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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3

 HĐND thị trấn Lai Cách khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 28/6/2022 của Thường trực HĐND 
thị trấn về việc  tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 3 – HĐND thị trấn khóa 
XX, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND thị trấn Báo cáo kết quả chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 
cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Dịch vụ 

+ Cử tri thôn Năm, Nghĩa, Bầu,Trằm đề nghị:

- UBND thị trấn hỗ trợ kinh phí để thôn khơi thông đường tiêu thoát nước từ 
Công ty Trường Thành đi xuống sông Đìa, phục vụ cho nhân dân sản xuất.

- HTX DV nông  nghiệp Lai Cách quan tâm đến khâu làm đất phục vụ cho 
nhân dân sản xuất nông nghiệp hàng năm.

- HTX DV nông nghiệp Lai Cách hàng vụ hỗ trợ kinh phí sửa chữa một số 
tuyến đường ra đồng  nay đã xuống cấp để phục vụ cho nhân dân đi lại sản xuất 
nông nghiệp: Như tuyến đường khu đồng San, tuyến đường từ nhà ông Nhượng đi 
Cầu Gỗ và đi chùa vàng, đồng mái.

- Hiện nay Công ty An Hải xả thải trực tiếp vào ruộng của nhân dân, gây ảnh 
hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đề nghị HTX DV nông nghiệp 
Lai Cách nhắc nhở Công ty không được xả nước thải ra ruộng của nhân dân.

- HĐND – UBND thị trấn xem xét lại hệ thống đường tiêu thoát nước của 
nhân dân thôn Trằm gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là mùa 
mưa đến phục vụ nhân dân gieo cấy trong mùa mưa bão.

Trả lời:

Các nội dung trên, UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:

Việc triển khai nạo vét hệ thống tiêu thoát nước trong làng, ngoài đồng; hàng 
năm cấp ủy, chi bộ phải xây dựng kế hoạch nạo vét và tổ chức lao động thực hiện. 
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Đối với việc nạo vét mương máng phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng vụ Hội đồng 
quản trị HTX DV nông nghiệp Lai Cách có giao chỉ tiêu m3 theo phương án sản 
xuất kinh doanh được Đại hội xã viên thông qua, ngoài ra thôn phải bàn thu thêm 
theo đầu sào để triển khai thực hiện việc nạo vét và tu sửa đường phục vụ sản xuất 
được thuận lợi.

Để đảm bảo khâu làm đất, UBND thị trấn đã chỉ đạo khi Hợp đồng máy làm 
đất phải đảm bảo tay ba “HTX DV nông nghiệp – Trưởng thôn – Thợ máy”, khi 
làm phải đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng theo đúng Hợp đồng mới nghiệm 
thu.

2. Lĩnh vực giao thông, xây dựng, đường tiêu thoát nước

2.1.  Cử tri thôn Năm: Đề nghị UBND thị trấn xem xét đoạn đường đi từ 
quốc lộ 5A đi vào thôn Đìa, Năm hiện nay đã bị hỏng, xuống cấp có nhiều ổ gà 
sớm có kế hoạch cho sửa chữa để nhân dân đi lại được thuận lợi.

Đề nghị UBND thị trấn xem xét giao sân vận động thôn Đìa, Năm cho một 
thôn quản lý và sử dụng  (Thôn Đìa, Năm đã thống nhất cùng đầu tư cải tạo, nâng 
cấp sân vận động, khi hoàn thành thì thôn Đìa lại không bỏ kinh phí để thanh 
toán).

Đề nghị các cấp giải quyết, xử lý dứt điểm, tránh kéo dài gia đình nhà ông 
Phạm Công Hậu đã vi phạm tại vị trí sân vận động của 2 thôn Đìa, Năm nhiều năm 
nay, sớm trả lại diện tích đất sân vận động cho 2 thôn.

Trả lời:

- Đối với việc sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hiện nay 
nguồn kinh phí xây dựng hạ tầng của thị trấn còn khó khăn, mới tập trung vào xây 
dựng các công trình nhà lớp học, trạm y tế nên chưa có nguồn bố trí để nâng cấp 
các tuyến đường bê tông ở các thôn, khu dân cư.

Thôn Lẻ Doi đang triển khai nâng cấp đoạn đường dài trên 150m theo phương 
thức xã hội hóa (Nhân dân trong xóm đóng góp theo dự kiến 2.000.000đ/khẩu; các 
hộ dân trong thôn ủng hộ từ 100.000đ trở lên) để xây dựng hệ thống máng tiêu và 
nâng cấp mặt đường, đây là mô hình các thôn, khu dân cư lên phát động nhân dân 
thực hiện.

- Đối với hộ ông Phạm Công Hậu vi phạm do 2 thôn Đìa + Năm làm sai quy 
định và kéo dài nhiều năm; vị trí này nằm trong quy hoạch nút giao đường giao 
thông Dự án khu dân cư mới thôn Đìa, lên sẽ triển khai giải tỏa giải phóng mặt 
bằng khi thực hiện dự án.

- Việc quản lý sân vận động do 2 cấp ủy thôn Đìa + Năm bàn bạc và báo cáo 
chi bộ và hội nghị nhân dân để thực hiện việc quản lý và sử dụng.
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2.2. Cử tri thôn Bầu, Gạch, Hoàng Đường đề nghị:

-  Trong thôn diện tích ao hồ bị lấn chiếm, lối tiêu thoát nước bị ảnh hưởng đề 
nghị UBND thị trấn có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho thôn để khơi thông hệ thống 
tiêu thoát nước của thôn.

-  Trong thôn hệ thống thùng, ao bị nhân dân lấn chiếm, san lấp, nay nước 
mưa trên đường quốc lộ 5A mỗi khi trời mưa đều chảy vào trong làng gây ngập 
úng một số tuyến đường, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Đề nghị 
UBND thị trấn làm văn bản lên cấp trên đề nghị sớm có kế hoạch làm hệ thống 
máng tiêu thoát nước cạnh đường quốc lộ 5A cạnh khu vực dân cư và cho nạo vét, 
khơi thông đoạn máng dọc quốc lộ 5A thuộc thôn Gạch.

- Đề nghị UBND thị trấn sớm có kế hoạch làm hệ thống đường tiêu thoát 
nước từ nhà ông Sơn đi sau trường Trung học cơ sở cho nhân dân xóm phía tây 
thôn Gạch và đường tiêu thoát nước cạnh nhà ông Hoà dùng cửa sắt bịt vào để 
chiếm dụng.

- Đề nghị UBND thị trấn có kế hoạch khơi thông đường tiêu thoát nước của 
thôn giáp trường Cao Đẳng du lịch và cạnh khu 17 cũ chảy qua quốc lộ 5A sang 
Công ty Trường Thành có nhiều rác thải, rau bèo lấp hết miệng cống làm cản trở 
dòng nước chảy trong mùa mưa bão. 

- Đề nghị UBND thị trấn chỉ đạo khơi thông hệ thống tiêu thoát nước cổng 
nghĩa trang liệt sĩ đi Công ty An Hải rất khó khăn trong việc tiêu thoát nước trong 
khu vực.

Trả lời:

- Việc khơi thông hệ thống tiêu thoát nước các thôn, khu dân cư phải xây 
dựng kế hoạch và tổ chức nhân lực để thực hiện. UBND thị trấn không có nguồn 
kinh phí hỗ trợ để khơi thông hệ thống tiêu thoát nước. Trong quá trình thực hiện 
vướng mắc về mốc giới, mặt bằng UBND thị trấn sẽ chỉ đạo Cán bộ Địa chính thị 
trấn phối hợp xác định, khi cần giải tỏa UBND thị trấn hỗ trợ lực lượng phối hợp.

- Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND thị trấn đã có văn bản đề nghị các đơn vị 
quản lý hệ thống máng tiêu cạnh Quốc lộ 5A; đường 394 khơi thông hệ thống 
máng tiêu, song đến nay chưa thực hiện, UBND thị trấn sẽ tiếp tục đề nghị.

2.3. Cử tri thôn Gạch đề nghị:

- Đề nghị UBND thị trấn xem sân vận động thôn Lẻ Doi sau trường Mầm 
Non cần sớm có kế hoạch tu sửa, để đưa vào hoạt động tránh lãng phí.
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- Về xây dựng chợ Lai Cách có nhiều sai sót, không đủ thủ tục, đề nghị 

UBND thị trấn có biện pháp cụ thể để sớm khắc phục xây dựng chợ dân sinh Lai 
Cách.

Trả lời:

Qua ý kiến cử tri UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:

- Sân vận động thôn Lẻ Doi sau trường Mầm Non đã được cấp ủy, chi bộ thôn 
Lẻ Doi bàn bạc thống nhất và đang triển khai nâng cấp cải tạo thành sân bóng đá 
cỏ nhân tạo, đến tháng 12/2022 cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Chợ dân sinh Lai Cách xây dựng từ năm 2013, tồn tại kéo dài nhiều năm. 
Trong năm 2022, UBND thị trấn đã báo cáo Đảng ủy thị trấn, tổ chức các hội nghị 
Đảng ủy mở rộng; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Hội nghị hội tiểu thương chợ Lai 
Cách để xin ý kiến về chủ trương khắc phục chợ dân sinh Lai Cách. Sau các hội 
nghị tại địa phương; Đảng ủy – UBND thị trấn đã báo cáo tại Hội nghị Lãnh đạo 
UBND huyện; Hội nghị Thường trực Huyện ủy – BTV Huyện ủy và hiện nay 
UBND huyện đang xin ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh và xin ý kiến của UBND 
tỉnh Hải Dương.

2.4. Cử tri thôn Năm, Bầu đề nghị:

- Điện lực Cẩm Giàng sớm có kế hoạch  nâng cấp trạm biến áp thôn Năm để phục 
vụ cho nhân dân sinh hoạt hàng ngày.

- Điện lực Cẩm Giàng cần có kế hoạch nâng cấp hệ thống cột điện sinh hoạt 
trong thôn, hiện nay các cột điện thấp, dây điện võng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt 
đi lại của nhân dân.

+  Cử tri thôn Bầu, Trằm: Đề nghị UBND thị trấn cần có kế hoạch nâng cấp 
hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, khu dân cư hiện nay các vị trí đặt loa chưa 
phù hợp.

Trả lời:

Các nội dung trên UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:

- Sau khi có ý kiến của cử tri, UBND thị trấn đã làm văn bản đề nghị với Chi 
nhánh điện Cẩm Giàng; ngành điện đã triển khai nâng cấp hệ thống dây điện và 
các biện pháp để dây không võng xuống ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và 
đã tiến hành khảo sát vị trị trạm biến áp tại khu vực Đìa - Năm.

- Hệ thống đài truyền thanh thị trấn là hệ thống đài truyền thanh có dây; hàng 
tháng UBND thị trấn đã chỉ đạo kiểm tra hệ thống dây, loa đứt, hỏng để thay thế; 
song do địa bàn thị trấn rộng; đường dây kéo dài lên chưa đáp ứng được yêu cầu đề 
ra. Thời gian tới UBND thị trấn tiếp tục chỉ đạo cải tạo hệ thống dây đài truyền 
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thanh nhằm đảm bảo kịp thời thông tin các văn bản của cấp trên đến các tầng lớp 
nhân dân.

2.5. Cử tri thôn Tiền: Đề nghị UBND thị trấn xem xét chỉ đạo cấp uỷ chi bộ 
xem giải toả các hộ bán hàng tại chợ tạm ở ngã ba thôn, thường xuyên lấn chiếm 
lòng đường, làm ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của nhân dân. 

Trả lời:

Nội dung này UBND thị trấn đã nhiều lần chỉ đạo cấp ủy – Trưởng thôn Tiền 
xây dựng kế hoạch giải tỏa chợ tạm, song đến nay thôn chưa triển khai thực hiện.

Để đảm bảo việc đi lại của nhân dân trong thôn, UBND thị trấn tiếp tục đôn 
đốc chỉ đạo cấp ủy; Trưởng thôn Tiền xây dựng kế hoạch và tổ chức giải tỏa chợ 
tạm;

3. Lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường

3.1. Cử tri thôn Năm, Đìa: Đề nghị UBND thị trấn có biện pháp xử lý nhân 
dân mang rác và vật liệu xây dựng đổ xuống cạnh đường đi từ đầu Trường THCS 
Nguyễn Huệ đi về thôn Đìa, Năm hiện nay làm ảnh hưởng đến công tác VSMT và 
đường đi của nhân dân. 

- Cử tri thôn Tiền: Đề nghị HĐND, UBND thị trấn nghiên cứu xem xét một 
số công ty đổ trộm rác thải sinh hoạt, hoá chất ra ven quốc lộ 5A cạnh khu vườn 
đào đốt làm chết một số diện tích cây đào, công an thị trấn đã xuống lập biên bản, 
HĐND, UBND thị trấn có biết không, trách nhiệm thuộc về ai, đã điều tra ra công 
ty nào đổ chưa?

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri UBND thị trấn Lai Cách đã chỉ đạo Trưởng thôn Ngọ, 
Khu Thống Nhất, thôn Tiền tăng cường chỉ đạo công an viên, thôn đội trưởng kiểm 
tra trên địa bàn quản lý nhằm ngăn chặn các trường hợp vứt, đổ rác trộm ra nơi 
công cộng. UBND thị trấn cũng đề nghị các tầng lớp nhân dân tăng cường công tác 
giám sát việc chấp hành bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện các trường hợp vứt, 
đổ rác ra nơi công cộng; khi phát hiện có biện pháp ngăn chặn và báo cáo về 
trưởng thôn, Ban công an hoặc UBND thị trấn để kịp thời xử lý theo quy định của 
pháp luật.

3.2. Cử tri thôn Năm, Đìa:

Đề nghị UBND thị trấn xem xét giải quyết gia đình bà Thái thôn Đìa đã lấn 
chiếm ra phần đất ao của tập thể có chỗ từ 5-7m, chiều dài khoảng 50m tại vị trí ao 
lớn của thôn.
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- Trong thôn có một số vị trí ao lớn nhân dân đã san lấp làm sân vui chơi thể 

thao, hiện nay có một số hộ liền kề lợi dụng lấn chiếm. Đề nghị UBND thị trấn xác 
định mốc giới của các hộ liền kề giao cho thôn quản lý diện tích đất của tập thể.

Trả lời:

Qua ý kiến cử tri, UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:

Sau khi cấp ủy, chi bộ; trưởng thôn Đìa có văn bản đề nghị cải tạo diện tích 
khu vực ao lớn để đảm bảo cảnh quan môi trường; UBND thị trấn đã yêu cầu ông 
Trưởng thôn Đìa phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND thị trấn; song trong 
quá trình thực hiện cấp ủy – Trưởng thôn Đìa để hộ dân rào chắn, chiếm dụng; 
UBND thị trấn đã chỉ đạo chuyên môn xuống xác định mốc giới và yêu cầu ông 
Trưởng thôn Đìa có trách nhiệm giải tỏa vi phạm vì để hộ dân lợi dụng đề nghị của 
thôn làm trái quy định.

3.3. Cử tri thôn Bễ: Đề nghị UBND thị trấn sớm có văn bản và biện pháp 
kiểm tra Công ty Kiên Cường, Quang Lan sản xuất thức ăn chăn nuôi phát tán, gây 
mùi ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân trong thôn. 

 + Cử tri thôn Bầu: Đề nghị UBND thị trấn  hỗ trợ kinh phí để xử lý và mở 
rộng bãi chôn lấp rác của thôn.

Trả lời:

Khi có ý kiến phản ảnh của cử tri thôn Bễ; UBND thị trấn đã làm văn bản đề 
nghị UBND huyện Cẩm Giàng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm 
Giàng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Kiên 
Cường; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã cùng UBND thị trấn kiểm tra 
tại Công ty Kiên Cường và có công văn trả lời cử tri thôn Bễ.

 Việc hỗ trợ kinh phí xử lý và mở rộng bãi chôn lấp rác tạm thời của một số 
thôn theo đề nghị của cử tri, UBND thị trấn xin tiếp thu; khi có nguồn hỗ trợ của 
UBND huyện, UBND thị trấn sẽ cấp cho các thôn để triển khai thực hiện; trước 
mắt các thôn lên trích một phần phí VSMT thu của dân để tu bổ đường và xử lý tại 
bãi chôn lấp tạm thời.

 3.4. Cử tri thôn Trụ, Trằm: 

- Đề nghị UBND thị trấn hỗ trợ giải phóng mặt bằng mở rộng trục đường 
chính của thôn từ nhà bà Diễn đến nhà ông Lê để nhân dân thực hiện đổ bê tông.

- Đề nghị UBND thị trấn tạo điều kiện cho cơ sở thôn cải tạo xây dựng ao cửa 
đình được sạch sẽ hơn phục vụ khu tâm linh.

Trả lời:  
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Ngày 02/12/2022 UBND huyện Cẩm Giàng xây dựng Kế hoạch số 122/KH-

UBND triển khai và phương án quản lý, khai thác sử dụng hồ, ao đầm không được 
san lấp theo Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc Phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương, trong đó có ao Cửa Đình thôn Trụ vì vậy thôn Trụ chỉ được bàn 
thống nhất cải tạo không được thay đổi hiện trạng. 

Thực hiện nghị quyết Đảng ủy thị trấn Lai Cách; Ủy ban MTTQ thị trấn đang 
triển khai mô hình dân vận khéo “Mô hình dân vận khéo trong việc tang”, “Mô 
hình dân vận khéo trong vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông”; Qua 
ý kiến cử tri UBND thị trấn đề nghị cán bộ, đảng viên thôn Trụ gương mẫu tự 
nguyện tháo dỡ công trình “tường rào, cổng”  và hiến đất để mở rộng đường giao 
thông nông thôn đồng thời tuyên truyền nhân dân đồng tình ủng hộ; UBND thị trấn 
không có nguồn kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông 
nông thôn. (Các xã hiện nay nhân dân tự nguyện tháo dỡ công trình và hiến đất để 
làm đường).

3.5. Cử tri thôn Tiền -Trụ - Trằm đề nghị: 

- Đề nghị UBND thị trấn xem xét mở rộng Nghĩa trang thôn Tiền, Trụ vì hiện 
nay nghĩa trang nhân dân không còn diện tích chôn cất khi có người qua đời.

- Đề nghị UBND thị trấn làm văn bản đề nghị cấp trên sớm có biện pháp giải 
quyết dứt điểm 11 hộ còn lại chưa nhận tiền đền bù bàn giao đất cho dự án khu dân 
cư Thôn Trụ, Tứ Minh do Công ty Hoàng Thanh thực hiện.

- Đề nghị UBND thị trấn sớm có kế hoạch xây dựng thêm phòng học cho các 
cháu mầm non khu thôn Tiền, Trụ, Trằm.

Trả lời:

Những nội dung trên, UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:

Diện tích đất công điền của UBND thị trấn ở khu nghĩa trang Quán Tiên (Khu 
vực Thôn Tiền – Trụ) không có; diện tích đất nghĩa trang bị nhân dân xí, chiếm 
dụng nhiều; để đảm bảo công tác quản lý và sử dụng đất nghĩa trang nhân dân, 
UBND thị trấn đã nhiều lần chỉ đạo cấp uỷ 02 thôn Trụ - Trằm xây dựng kế hoạch 
giải toả những phần đất bị chiếm dụng để xây dựng bể chờ hung táng và mộ cát 
táng nhưng 02 thôn chưa thực hiện, đặt biệt tháng 10 và 11/2022 thực hiện chỉ đạo 
của Huyện ủy – UBND huyện Cẩm Giàng; Đảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị 
quyết chuyên đề về công tác quản lý sử dụng đất nghĩa trang nhân dân; UBND thị 
trấn tổ chức họp chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng đất nghĩa trang nhân 
dân; yêu cầu các thôn, khu dân cư phải họp bàn cử Ban quản lý nghĩa trang, cử 
người quản trang, xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang, bàn việc đóng góp tu bổ 
nghĩa trang, chậm nhất ngày 15/11/2022 nộp về UBND thị trấn, song đến ngày 
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15/12/2022 thôn Tiền, thôn Trụ chưa thực hiện, trách nhiệm trước hết thuộc về cấp 
ủy, Bí thư – Trưởng thôn Tiền, thôn Trụ.

- Việc GPMB dự án Khu dân cư thôn Trụ, thị trấn Lai Cách và Phường Tứ 
Minh, thành phố Hải Dương, trên địa bàn thôn Trụ còn 11 hộ có diện tích đất 03 
thuộc dự án, không chấp hành việc nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, mặc 
dù đã được UBND thị trấn; Hội đồng BTGPMB huyện nhiều lần làm việc, tuyên 
truyền, nhà đầu tư gặp gỡ, do vậy ảnh hưởng lớn đến tiến độ; Nhà đầu tư đã có ý 
kiến với Hội đồng GPMB huyện, nếu không giải phóng được mặt bằng, nhà đầu tư 
sẽ không thực hiện dự án phần diện tích còn lại; để đảm bảo cảnh quan đô thị và 
hoàn thành dự án, UBND thị trấn đề nghị cấp ủy, Trưởng thôn, BCH các chi hội 
đoàn thể tích cực tuyên truyền đến các hộ dân nhận tiền đề bù, giải phóng mặt 
bằng để triển khai xây dựng hạ tầng khu dân cư, đồng thời đảm bảo cảnh quan đô 
thị.

- Việc xây thêm phòng lớp học Trường Mầm non khu Trụ hiện nay rất khó 
khăn, vì không còn diện tích đất để xây dựng.

Để đảm bảo quy hoạch chung thị trấn và Trường Mầm non khu Trụ; trong 
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị thương mại Lai Cách, UBND thị trấn đã đề 
nghị quy hoạch diện tích 9.000m2 giáp Khu công nghiệp Lai Cách để xây dựng 
điểm Trường Mầm Non cho cụm dân cư Nghĩa; Hoàng Đường; Tiền, Trụ, Trằm…

3.6. Cử tri thôn Trằm đề nghị: 

- Đề nghị UBND thị trấn xem xét cho thôn Trằm có diện tích đất làm khu vui 
chơi, giải trí cho các cháu thiếu niên.

- Đề nghị UBND thị trấn kiểm tra Công ty Hiền Lê thuê đất dự án sản xuất 
rau sạch, nhưng đến nay trở thành khu công nghiệp nặng gây tiếng ồn lớn suốt 
ngày, lẫn đêm làm mất giấc ngủ, ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân trong thôn.

Trả lời:

Hai nội dung trên, UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:

- Hiện nay khu vực giáp nhà văn hóa thôn Trằm không còn diện tích đất để 
làm khu vui chơi, giải trí cho các cháu thiếu niên. Trong quy hoạch Khu dân cư 
Trằm, thị trấn Lai Cách, UBND thị trấn đã đề nghị bố trí diện tích sân vận động 
phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao cho nhân dân thôn Trằm và khu dân cư 
Trằm.

Đối với công ty thuê nhà xưởng của Công ty Hiền Lê trong quá trình sản xuất 
gây tiếng ổn ảnh hưởng đến nhân dân xung quanh. Qua ý kiến cử tri UBND thị 
trấn đã làm văn bản đề nghị UBND huyện; Phòng TN&MT huyện kiểm tra; Phòng 
TN&MT huyện đã cùng UBND thị trấn xuống kiểm tra trực tiếp tại Công ty và có 
kết quả báo cáo các ngành chức năng xem xét xử lý.
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4. Một số nội dung khác

- Cử tri thôn Năm: Khu vực sân bóng của Huyện rất bẩn, nhiều cỏ mọc, đề 
nghị UBND thị trấn phản ánh với huyện thường xuyên dọn dẹp, đảm bảo sạch sẽ

cho nhân dân tham gia tập luyện.

- Cử tri thôn Gạch:  Đề nghị UBND thị trấn có hướng dẫn cụ thể để nhân dân xây 
dựng chùa Keo.

Tổ hoà giải ở cơ sở thôn có kinh phí hoạt động không.

+ Cử tri thôn Trằm: Đề nghị cấp trên xem xét giảm độ tuổi cho các cụ tuổi 
80 được hưởng trợ cấp hàng tháng, nay xuống 75 tuổi.

Trả lời:

Các ý kiến của cử tri về sân vận động Huyện bẩn; hỗ trợ người cao tuổi từ 75 
tuổi. UBND thị trấn tiếp thu và có văn bản đề nghị các cấp xem xét.

Cử tri thôn Gạch có ý kiến về xây dựng chùa Keo; UBND thị trấn đã có thông 
báo trả lời.

- Tổ hòa giải ở thôn, khu dân cư được cấp kinh phí hoạt động 500.00đ/tổ/năm. 
UBND thị trấn đã cấp kinh phí năm 2021 và năm 2022 cho các thôn, khu dân cư 
phục vụ hoạt động của các tổ hòa giải. Song qua ý kiến của cử tri, UBND thị trấn 
đề nghị các thôn, khu dân cư nghiêm túc duy trì hoạt động và phát huy vai trò của 
tổ hòa giải, kịp thời phát hiện và hòa giải các mẫu thuẫn ngay từ khi phát sinh trên 
địa bàn thôn, khu dân cư quản lý.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3- 
HĐND thị trấn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND thị trấn báo cáo HĐND thị 
trấn./.

Nơi nhận :  
- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện (b/c);  
- TT Đảng ủy - HĐND thị trấn;                                         
- TT UB MTTQ thị trấn;                                                                        
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn khóa XX;    
- Các ngành đoàn thể của thị trấn;
- Bí thư chi bộ;Trưởng Thôn, khu dân cư;
- Lưu:VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Minh
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