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BÁO CÁO 

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

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

Thực hiện Công văn số 406/HĐND-VP ngày 02/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc chuyển kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Bẩy HĐND thành 

phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 Ngay sau khi nhận được 14 ý kiến, kiến nghị (với 28 nội dung) của cử tri 

tại Báo cáo số 404/BC-HĐND ngày  02/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố 

về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bẩy 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 14 ý kiến, 

kiến nghị (với 28 nội dung) của cử tri do HĐND thành phố chuyển đến, cụ thể: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ (01 ý kiến với 01 nội dung) 

Ông Nguyễn Nhật Chiến - Cử tri khối 6, phường Tam Thanh: Năm 

2020, Nhà nước có đầu tư xây một bể chứa nước 60m3 trong khu Nà Trang đường 

lên đồi Khỉ để dẫn nước từ hồ Nà Tâm, xã Hoàng Đồng về, phục vụ cho nhân dân 

thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng sản xuất theo chương trình VietGap. Nhưng chỉ 

được mấy tháng có nước, 2 năm gần đây không còn sử dụng được vì không có 

nước gây lãng phí tiền của nhà nước. Vậy trách nhiệm thuộc cơ quan nào? 

Công trình bể chứa nước 60m3 trong khu Nà Trang đường lên đồi Khỉ là 

một phần của dự án: Tuyến đường ống cấp nước tưới lúa và cây ăn quả Bó Diêm 

- Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Nguồn nước của công trình 

được lấy từ hồ Bó Diêm, thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng, không phải lấy nước từ 

hồ Nà Tâm. Công trình được khởi công ngày 15/11/2019 và hoàn thành đưa vào 

sử dụng ngày 22/10/2020. Nhiệm vụ của công trình chủ động nước tưới cho 15 

ha đất trồng lúa của thôn Khòn Pịt, Đồi Chè, Nà Sèn, Hoàng Thanh, xã Hoàng 

Đồng và tạo nguồn nước để ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm phát triển 12 ha 

diện tích cây ăn quả thôn Nà Sèn và thôn Nà Pàn. 

Ngay sau khi công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng đã kịp thời 

chống hạn phục vụ tưới cho 15 ha lúa (chủ yếu phần diện tích của đầu tuyến 

đường ống) vụ mùa năm 2020 của thôn Khòn Pịt, Đồi Chè, Nà Sèn - xã Hoàng 

Đồng. Bắt đầu từ vụ Đông - Xuân năm 2020-2021, công trình tạm dừng phục 

vụ, nguyên nhân do công trình đầu mối hồ Bó Diêm bị hư hỏng cống điều tiết 

cần phải xả nước và không trữ nước hồ để sửa chữa trong năm 2021. UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống thủy 

lợi hồ Bó Diêm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (bể chứa 
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nước 60m3 trong khu Nà Trang của hệ thống công trình tuyến đường ống cấp 

nước tưới lúa và cây ăn quả Bó Diêm - Nà Pàn được lấy nước từ hồ Bó Diêm), 

do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn làm 

chủ đầu tư. Thời gian sửa chữa của công trình được bắt đầu từ ngày 23/4/2021, 

hoàn thành ngày 09/11/2021, do đó việc tích trữ nước của hồ Bó Diêm tiếp tục 

phải chờ nguồn nước từ mùa mưa năm 2022. Vì vậy, vụ xuân của năm 2022 vẫn 

tiếp tục tận dụng nguồn nước chết của hồ để tưới lúa, đến tháng 6 năm 2022 hồ 

Bó Diêm mới bắt đầu tích trữ nước và chủ động cấp nước cho vụ mùa. Hiện nay, 

hồ Bó Diêm đang trữ nước ở cao trình 2,5 m (đạt 40% công suất thiết kế), đảm 

bảo cho công trình: Tuyến đường ống cấp nước tưới lúa và cây ăn quả Bó Diêm 

- Nà Pàn, xã Hoàng Đồng hoạt động bình thường.  

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (04 ý kiến 

với 07 nội dung) 

1. Ông Trần Hữu Chất - Cử tri khối 4, phường Hoàng Văn Thụ 

- Dự án kè suối Lao Ly đã thực hiện từ năm 2019, đến nay đã hoàn thành 

chưa? Hiện nay, lòng suối còn rất nhiều bùn đất chưa được nạo vét, mỗi lần trời 

mưa nước dâng cao, bùn dưới lòng suối đùn lên rất nhiều. Đề nghị thành phố 

kiểm tra, giải quyết dứt điểm. 

Hiện nay dự án kè suối Lao Ly đã thi công cơ bản hoàn thành, trong đó 

đoạn suối Lao Ly phạm vi thuộc phường Hoàng Văn Thụ thuộc gói thầu số 1 

vừa thi công vừa phải giải phóng mặt bằng. Quá trình thi công đã hoàn thành 

hạng mục nạo vét lòng suối theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Cụ thể đoạn từ hồ 

Phú Lộc đến đường Bà Triệu nạo vét xong trong quý III/2021; đoạn từ đường 

Bà Triệu đến đường Trần Đăng Ninh nạo vét xong trong Quý I/2021.  

Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, do đoạn suối Lao Ly (từ hồ Phú Lộc 

đến sông Kỳ Cùng) là đoạn hạ lưu suối, độ dốc lòng suối tương đối thấp (trung 

bình khoảng 1%, do vậy mỗi lần mưa lũ, ngập úng thường xuyên bị kéo theo 

lượng bùn, đất, rác thải từ đầu nguồn vào suối và ứ đọng do nước ngược từ sông 

Kỳ Cùng cũng dâng lên). Đồng thời, đoạn suối này các hộ dân còn giữ thói quen 

thường xuyên xả thải rác hữu cơ và vô cơ trực tiếp xuống suối (đặc biệt là đoạn 

từ đường Bà Triệu đến đường Trần Đăng Ninh).  

Theo kết quả tính toán thuỷ văn và tính lượng bùn cát lắng đọng trong 

lòng suối Lao Ly mỗi 01 năm trong phạm vi lòng suối lượng bùn lắng đọng 

trong trung bình cao khoảng 40cm đối với vị trí giữa lòng, thực tế có thể thay 

đổi tuỳ theo vị trí bên bồi và bên lở của lòng suối (bên bồi sẽ lắng đọng lớn và 

bên lở lắng đọng tương đối như vị trí giữa lòng).  

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến sau khi lòng suối đã nạo vét xong nhưng 

đến thời điểm hiện tại đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Trần Đăng Ninh 

lượng bùn, rác lắng đọng đã cao trung bình từ 0.7-1 m do đã nạo vét được gần 

21 tháng, qua kiêm tra, đoạn suối này giáp khu dân cư, chợ Giếng Vuông còn có 

hiện tượng nhân dân dọc 2 bờ suối xả rác trực tiếp xuống suối, UBND phường 

cũng đã tổ chức kiểm tra nhắc nhở, xử lý. Đoạn suối Lao Ly (từ hồ Phú Lộc đến 
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đường Bà triệu) đến nay đã nạo vét được khoảng 18 tháng nhưng lượng bùn rác 

lắng đọng chỉ từ 0.2-0.4m do chỉ chịu ảnh hưởng của lượng bùn lắng đọng theo 

thời gian ít bị nước ngập úng từ sông Kỳ Cùng vào mùa lũ và không có hiện 

tượng xả rác thải trực tiếp của nhân dân 2 bên suối. Do vậy, để đảm bảo duy 

trình dòng chảy của suối Lao Ly, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các 

phường Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh tích cực tuyên truyên các hộ 

dân sinh sống hai bên suối giữ gìn vệ sinh chung, đặc biệt nghiêm cấm hiện 

tượng xả rác trực tiếp xuống lòng suối, có biện pháp xử lý chấm dứt hiện tượng 

vứt rác thải xuống suối; giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công tiếp tục nạo vét 

lòng suối trước khi bàn giao công trình, đưa vào sử dụng; giao cho đơn vị quản 

lý hạ tầng có giải pháp quản lý, duy trì nạo vét lòng suối thường xuyên. 

- Tại khu vực cầu Đen, đường Bắc Sơn đối diện cổng chợ Giếng Vuông có 

một khu đất trống, phía bên ngoài đã trồng cây xanh, tuy nhiên phía bên trong 

vẫn đề trống, nhân dân vứt rác bừa bãi, cỏ mọc um tùm, rất mất vệ sinh, phường 

và khối đã rất nhiều lần ra quân tổng VSMT nhưng vẫn không đảm bảo. Đề nghị 

thành phố có biện pháp xử lý cho đảm bảo VSMT. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn trồng bổ sung thảm cây lá màu và duy trì thường xuyên để đảm bảo 

cảnh quan môi trường, đồng thời chỉ đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ, 

phường Vĩnh Trại, Đội Quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý Chợ Giếng Vuông 

tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý theo quy định các 

hành vi xả rác thải gây mất vệ sinh môi trường quanh khu vực này.  

2. Ông Nguyễn Nhật Chiến - Cử tri khối 6, phường Tam Thanh: Khu 

danh thắng Nhất - Nhị Tam Thanh đã có quy hoạch đến nay là 60 năm, tuy 

nhiên vẫn chưa triển khai theo quy hoạch, gây khó khăn cho người dân nằm 

trong vùng quy hoạch khi xây dựng nhà ở. Vậy thành phố cho biết dự án còn 

triển khai theo quy hoạch nữa không? Nếu không triển khai thì tạo điều kiện cho 

người dân xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. 

Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh thuộc khu vực bảo vệ di tích được xác 

định bởi các điểm mốc từ A1 đến A68 với hệ tọa độ định vị trên hồ sơ bản vẽ 

của dự án quy hoạch Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh - Núi Tô Thị và 

Thành Nhà Mạc được phê duyệt tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 

28/7/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

danh thắng Nhị Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc, tỷ lệ 1/2000. Đây 

là khu vực quy hoạch định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị, phát 

triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh của thành phố. Hiện 

nay, thành phố đang từng bước triển khai thực hiện quy hoạch.  

3. Bà Lăng Thị Thọ - Cử tri khối 3, phường Đông Kinh 

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt của các hộ gia đình tại khu chung cư Khòn 

Lải do xây dựng đã lâu, nay bị xuống cấp và hư hỏng. Đại diện các hộ dân đến 

hỏi Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn thì được hướng dẫn đến Đội Quản lý 

Trật tự đô thị thành phố, đến Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố thì được trả 



4 

 

lời đến liên hệ với Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn. Vậy đơn vị nào chịu 

trách nhiệm sửa chữa cho dân? 

UBND thành phố đã chỉ đạo Đội  Quản lý TTĐT thành phố cải tạo, sửa 

chữa  đảm bảo kịp thời cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình tại khu chung cư 

Khòn Lải. Trong quá trình sử dụng, nếu có sự cố, đề nghị các hộ dân thông tin 

phản ánh về Đội Quản lý TTĐT thành phố (số điện thoại 02053.893.899) để 

được khắc phục, sửa chữa kịp thời. 

- Tòa nhà khu Chung cư Khòn Lải do xây dựng đã lâu, một số căn hộ bị 

thấm, dột. Nhân dân đã có kiến nghị nâng cấp cải tạo nhưng chưa được sửa 

chữa, do vậy một số hộ không nộp tiền thuê nhà do chưa được cải tạo, sửa chữa. 

UBND thành phố đã giao Đội Quản lý trật tự đô thị  tham mưu phương án 

thấm dột, sau khi phương án được phê duyệt sẽ tổ chức triển khai thực hiện đảm 

bảo điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân khu chung cư Khòn Lải.  

- Sân của Tòa nhà khu chung cư Khòn Lải hư hỏng nặng, các hộ dân đã 

tự đổ mạt đá san gạt để đi lại. Từ năm 2018 đã được nghe có chủ trương sửa 

chữa, cải tạo nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị xem xét giải quyết.  

 UBND thành phố đã giao Đội QLTTĐT tham mưu lập phương án sửa 

chữa cụ thể, sau khi phương án được phê duyệt sẽ tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân khu chung cư Khòn Lải.  

4. Ông Vy Văn Chiến - Cử tri Khối Cửa Đông, phường Chi Lăng: Đề 

nghị xử lý cống thoát nước ở đường Thành khu vực chợ Chi Lăng vì mỗi khi trời 

mưa bốc mùi hôi ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Đề nghị thành phố quan 

tâm, xem xét, giải quyết. 

Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 

của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và 

xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn là đơn 

vị được giao quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố; Sơ xây dựng 

đã giao Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn trực tiếp quản lý, vận hành, 

khai thác và thu giá dịch vụ thoát nước (phí nước thải sinh hoạt). Trong năm 

2022, Chi nhánh xây lắp điện nước thuộc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng 

Sơn đã triển khai nạo vét hệ thống cống 03 lần theo kế hoạch (tháng 01, tháng 5 

và tháng 9); trong tháng 11 đơn vị cũng đã nạo vét, thông cống thoát nước. Tuy 

nhiên, do khu vực này là khu vực chợ (Chợ Chi Lăng) thường xuyên có các hộ 

kinh doanh buôn bán hàng ăn và xả thải trực tiếp các thức ăn thừa, mỡ… chưa 

được xử lý dẫn đến có mùi hôi thối và tắc cống. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND 

thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Sở Xây dựng Lạng Sơn quan tâm, xem xét và 

sớm có biện pháp giải quyết.  

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

BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT (08 ý kiến, 19 nội dung) 
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1. Ông Nguyễn Nhật Chiến - Cử tri khối 6, phường Tam Thanh: Việc 

thu hồi đất như trước cửa Động Tam Thanh chỉ thu hồi có 800m2 của nhà bà 

Võ, trong khi đó phia trước là đất nông nghiệp có khoảng 300m2 lại không thu 

hồi cho thông thoáng, để người dân xây làm nơi kinh doanh hàng ăn chay. Việc 

chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nhà ở đã được thực hiện chưa. Khu ruộng 

phía bên kia đường trước đây đã cưỡng chế thu hồi đất, tuy nhiên hiện nay 

người dân xây nhà kinh doanh buôn bán nhà nước không có ý kiến gì? 

Kiểm tra bản đồ địa chính, phần đất khoảng 300 m2 ông Chiến phản ánh 

là thửa đất số 35, tờ bản đồ địa chính số 26, thửa đất thuộc quy hoạch dự án Cải 

tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa Hang Tam Thanh, hiện nay 

UBND thành phố đang triển khai thực hiện trình tự thu hồi đất theo quy định. 

Đối với khu ruộng phía đối diện cổng chùa Tam Thanh, một phần đã bị 

thu hồi đất để thực hện dự án đường Tam Thanh từ năm 1999, phần còn lại các 

hộ gia đình sử dụng, việc xây dựng nhà, kinh doanh. Tiếp thu ý kiến của cử tri, 

UBND thành phố sẽ giao UBND phường kiểm tra xử lý theo quy định. 

2. Bà Vương Kim Lửu - Cử tri khối 6, phường Tam Thanh: Gia đình 

có thửa đất của ông cha để lại 60 năm nay do gia đình tự khai phá một khu 

ruộng không tranh chấp với ai, hiện nay nhà nước đã quy hoạch làm sân Chùa 

Tam Thanh đã mấy chục năm nhưng chưa thấy thu hồi, gây khó khăn cho việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Vậy thành phố cho biết dự 

án có thu hồi đất của người dân nữa không? Nếu không thu hồi đề nghị tạo điều 

kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 

Kiểm tra hồ sơ cho thấy Bà Vương Kim Lửu kê khai cấp Giấy chứng nhận 

đối với diện tích 521,0m2 đất thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ địa chính số 26 

phường Tam Thanh, địa chỉ đất tại khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND phường Tam Thanh kiểm tra, xác nhận 

nguồn gốc đất ông cha để lại, thời điểm sử dụng đất vào mục đích đất ở là trước 

ngày 15/10/1993 và hoàn thiện hồ sơ chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai thành phố. Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố đã chuyển thông tin để 

xác định nghĩa vụ tài chính đến Chi cục thuế thành phố và chuyển hồ sơ đến 

phòng Tài nguyên Môi trường để thẩm định trình UBND thành phố xem xét ký 

Giấy chứng nhận theo quy định.  

Kết quả kiểm tra, đối chiếu hồ sơ địa chính và hồ sơ có liên quan cho thấy: 

Bản đồ địa chính phường Tam Thanh đo vẽ năm 1997 thể hiện thửa đất số 27, 

bản đồ 26 có một phần kí hiệu T, một phần kí hiệu Ao. Kiểm tra bản đồ giải 

thửa đo vẽ năm 1989 không thể hiện có phần diện tích bà Lửu đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận. Năm 1999 khi thu hồi đất để làm đường Tam Thanh, tại biên bản 

ngày 14/5/1999 kiểm kê và thống nhất thỏa thuận tài sản đền bù thể hiện khu đất 

có một phần đất nền nhà, một phần ao; Tại tờ kê khai nộp thuế đất năm 1995, 

ông Voòng Say Hếnh (bố bà Lửu) kê khai tổng diện tích đất sử dụng 440m2 

trong đó để ở là 100m2.  

Từ kết quả kiểm tra, đối chiếu nêu trên cho thấy việc UBND phường Tam 

Thanh xác nhận toàn bộ diện tích bà Lửu kê khai là đất ở trước 15/10/1993 là 
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chưa đảm bảo. Do đó Phòng Tài nguyên Môi trường đã chuyển lại hồ sơ để 

UBND phường Tam Thanh xác minh, làm rõ theo quy định. 

3. Ông Lộc Văn Cung - Cử tri khối Đại Thắng, phường Chi Lăng 

- Năm 2003, gia đình ông Lộc Văn Cung bị thu hồi đất thực hiện dự án tái 

định cư Phai Luông 731,1m2 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp 1 ô tái định cư 

nào. Thời điểm đó 500m2 được 1 ô TĐC, còn dư 231m2 đến thời điểm hiện nay 

gia đình vẫn chưa được xem xét, giải quyết. 

Tiếp thu ý kiến của ông Lộc Văn Cung, UBND thành phố đã giao cơ quan 

chuyên môn kiểm tra, làm rõ nội dung kiến nghị và tham mưu phương án giải 

quyết. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã mời ông Lộc Văn Cung 

đến làm việc, tại buổi làm việc ông Cung có ý kiến: Đề nghị kiểm tra lại việc 

giao đất tái định cư tại ô số 45 đối diện công viên do bị thu hồi đất tại dự án 

Khu tái định cư Phai Luông của gia đình ông. Đề nghị không cấp cho ông Lộc 

Văn Thắng mà cấp cho ông Cung do bố mẹ đã mất, ông là con trưởng trong gia 

đình, đất bị thu hồi trước đây bố mẹ đã viết giấy chia ruộng cho ông. 

Trên cơ sở nội dung kiến nghị của Ông, cơ quan chuyên môn của UBND 

thành phố đang thu thập hồ sơ theo các thông tin Ông cung cấp, tuy nhiên do hồ 

sơ bồi thường dự án được thực hiện từ năm 2004, thông tin Ông cung cấp chưa 

đầy đủ, do đó đến nay chưa tìm được hồ sơ bồi thường. UBND thành phố sẽ tiếp 

tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm hồ sơ, đối chiếu thực địa để xem xét, 

giải quyết kiến nghị của ông. Trong quá trình giải quyết đề nghị Ông tiếp tục 

phối hợp cung cấp thêm thông tin liên quan để UBND thành phố giao các cơ 

quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu. 

- Đất trong lòng hồ của gia đình có 700m2 bị ảnh hưởng dự án xây dựng 

Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh, Ông Lộc Văn Cung đã có kiến nghị 

với Trung tâm Phát triển Quỹ đất đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết đền bù. 

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-LĐTBXH ngày 22/10/2012 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Trung 

tâm điều dưỡng người có công tỉnh lạng Sơn và Công văn số 414/UBND-KTN 

ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc địa điểm đầu tư xây dựng Trung tâm 

Điều dưỡng người có công.  

Ngày 05/7/2013, UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất số 

144/TB-UBND và ngày 26/5/2014 UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi 

đất bổ sung số 140/TB-UBND để thực hiện dự án: Trung tâm điều dưỡng người 

có công tỉnh Lạng Sơn, ngày 27/8/2013, tổ công tác tiến hành đo đạc kiểm đếm khối 

lượng đất đai và cây cối hoa màu trên đất thu hồi là 292,65m2 đối với gia đình Ông, 

trong đó 270,5m2 thuộc thửa số 10.2 và 22,15m2 thuộc thửa số 10.7, tờ bản đồ số 45, 

bản đồ địa chính phường Chi Lăng. Hiện trạng trồng cây các loại (Bạch đàn, keo, gỗ 

tạp…) Hội đồng BT, HT &TĐC dự án đã họp và thống nhất: Bồi thường 

292,65m2 đất rừng (RST) cho gia đình Ông và áp theo đơn giá tại Quyết định số 

28/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lạng sơn về việc ban hành 
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quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 292,65m2 x 

12.000 đồng/m2= 3.511.800đồng. 

Đối với nội dung đề nghị đất trong lòng hồ của gia đình có 700m2 bị ảnh 

hưởng dự án Xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh. Qua kiểm tra 

hồ sơ và phương án bồi thường của dự án gia đình ông không có hồ sơ kê khai 

kiểm đếm do đó không đủ điều kiện được xem xét hỗ trợ theo quy định. 

- Ông Lộc Văn Cung được bố mẹ để lại một phần diện tích đất, trên đất 

có trồng cây ăn quả, gia đình từ trước tới nay sử dụng ổn định, không có tranh 

chấp, nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Đề nghị thành phố quan tâm, xem xét, 

giải quyết 

Kiểm tra hồ sơ cho thấy Ông Lộc Văn Cung đã nộp hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận tại UBND phường Chi Lăng để được xem xét, giải quyết 

theo quy trình. Sau khi kiểm tra hồ sơ, xác định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

ông Cung kê khai là đất nông nghiệp, ông Cung không phải là người trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp (ông là cán bộ nghỉ hưu), theo quy định tại Điểm b, 

khoản 5, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì ông Cung 

được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện 

tích đất đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 

2 Điều 126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai”. 

Việc xác định đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành 

Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật đất đai: Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là cá nhân không thuộc đối 

tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức 

lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.  

Sau đó Ông đã rút hồ sơ và thực hiện nộp lại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang tên con trai là ông Lộc Nguyên Hùng. Đến nay UBND 

phường Chi Lăng đã hoàn thiện hồ sơ chuyển đến Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai thành phố để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.  

4. Bà Hoàng Thị Cừu - Cử tri thôn Rọ Phải, xã Mai Pha 

- Đề nghị thành phố cho biết quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực 

hiện dự án: Khu đô thị mới Mai Pha có đúng quy định không?  

- Việc UBND thành phố Lạng Sơn ban hành các quyết định cưỡng chế thu 

hồi đất của 15 gia đình và tổ chức thực hiện cưỡng chế có đúng quy định của 

pháp luật không? 

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha nằm trong phạm vi của Điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, được Thủ 



8 

 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 và 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 

được UBND tỉnh phê duyệt tai Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 05/6/2010. 

Phạm vi, ranh giới sử dụng đất của dự án phù hợp với điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, diện 

tích sau điều chỉnh quy hoạch là 91,73 ha, được phê duyệt tại Quyết định số 

1660/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 và Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 

13/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Dự án được triển khai thực hiện công tác 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 

và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được triển khai thực 

hiện đúng theo quy định tại Điều 67, Điều 69, Điều 70, Điều 71 Luật Đất đai 

năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tổ chức, cá nhân thống kê sai các loại đất, trong đó có đất Lúa đã xử lý 

như thế nào?  

Thực hiện Thông báo số 231/TB-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn đã có Công văn số 194/UBND-NV ngày 

31/10/2022 yêu cầu kiểm điểm, đề nghị xem xét, xử lý đối với tập thể, cá nhân 

có vi phạm liên quan trong việc rà soát, thống kê, thẩm định số liệu diện tích đất 

lúa tại dự án Khu đô thị mới Mai Pha. 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, UBND thành phố xác định trách nhiệm 

thuộc về công tác tham mưu lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thành phố, cụ thể là bà Lại Thị Vân, nguyên Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường, nay là Phó trưởng phòng Quản lý đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (hiện nay đang bị tạm giam) 

và ông Hoàng Thế Hiên, Nguyên công chức phòng Tài nguyên và Môi trường 

(đã nghỉ hưu năm 2019). 

Ngày 09/11/2022, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành 

Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức đã 

nghỉ hưu đối với ông Hoàng Thế Hiên. Đối với trường hợp bà Lại Thị Vân do 

hiện nay đang bị tạm giam nên chưa xem xét kiểm điểm. 

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch UBND thành phố Lạng 

Sơn đã ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 về việc thi hành 

kỷ luật công chức đã nghỉ hưu là ông Hoàng Thế Hiên với hình thức Cảnh cáo.  

- Đề nghị xem xét bồi thường hoa mầu, tài sản trên đất sau cưỡng chế, bồi 

thường theo thời vụ;  

- Đề nghị hoàn trả lại nguyên trạng về đất cho nhân dân để tiếp tục canh 

tác, tạo thu nhập cho gia đình. 

Hiện nay UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tạm dừng việc giải phóng mặt 

bằng dự án để kiểm tra, rà soát lại cơ chế, chính sách đảm bảo quyền lợi ích 

chính đáng của người bị thu hồi đất, không phải hủy bỏ việc thực hiện dự án. 
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Toàn bộ diện tích đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hiện do Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quản lý theo quy định. Do đó, đề nghị bồi thường hoa mầu, tài sản 

trên đất sau cưỡng chế và hoàn trả lại nguyên trạng đất cho cho các hộ gia đình 

là không có cơ sở xem xét. 

- Xem xét việc cưỡng chế gia đình chính sách (hộ ông: Hoàng Văn Léo, 

thôn Rọ Phải) với các nội dung trên đã nêu có ý đồ gì ? những người nào có liên 

quan, trả lời cho gia đình biết. 

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành thì người có đất thu hồi đã được xem xét bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư theo đúng quy định, trình tự mà không chấp hành quyết định thu hồi đất, 

sau khi đã được vận động, thuyết phục thì Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban 

hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện 

quyết định cưỡng chế. 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường cho thấy hộ ông Hoàng Văn Léo bị thu hồi 

tổng diện tích 2.892,0m2 gồm thửa đất số 233, diện tích 1.566,0m2 và thửa đất số 

35b, diện tích 1326,0m2 để thực hiện Dự án: Khu đô thị mới Mai Pha. Phương án 

bồi thường, hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt với tổng giá trị là 

910.177.000 đồng. Ngày 10/5/2022 ông Tống Đức Sơn (là người được ông Léo 

ủy quyền) đã nhận một phần tiền bồi thường hỗ trợ được UBND thành phố Lạng 

Sơn phê duyệt là 461.448.000 đồng và đồng ý bàn giao mặt bằng diện tích 

1.326,0m2. Diện tích còn lại là 1.166,0m2 gia đình ông Léo không đồng ý nhận 

tiền bồi thường, hỗ trợ và không đồng ý bàn giao mặt bằng. Sau khi tổ chức vận 

động, thuyết phục, ông Léo không nhất trí, UBND thành phố đã chỉ đạo cưỡng 

chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo đúng quy định. 

5. Ông Đinh Văn Uyên - Cử tri thôn Co Măn, xã Mai Pha 

- Gia đình ông Đinh Văn Uyên bị ảnh hưởng bởi dự án: Xây dựng trụ sở 

Công An Tỉnh hơn 800m2, tuy nhiên được đền bù với giá bồi thường là 

60.000đ/m2  là thấp, không thỏa đáng. Đề nghị thành phố xem xét, giải quyết. 

 UBND thành phố trả lời đơn tại Văn bản số 880/UBND-PTQĐ ngày 

25/4/2022. 

- Gia đình vẫn còn đất ngoài diện tích đất bị ảnh hưởng bởi Dự án: Xây 

dựng trụ sở Công an tỉnh, tuy nhiên Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thu 

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã lâu nhưng chưa điều chỉnh để trả lại 

Giấy chứng nhận cho gia đình. Đề nghị thành phố xem xét, giải quyết. 

 Ngày 16/5/2022 gia đình ông lên Trung tâm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và 

bàn giao mặt bằng. Căn cứ “Khoản 1, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định “Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Quy 

định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất Đai thì người sử dụng đất có nghĩa vụ 

nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định của pháp luật đất đai. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho Văn phòng đất đai để 

quản lý”.  
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 UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố ban hành 

Công văn số 744/PTQĐ, ngày 24/5/2022 về đề nghị chỉnh lý Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với 06 hộ gia đình ảnh hưởng dự án Trụ sở làm việc Công 

an tỉnh trong đó có gia đình ông chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

thành phố Lạng Sơn theo quy định. Sau khi chỉnh lý xong Trung tâm PTQĐ sẽ mời 

gia đình lên nhận. 

- Dự án: Xây dựng trụ sở Công an tỉnh có 58 ô đất tái định cư, đề nghị trả 

lời rõ các ô tái định cư đó sẽ bố trí cho đối tượng nào? 

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn có quy mô thực hiện là 

14,68ha với 264 hộ gia đình, cá nhân; 03 tổ chức và 01 cộng đồng dân cư bị ảnh 

hưởng. Đến thời điểm hiện nay đã thực hiện xong công tác đo đạc kiểm đếm, 

UBND thành phố đã thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 145 

trường hợp. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận bàn giao mặt bằng của 112 

hộ gia đình với diện tích 8,29ha. 

Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm việc, tỷ lệ 1/500 được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 

13/02/2018 thì trong tổng diện tích thu hồi là 14,68ha có bố trí quỹ đất tái định cư 

là 0,58ha. Quỹ tái định cư theo quy hoạch được duyệt có khoảng 59 ô đất tái định 

cư, diện tích trung bình từ 90-100m2/ô. Các ô tái định cư sẽ được xem xét bố trí 

tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Trụ sở làm việc 

Công an tỉnh Lạng Sơn. 

6. Bà Vi Thị Tiên - Cử tri thôn Rọ Phải, xã Mai Pha 

Gia đình và một số hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi Dự án: Đường vào 

trung tâm xã Mai Pha, gia đình đã bàn giao đất để thi công, tuy nhiên cho đến 

nay chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ; Dự án không thấy thi công. Đề nghị 

trả lời, làm rõ: 

- Dự án có tiếp tục thực hiện triển khai nữa không? 

- Đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 

Dự án. 

- Nếu Dự án không thực hiện nữa, phải thông báo cho các hộ nhân bằng 

văn bản để nhân dân biết và trả lại đất để các hộ dân canh tác, sử dụng. 

Dự án đã không thực hiện, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

4800/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 v/v chấm dứt thực hiện dự án Đường vào Nhà văn 

hóa- Khu thể thao xã Mai Pha, căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 

của UBND thành phố Việc việc hủy bỏ các Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi 

đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: 

Đường vào Nhà văn hóa- Khu thể thao xã Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, 

Hủy 33 Thông báo thu hồi đất cụ thể: 05 Thông báo ngày 26/11/2015: Từ số 706/TB-

UBND đến số 710/TB-UBND; 28 Thông báo ngày 25/01/2016: Từ số 71/TB-UBND 

đến số 98/TB-UBND; Hủy 05 Quyết định thu hồi đất ngày 19/1/2016: từ số 58/QĐ-

UBND ngày đến số 62/ QĐ-UBND.  
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Do dự án đã dừng, trên cơ sở đã hủy Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 

19/1/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường vào Nhà văn hóa- Khu thể thao xã Mai Pha, 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Do đó không chi trả cho các hộ gia đình.  

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 của UBND thành phố 

Việc việc hủy bỏ các Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất và Quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường vào 

Nhà văn hóa- Khu thể thao xã Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn giao 

UBND xã Mai Pha có trách nhiệm thông báo đến các hộ gia đình cá nhân, đồng 

thời công khai Quyết định này tại trụ sở UBND xã Mai Pha. 

7. Bà Đinh Thị Hạnh - Cử tri thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha: Các hộ 

dân bị ảnh hưởng Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Công an Tỉnh có ý kiến thắc 

mắc về giá bồi thường đất nông nghiệp thấp, không được giao tái định cư. Đề 

nghị xem xét, giải quyết. 

 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 

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 đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp là không có cơ sở 

xem xét. 

 Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 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, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai và Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ có quy định về việc giao đất 

tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở, 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 
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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. Đồng thời việc hỗ trợ giao đất tái 

định cư được thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 83 Luật đất 

đai năm 2013: Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ 

ở…” không có quy định về việc giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp. Vì vậy việc kiến nghị giao tái định cư đất nông nghiệp là không có 

cơ sở xem xét. 

8. Ông Hoàng Văn Quân - Cử tri thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc: 

Năm 2008 UBND xã Quảng Lạc đã triển khai đo đạc và lập hồ sơ cho nhân dân 

để cấp GCNQSD (sổ đỏ) đất rừng, nhưng thành phố cấp nhỏ giọt mỗi năm được 

một vài sổ cho rất ít hộ. Còn những hộ chưa được cấp, đề nghị thành phố cho 

biết nguyên nhân, lý do, những hồ sơ và sổ xanh đất rừng của nhân dân đã nộp 

cho cơ quan chuyên môn hiện giờ do cơ quan chuyên môn nào lưu giữ và đến 

bao giờ mới được cấp sổ, nếu không cấp được đề nghị trả hồ sơ để người dân tự 

đi kê khai và nếu người dân tự đi kê khai yêu cầu cấp sổ thì lệ phí, thuế phải nộp 

theo quy định Nhà nước là bao nhiêu? Đề nghị UBND thành phố có văn bản trả 

lời và hướng dẫn dân thực hiện. 

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

địa bàn xã Hoàng Đồng, xã Quảng Lạc và đến năm 2013 đã kết thúc việc thực 

hiện theo dự án. Các hộ gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận sẽ thực hiện 

kê khai, đăng ký theo quy định tại Điều 100, Điều 101 của Luật Đất đai năm 

2013; Điều 18, Điều 20, Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. 

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (01 ý kiến với 01 nội dung) 

Ông Nguyễn Nhật Chiến - Cử tri khối 6, phường Tam Thanh: Hiện 

nay du khách đến tham quan tại Động Tam Thanh cũng khá đông, nhưng khi 

đến du khách đứng vây quanh chen chúc nhau mua vé vào, nhìn rất phản cảm, 

trong khi các nơi khác lại không thu vé. Đề nghị thành phố nên nghiên cứu lại. 

Khu di tích Danh thắng Nhị - Tam Thanh, thuộc phường Tam Thanh, 

được xếp hạng cấp Quốc gia vào năm 1962 theo quyết định số 313-VH/VP, 

ngày 28/04/1962 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), 

loại hình Danh lam thắng cảnh; theo Thông tư hướng dẫn số 85/2019/TT-

BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 

Thông tư nêu rõ, phí thăm quan danh lam thắng cảnh, phí thăm quan di tích lịch 

sử và phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng là khoản thu để bù đắp một 

phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng và bù đắp chi phí 

cho hoạt động thu phí. Tại Quyết định số 05/QĐ- UBND ngày 23/01/2015, của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198668
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198668
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phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Đến nay khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh đã triển khai bán vé 

được gần 30 năm theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn, các mức giá vé 

thay đổi được HĐND, UBND tỉnh  Lạng Sơn điều chỉnh theo từng thời điểm 

phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương.  

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

Bẩy 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. 

CHỦ TỊCH 
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