ảnh hưởng dự án. Ngày 

29/11/2017 đã tổ chức họp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

tại cuộc họp đã phổ biến các cơ chế chính sách liên quan đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án. Sau khi đo đạc, kiểm đếm, 

Trung tâm phát triển quỹ đất đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với từng 

hộ gia đình để báo cáo xin ý kiến Hội đồng bồi thường. Căn cứ kết luận của Hội 

đồng bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất đã niêm yết phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian 20 ngày và tổ chức lấy ý kiến, đối 

thoại về phương án, hoàn thiện phương án trình UBND thành phố xem xét, thu 

hồi đất và phê duyệt phương án; Thực hiện niêm yết Quyết định phê duyệt và 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình theo quy định. 

Về giá bồi thường đất: Theo quy định tại khoản 3 Điều 114, Luật Đất 

đai năm 2013 và điểm đ khoản 4 Điều 114, Luật Đất đai năm 2013 giá bồi 

thường về đất là giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định. 
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Trên cơ sở xem xét kết quả thẩm định giá của các cơ quan chuyên môn, 

ngày ngày 10/11/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND và 

ngày 16/01/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất thực hiện dự án: Công an tỉnh Lạng Sơn. 

*Đối với nội dung: Việc cấp sổ đỏ đất người này lại cấp sổ đỏ cho người 

khác có đúng không, bao giờ mới thu hủy sổ đỏ cấp sai? hay cố tình dây dưa.  

Đề nghị ông Lương Xuân Thương cung câp thông tin rõ hơn để có cơ sở 

xem xét, trả lời. Quá trình giải quyết đơn UBND thành phố Lạng Sơn nhận được 

đơn đề nghị của ông Lương Xuân Thương (Lương Văn Thương), đơn đề ngày 

05/4/2022. Sau khi xem xét nội dung đơn cho thấy các nội dung trong đơn đề 

ngày 05/4/2022 trùng với nội dung đơn đề ngày 28/5/2020 đã gửi UBND thành 

phố, trong đó có nội dung Ông đề nghị xem xét việc cấp GCNQSDĐ đối với hộ 

gia đình ông Lương Văn Tân, ông Lương Văn Quân.  

Nội dung kiến nghị của Ông đã được UBND thành phố trả lời tại Công văn 

số 1638/UBND-TNMT ngày 08/7/2020 và Công văn số 2202/UBND-TNMT ngày 

25/8/2022. Trong đó có nội dung liên quan đến việc ông Lương Văn Tân, ông 

Lương Văn Quân chiếm đất của gia đình ông Thương, UBND thành phố đã hướng 

dẫn ông gửi đơn đến UBND xã Mai Pha để được xem xét giải quyết theo thẩm 

quyền.  

(13) Lý Thị Danh - Thôn Khòn Pát: Việc đo đạc, chỉnh lại bản đồ đã 

xong từ lâu nhưng đến nay chưa được cấp mới, vậy bao giờ người dân được cấp 

sổ mới? Việc triển khai thực hiện dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh sẽ thu hồi 

diện tích lớn, Nhân dân trên địa bàn thôn chủ yếu sống bằng nghề nông vậy 

người dân làm gì để ổn định cuộc sống. Xem xét để người dân được chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất đối với các khu đất không bị ảnh hưởng của dự án. 

* Việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ đã xong từ lâu nhưng đến nay chưa 

được cấp mới, vậy bao giờ người dân được cấp sổ mới? 

Theo Quyết định số 5024/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án Đo đạc chỉnh lý, đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 8 phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

thì thời gian thực hiện dự án từ tháng 8/2017 đến ngày 31/12/2022. 

Theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về triển khai công tác đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập 

hồ sơ địachính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 08 phường, xã thành phố Lạng Sơn thì công 

tác “tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm trước ngày 30/6/2022”. 

Theo đó, hiện nay các đơn vị thi công (đơn vị thực hiện đo đạc) đang hoàn thiện 

thủ tục để quyết toán dự án. 

Đối với các trường hợp đã kê khai nhưng chưa được cấp đổi GCN QSDĐ, 

đề nghị liên hệ Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện cấp đổi GCN 

QSDĐ theo quy định. 
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* Việc triển khai thực hiện dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh sẽ thu hồi 

diện tích lớn, Nhân dân trên địa bàn thôn chủ yếu sống bằng nghề nông vậy 

người dân làm gì để ổn định cuộc sống. 

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn được 

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

06/7/2021 thì dự án Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn có quy mô là 

48,03ha, đến nay chưa triển khai thực hiện công tác thu hồi đất. 

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, các văn băn hướng dẫn thi 

hành và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thì các trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp ngoài số tiền bồi thường 

sẽ được xem xét các khoản hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, Hỗ 

trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và Hỗ trợ khác để ổn định đời 

sống và sản xuất. Khi dự án được triển khai, UBND thành phố sẽ chỉ đạo thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật. 

* Xem xét để người dân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 

các khu đất không bị ảnh hưởng của dự án. 

Để xem xét việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đề nghị Ông cũng như 

các hộ gia đình khác khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp hồ sơ tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết của của UBND thành phố. UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định và tham mưu giải quyết theo quy định. 

4. Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ (05 ý kiến) 

(1) Ông Lã Đức Hỷ - Đường Trần Phú, khối 6: Đề nghị đẩy nhanh tiến 

độ thi công Công trình mở rộng lề đi bộ trên đường Trần Phú (đoạn trước cổng 
trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ) để tránh ngập úng khi mùa mưa đến. 

Dự án bắt đầu thi công từ tháng 4 năm 2022; dự kiến hoàn thành ngày 

31/10/2022. Tuy nhiên, trong quá trình thi công bị gián đoạn một thời gian do 

không có mặt bằng, gặp phải dịch bệnh Covid và mưa lớn kéo dài trong tháng 5, 

6, 7, 8. Hiện nay, UBND thành phố đang đôn đốc chủ đầu tư và đơn vị thi công 

đẩy nhanh tiến độ đối với 2 khoảng cống còn lại và dự kiến hoàn thành trong 

năm 2022 

 (2) Ông Cam Văn Phú - Số 175, đường Lương Thế Vinh, khối 6: Tình 

trạng ô nhiễm môi trường tại các lò giết mổ gia cầm đã tồn tại từ rất lâu, nhân dân 

có ý kiến rất nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị xem xét giải 

quyết. 

Qua xem xét, nội dung của nhân dân phản ánh đối với cơ sở giết mổ gia 

cầm gây ô nhiễm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm của hộ kinh doanh Lương Thị 

Khoa địa chỉ cạnh số nhà 222, đường Lương Thế Vinh, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố đã thành lập Đội kiểm tra tiến hành kiểm 

tra xử lý.  

Ngày 18/8/2022, Đội kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ 

vịt của bà Lương Thị Khoa. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực kinh doanh giết mổ 
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vịt không hoạt động, trong khu vực đang nuôi nhốt vịt sống, không có ai trông, 

không có bà Khoa ở khu vực trên. UBND thành phố đã giao cho UBND phường 

Hoàng Văn Thụ tiếp tục kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, tuyên truyền vận 

động bà Khoa không được thực hiện kinh doanh giết mổ, nuôi nhốt động vật tại 

các vị trí không đảm bảo vệ sinh môi trường, tìm địa điểm khác để thực hiện việc 

kinh doanh giết mổ động vật, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy 

định của pháp luật về chăn nuôi, thú ý, môi trường, … Đến nay, hộ kinh doanh 

Lương Thị Khoa đã di dời không còn nuôi nhốt và giết mổ gia cầm trên địa bàn 

phường Hoàng Văn Thụ.  

Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn đã 

quy hoạch 02 khu giết mổ tập trung có diện tích 2ha tại xã Quảng Lạc và 

Hoàng Đồng. UBND thành phố đang tiếp tục nghiên cứu lập dự án khu giết mổ 

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

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

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

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

(3) Ông Chu Hải Lùng - Nguyễn Văn Thông, Khối 7: Đề nghị giải thích 

rõ thêm việc chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công được hưởng 100% theo 

quy định, nhưng khi đi khám chữa bệnh có một số loại thuốc cá nhân vẫn phải 

tự mua, bỏ hẳn yêu cầu cung cấp giấy tờ khác khi đi khám chữa bệnh (do bảo 

hiểm y tế đã được mã hóa); tăng chế độ phụ cấp của thương binh (do đã lâu 
chưa tăng). 

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ban hành nhiều văn bản thực hiện 

chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ, các 

chính sách đã được ban hành để người có công được thụ hưởng là trợ cấp hàng 

tháng, trợ cấp một lần; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; bảo hiểm y tế; cấp phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị phục hồi chức năng; hỗ trợ 

cải thiện về nhà ở; ưu tiên trong việc tuyển sinh, tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục; 

miễn giảm tiền sử dụng đất; ưu tiên hoặc thuê đất; vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh 

doanh; miễn hoặc giảm các loại thuế theo quy định của pháp luật, được thực hiện 

đồng bộ trên cả nước. Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn hiện nay có 720 người có 

công và thân nhân của họ được hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và người 

hưởng chính sách như thương binh là 248 người.  

Đối với chế độ trợ cấp của thương binh,hiện nay đang thực hiện theo Nghị 

định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ Quy định mức hưởng trợ 

cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ 

ngày 15/9/2021), theo đó một số loại trợ cấp đã được điều chỉnh tăng như: trợ cấp 

thờ cúng liệt sỹ, chế độ điều dưỡng đối với người có công, chế độ trợ cấp hàng 

tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Tuy nhiên, mức trợ cấp đối với các đối 

tượng còn lại, trong đó có trợ cấp cho thương binh vẫn giữ nguyên bằng mức trợ 

cấp theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ (có hiệu lực từ 

ngày 15/8/2019). 
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Về việc ông Chu Hải Lùng có ý kiến đề nghị tăng chế độ trợ cấp đối với 

thương binh, thành phố tiếp thu và sẽ có ý kiến, báo cáo với các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét để nhằm nâng cao mức sống của người có công với cách mạng nói 

chung và thương binh nói riêng. 

Đối với nội dung: Đề nghị giải thích rõ thêm việc chế độ bảo hiểm y tế đối 

với người có công được hưởng 100% theo quy định, nhưng khi đi khám chữa bệnh 

có một số loại thuốc cá nhân vẫn phải tự mua, bỏ hẳn yêu cầu cung cấp giấy tờ 

khác khi đi khám chữa bệnh (do bảo hiểm y tế đã được mã hóa). UBND thành phố 

đã giaophòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu văn bản gửi 

ý kiến đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn để xem xét, trả lời cụ thể đối với ông. 

(4) Ông Hoàng Sình - Khối 8: Đề nghị bỏ biển được phép rẽ phải tại ngã 

tư đèn giao thông đường Minh Khai - Lê Lai do đường nhỏ. 

Biển được phép rẽ phải tại ngã tư đèn giao thông đường Minh Khai - Lê 

Lai do đề xuất của Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT thành phố nhằm giảm ùn tắc 

trên tuyến đường Minh Khai, UBND thành phố sẽ báo cáo Ban ATGT tỉnh xem 

xét điều chỉnh nội dung này nếu phù hợp. 

(5) Ông Lý Viết Nam- Khối 9: Tại ngõ 126 đường Hoàng Đình Giong 

hiện nay có khu vực bị trũng, mỗi khi mưa to gây ứ đọng gây mùi hôi thối mất vệ 
sinh môi trường, đề nghị được quan tâm khắc phục 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ giao UBND phường Hoàng 

Văn Thụ tổ chức khảo sát, lập dự toán để thực hiện cải tạo, sửa chữa đường ngõ 

và hệ thống thoát nước với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” 

4. Nhân dân phường Tam Thanh (09 ý kiến) 

(1) Bà Chu Thị Phương - Khối 9: Tôi được bố mẹ đẻ cho 1900m2 bị ảnh 

hưởng Dự án khu đô thị Bến Bắc nên không xây nhà để ở được phải đi ở thuê từ lâu. 

Nay toàn bộ khu đất này bị thu hồi hết nhưng không bố trí cho tái định cư, gia đình 

tôi rất khó khăn, hai vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định, các con đang đi 

học. Đề nghị các cấp, ngành xem xét cấp cho gia đình tôi 01 ô tái định cư để ổn định 
cuộc sống.  

Gia đình bà Chu Thị Phương bị thu hồi tổng diện tích là 1914,0m2. 

Ngày 06/12/2021 UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ cho hộ bà Chu Thị Phương tại Quyết đinh số 4499/QD-UBND với giá trị 

bồi thường, hỗ trợ là 617.344.000 đồng. 

Trung tâm phối hợp với UBND phường Tam Thanh, Nhà đầu tư đã nhiều lần 

tổ chức làm việc với gia đình bà Chu Thị Phương để tuyên truyền, vận động, thuyết 

phục đến ngày 11/10/2022 gia đình đã nhất trí nhận tiền, bàn giao toàn bộ mặt bằng 

để thi công thực hiện dự án và không yêu cầu xem xét cấp tái định cư nữa. 

(2) Ông Trần Văn Long - Khối 2: Đề nghị di chuyển nhà vệ sinh thuộc dự 

án cải tạo chỉnh trang Hồ Phai Loạn (giáp đường Yết Kiêu) sang vị trí khác do sẽ 

ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh; Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét về 

công tác quản lý TTĐT khu vực vỉa hè Đường Yết Kiêu (đoạn tái định cư khối 2)do 

có nhiều khu kinh doanh, phương tiện giao thông nhiều gây cản trở giao thông, nên 

có giải pháp để các phương tiện đỗ 1 chiều (cạnh Cung Thiếu nhi) 
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- UBND thành phố đã trả lời công dân tại Công văn số 2261/UBND-

QLDA ngày 29/8/2022 về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của một số hộ 

dân tại khu TĐC tập trung khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh. Đã tổ 

chức đối thoại, các hộ dân đã hiểu và đồng thuận, thống nhất phương án thiết kế 

nhà vệ sinh đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Tuyến đường Yết Kiêu đoạn từ Nhị Thanh - Lê Hồng Phong được Sở 

Giao thông vận tải tỉnh cải tạo, nâng cấp và bố trí vạch sơn phân luồng, vạch đỗ 

xe đảm bảo các phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến trên thuận lợi, Ban 

ATGT thành phố sẽ khảo sát và xin ý kiến Ban ATGT tỉnh nội dung đề xuất của 

công dân. 

(3) Nguyễn Thế Giang - Khối 2: Đề nghị niêm yết bản phối cảnh dự án 

cải tạo, chỉnh trang Hồ Phai Loạn để nhân dân biết và giám sát. Đề nghị di 

chuyển nhà vệ sinh thuộc dự án cải tạo chỉnh trang Hồ Phai Loạn (giáp đường 
Yết Kiêu) sang vị trí khác do sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. 

- Về nội dung đề nghịniêm yết bản phối cảnh dự án cải tạo, chỉnh trang 

Hồ Phai Loạn để nhân dân biết và giám sát. Ngay sau khi khởi công công trình, 

Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố, Nhà thầu thi công đã thực hiện Niêm yết 

Biển báo thông tin công trình theo quy định, kèm phối cảnh 3D dự án tại khu 

vực trước Cổng Newcentury, đường Trần Đăng Ninh, tiếp nhận ý kiến của công 

dân, Chủ đầu tư tiếp tục cho in treo bổ sung phối cách công trình tại 02 khu vực 

đường Yết Kiêu, Khu vực trước Cung Văn Hoá Thiếu Nhi.  

- UBND thành phố đã trả lời công dân tại Công văn số 2261/UBND-

QLDA ngày 29/8/2022 vềviệc trảlời đơn kiến nghị, phản ánh của một sốhộdân 

tại khu TĐC tập trung khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh. Đã tổ chức 

đối thoại, các hộ dân đã hiểu và đồng thuận, thống nhất phương án thiết kế nhà 

vệ sinh đảm bảo mỹ quan đô thị. 

(4) Hoàng Văn Xuân - Khối 7: Đề nghị khẩn trương cải tạo và nâng cấp 

đường Lê Quý Đôn do nhiều nắp cống đã hỏng gây tràn nước thải mất vệ sinh 
và không đảm bảo an toàn giao thông. 

Năm 2016 thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước chung thành phố 

do Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn làm Chủ đầu tư. Trên tuyến đường 

Lê Quý Đôn được xây dựng mạng cống thoát nước cấp 2. Tuy nhiên sau một 

thời gian sử dụng nhiều nắp cống có hiện tượng hư hỏng, nội dung này UBND 

thành phố sẽ có ý kiến đến cơ quan quản lý hệ thống thoát nước trên có phương 

án cải tạo sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông 

(5) Ông Nông Thị Bằng - Khối 2: Đề nghị giải quyết tình trạng mất an 

toàn giao thông do nhiều xe đỗ dưới lòng đường đoạn đường Tam Thanh (đoạn 

đi vào chùa Tam Thanh). Tăng cường tuần tra và có giải pháp để phạt đối với 
các phương tiện vi phạm không đi qua vòng xuyến ngã 6 

Tiếp thu ý kiến của nhân dân, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại khu vực trên. 
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(6) Phan Thị Kim Phượng - Khối 9: Đề nghị có giải pháp phù hợp cho 

việc bố trí các hố trồng cây tại đường dạo của dự án kè sông Kỳ Cùng, do các 
hố trồng cây dày, kích thước lớn gây cản trở cho việc đi lại. 

Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn 3) thành phố Lạng Sơn do 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Đối với nội 

dung kiến nghị của nhân dân, UBND thành phố sẽ có ý kiến với chủ đầu tư để 

xem xét, điều chỉnh phù hợp. 

(7) Ông Chu Quyết Thắng - Khối 8: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 8 hộ của khu tập thể Điện lực tỉnh (đường Ngô Thì Nhậm) để 
người dân ổn định cuộc sống. 

Khu đất của Công ty xây lắp điện Lạng Sơn tại khối 8 phường Tam Thanh 

hiện có 13 hộ gia đình đang quản lý, sử dụng, trong đó có 08 hộ sử dụng đất 

thuộc vị trí 1 đường Ngô Thì Nhậm, các hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nhưng 

chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất. Năm 2016, UBND thành phố đã rà soát 

toàn bộ các khu đất công trên địa bàn thành phố để xem xét xử lý. Tại thời điểm 

rà soát, trên bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 phường Tam Thanh thể hiện khu 

đất của Công ty xây lắp điện Lạng Sơn thuộc quy hoạch đất công trình, di tích 

tín ngưỡng. 

UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh, đề xuất hướng xử lý và được 

UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận tại Công văn số 221/UBND-KTN ngày 

15/3/2018, trong đó Khu đất Công ty xây lắp điện Lạng Sơn được UBND tỉnh 

chấp thuận phương án "Điều chỉnh QHCT 1/500, cấp giấy chứng nhận theo 

hướng công nhận QSD đất theo hiện trạng các hộ đang sử dụng, thu tiền sử 

dụng đất". 

Ngày 18/4/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 665/QĐ-

UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, trong đó điều chỉnh khu đất Công ty xây lắp điện 

Lạng Sơn tại vị trí 1, đường Ngô Thì Nhậm thành quy hoạch đất ở và một phần quy 

hoạch giao thông, mở rộng đường Ngô Thì Nhậm - Tô Thị. Sau khi điều chỉnh quy 

hoạch sẽ có 8 hộ gia đình có vị trí mặt đường đã được điều chỉnh quy hoạch được xem 

xét cấp Giấy chứng nhận, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Tam Thanh 

thông báo để các hộ gia đình thực hiện kê khai cấp Giấy chứng nhận. Đối với 05 hộ 

còn lại, do không phù hợp với quy hoạch nên chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận 

theo quy định. Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ và nộp hồ sơ tại UBND 

phường Tam Thanh để được xem xét, giải quyết theo trình tự, thủ tục. 

(8) Bà Đinh Thị Phượng - Khối 2: vỉa hè, lòng đường khu vực đường Yết 

Kiêu, nghiên cứu có biển cấm đỗ và bố trí lại chỗ để xe sao cho phù hợp. Đề 

nghị di chuyển nhà vệ sinh thuộc dự án cải tạo chỉnh trang Hồ Phai Loạn (giáp 
đường Yết Kiêu) sang vị trí khác do sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. 

UBND thành phố đã trả lời công dân tại Công văn số 2261/UBND-QLDA 

ngày 29/8/2022 về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của một số hộ dân tại 
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khu TĐC tập trung khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh. Đã tổ chức đối 

thoại, các hộ dân đã hiểu và đồng thuận, thống nhất phương án thiết kế nhà vệ 

sinh đảm bảo mỹ quan đô thị 

(9) Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu: Đề 

nghị giải thích rõ thêm các căn cứ pháp lý, điều kiện nào để điều chỉnh tâm đường 

lệch sang phía tây từ 2 -3m so với phương án cũ; việc điều chỉnh này chưa công bằng 

với các hộ khác, gây nhiều thiệt thòi, khó khăn cho các hộ dân hai bên đặc biệt là các 

hộ có diện tích từ 40 - 60m2, các hộ muốn cải tạo, xây mới (phải lùi 3m). Vậy nên điều 

chỉnh quy hoạch đều mỗi bên để 3m vỉa hè. Cần xem xét, có phương án đền bù theo 

đất ở cho các trường hợp như: trong cùng thửa, cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất liền kề với đất ở, có một phần vườn (các hộ này đã xây nhà ở từ năm 2004 có xác 

nhận của chính quyền, các hộ ở gần và nộp thuế đất phi nông nghiệp hàng năm). Đề 
nghị tăng mức tiền đền bù về đất, công trình kiến trúc. 

Thiết kế dự án đường Bà Triệu đã được lập, thẩm định, UBND tỉnh phê 

duyệt thiết kế tim tuyến, chỉ giới xây dựng đường đảm bảo tuân thủ theo đúng đồ 

án quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 

không có việc điều chỉnh tim tuyến so với Quy hoạch chi tiết xây dựng, Dự án 

Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 57/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 với quy mô mặt cắt ngang đường là 21m (theo 

Quy hoạch xây dựng là 27m), trong đó mặt đường rộng 15m, trước mắt thực hiện 

xây dựng vỉa hè rộng mỗi bên 3m (Quy hoạch mỗi bên vỉa hè là 6m). 

Về hiện trạng mặt đường Bê tông hiện nay: Qua kết quả khảo sát hiện 

trạng cho thấy:  

+ Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến phố Thác Mạ 1 có mặt đường BTXM 

hiện trạng rộng trung bình: 7,5m, chưa có vỉa hè (Chiều rộng đường bên trái từ 

tim đường QH rộng trung bình 5m- 6,5m (Cần mở rộng bên trái thêm trung bình 

từ 4m-5,5m); chiều rộng đường BTXM hiện trạng bên phải từ tim QH ra rộng 

1m -2,5m (cần mở rộng bên phải thêm 8m-9,5m); 

+ Đoạn từ phố Thác Mạ 1 đến đường Nguyễn Đình Chiểu có mặt đường 

BTXM hiện trạng rộng trung bình: 11.0m; vỉa hè bên trái đủ 6m theo quy hoạch. 

(chiều rộng đường bên trái từ tim đường QH ra rộng trung bình 13,5m đủ làn đường. 

 + Vỉa hè trái theo quy hoạch- không mở rộng); chiều rộng đường BTXM 

hiện trạng bên phải từ tim QH ra rộng khoảng 3,5m (cần mở rộng bên phải thêm 

khoảng 7-7,5m); 

Do quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đường giai đoạn 

trước chưa tổ chức GPMB được toàn bộ để thi công theo chỉ giới đường đỏ 

tuyến đường theo quy hoạch, chỉ thực hiện thi công theo mặt bằng hiện trạng đã 

được GPMB theo thực tế.  

Vì vậy, khẳng định không có việc điều chỉnh tâm đường lệch sang bên 

phải tuyến (phía tây) từ 2 - 3m so với phương án cũ cũng như không có việc 

thiết kế dự án điều chỉnh tim tuyến như ý kiến của các hộ dân phản ánh. Tim 
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đường BTXM hiện trạng không phải tim đường theo quy hoạch chi tiết xây 

dựng phường Đông Kinh, tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

- Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, có nhiều trường 

hợp các hộ gia đình bồi thường về đất là đất vườn, Hội đồng BT,HT,TĐC đã căn 

cứ vào các văn bản pháp lý, tài liểu quản lý nhà nước về đất đai như: các loại bản 

đồ địa chính, bản đồ giải thửa ... các sổ đăng ký ruộng đất, sổ mục kê địa chính .... 

và xác minh cụ thể quá trình sử dụng của từng hộ gia đình để xem xét và kết luận 

loại đất được bồi thường theo đúng quy định. 

Đối với một số hộ đình có đất bồi thường là đất vườn, UBND thành phố đã 

chỉ đạo Hội đồng BT,HT,TDC dự án báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn mức hỗ trợ 

khác theo quy định hiện hành, khí có văn bản thông báo của UBND tỉnh, Hội 

đồng BT,HT,TDC sẽ tiến thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia 

đình theo đúng nội dung của thông báo. 

- Thẩm quyền ban hành đơn giá bồi thường về đất thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Hiện tại Hội đồng BT, HT, TĐC thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 

17/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng 

đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu), thành phố Lạng Sơn. 

Việc thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình đã 

đảm bảo đúng theo quy định 

Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân 

phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

với Nhân dân năm 2022./. 

 

Nơi nhận:  

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị TP;  

- Ban TCD thành phố; 

- CPVP, CVVP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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