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BÁO CÁO 

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

thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

Thực hiện Thông báo số 379/TB-HĐND ngày 01/11/2022 của HĐND 

thành phố Lạng Sơn về dự kiến nội dung kỳ họp thứ Bẩy HĐND thành phố khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các 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; 

Báo cáo số 348/BC-HĐND ngày  13/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố, 

khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố đã tổng 

hợp và đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết 19 ý kiến, kiến nghị. Đến 

thời điểm báo cáo UBND thành phố đã giải quyết xong 18 kiến nghị (chiếm 

94.7%), đang giải quyết 01 kiến nghị (chiếm 5.3%). Kết quả giải quyết cụ thể 

từng ý kiến, kiến nghị như sau: 

1. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND 

thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị: 13 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: 12 (Có biểu 01 kèm theo) 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị đang giải quyết: 01 

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 Lạng Sơn 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 

đườngHoàng Đình Kinh. Hiện nay, UBND thành phố đang phối hợp với Sở Giao 
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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. 

2. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm HĐND 

thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị: 06 

- Tổng số ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: 06 (Có biểu 02 kèm theo). 

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 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 (B/c); 

- 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. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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