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Số:  123  /HĐND-VP 
V/v chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ 
họp thứ chín HĐND tỉnh khóa 
XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  

Lạng Sơn, ngày 08  tháng 3 năm 2019 

                                              

       
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

Thực hiện Quy chế số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ  
ngày 23/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Kế hoạch số 67/KH-HĐND ngày 
07/02/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 
tỉnh năm 2018. 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI. Thường trực HĐND 

tỉnh chuyển kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, trả lời và 

giải quyết, cụ thể như sau: 

1. Cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét 

một số vấn đề liên quan đến dự án Khu đô thị Phú Lộc 1,2 phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn không được thực hiện đúng bản thiết kế đã được phê 

duyệt (trong quy hoạch dự án có các công trình công cộng để tạo điều kiện cho 

người dân vui chơi như vỉa hè, đường dạo, công viên,…nhưng hiện nay không 

có); khi chuyển đổi mục đích cũng không thông báo cho người dân biết; một số 

đoạn đường xuống cấp, thường xuyên ngập úng gây khó khăn cho việc đi lại của 

nhân dân; hệ thống điện chiếu sáng công cộng không hoạt động; còn nhiều hộ 

dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2. Cử tri phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn kiến nghị xem xét lại về 

quy định giá thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại đường Văn Vỉ, phường Chi 

Lăng vì hiện nay tính thuế như đường Trần Quang Khải là không công bằng 

(đường Văn Vỉ không có hệ thống đèn chiếu sáng, không có cống rãnh...). 

3. Cử tri thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng kiến nghị với cơ quan chức 

năng xem xét, xử lý về việc Công ty Xi măng The Vissai tổ chức sản xuất xi 

măng thải ra môi trường nhiều khói, bụi, phủ lấp nhà cửa, cây cối, gây ô nhiễm 

không khí, nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và sức 

khỏe của nhân dân; các hộ trồng na không đồng tình với phương án đền bù và 

khắc phục thiệt hại của lãnh đạo Công ty đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa 



được giải quyết; kiến nghị xem xét đoạn đường Công ty đã làm để thay thế cho 

đoạn đường cũ (bị đá vùi lấp) rất hiểm trở, đi lại khó khăn; kiến nghị thường 

xuyên kiểm tra, xử lý, giám sát các hoạt động của Công ty. 

Trên đây là một số kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa 

XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trân trọng chuyển UBND tỉnh xem xét giải quyết./.      

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);   
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh;  
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- C,PVP HĐND tỉnh;                                            
- Phòng TH, các CV;                                                  
- Lưu: VT, HSKH.     

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
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