
BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2

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

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

Căn cứ Báo cáo số13/BC-HĐND ngày 08/12/2021 của Thường trực HĐND 
thị trấn Lai Cách về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 
HĐND thị trấn Lai Cách khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

UBND thị trấn báo cáo kết quả chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri trước kỳ họp thứ 2- HĐND thị trấn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể 
như sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp, TTCN và Dịch vụ
- Cử tri thôn Đìa: Đề nghị vị trí bể hút trạm bơm Đìa đơn vị thi công đặt 

cống cao không đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các thôn 
có liên quan.

Trả lời:
Sau khi có ý kiến phản ánh của nhân dân thôn Đìa, UBND thị trấn đã phản 

ánh về Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Cẩm Giàng và cử Lãnh đạo 
UBND, chuyên môn UBND thị trấn xuống kiểm tra, làm việc với đơn vi thi công 
dự án cải tạo kè hai bên bờ Kênh Cẩm Đông – Phí Xá, yêu cầu đơn vị phải điều 
chỉnh lắp đặt hệ thống cống tưới tiêu đảm bảo sản xuất nông nghiệp của thôn Đìa.

- Cử tri thôn Đìa: Đề nghị HTXDVNN khi điều hành máy xuống làm đất 
phục vụ cho sản xuất phải bám sát chặt chẽ việc làm đất của các máy để đảm bảo 
cho nhân dân sản xuất.

Ao nhà anh Thủy (thôn Năm) đấu thầu là đường tiêu thoát nước DT màu 3 
của thôn Đìa, hiện nay gia đình đã lấn chiếm diện tích ao làm ảnh hưởng đến 
đường tiêu thoát nước của thôn Đìa. Đề nghị UBND xem xét giải quyết.

- Cử tri thôn Ngọ, thôn Nghĩa phản ánh: Máy làm đất vụ chiêm và vụ màu 
năm 2020 không đảm bảo, khi thôn và nhân dân kiểm tra máy làm đất chưa đảm 
bảo đã có ý kiến ngay với thợ máy nhưng thợ máy không làm lại. Đề nghị 
HTXDVNN thị trấn xem xét không để tình trạng như năm 2020.

- Cử tri thôn Nghĩa phản ánh: Khu đồng vối  đường SX và máng xương cá 
dẫn nước xuống cấp không đi lại được, đề nghị UBND thị trấn xem xét.

Đề nghị HTX nông nghiệp thường xuyên thăm đồng, kiểm tra khi có lứa sâu 
thì phát thanh trên loa truyền thanh liên tục, nhiều lần để nhân dân biết được phun 
phòng trừ sâu bệnh, không để như vụ mùa năm nay sâu cuốn lá rất nhiều làm ảnh 
hưởng đến năng suất.
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          - Đề nghị các đồng chí BT, trưởng thôn quan tâm đến SXNN như đăng ký 
giống vật tư phân bón hỗ trợ xã viên, nhất là bảo vệ thực vật, đôn đốc xã viên phun 
phòng trừ sâu bệnh, thành lập tổ diệt chuột bảo vệ sản xuất.

Trả lời:
Các nội dung trên UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:
- Trước khi vào mỗi vụ sản xuất nông nghiệp, UBND thị trấn đã chỉ đạo Hội 

đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp Lai Cách tổ chức họp với các trưởng thôn 
và các tổ máy để thống nhất việc chỉ đạo máy làm đất, giá máy làm đất, lịch gieo 
cấy các trà lúa … Tại hội nghị giao ban Đảng ủy với trưởng ngành, bí thư chi bộ, 
UBND thị trấn đã chỉ đạo rõ, khi máy làm đất đến thôn nào, thôn đó phải cử người 
giám sát chất lượng máy làm đất, khi đảm bảo cho gieo cấy mới cho máy chuyển 
vùng, khi máy làm không đảm bảo yêu cầu làm lại, nếu thợ máy không chấp hành 
trưởng thôn phải báo cáo và đề nghị Hội đồng quản trị HTXDV nông nghiệp chỉ 
đạo máy làm đảm bảo chất lượng phục vụ gieo cấy theo đúng hợp đồng.

Tuy nhiên, trong vụ sản xuất vừa qua một số diện tích máy làm đất phục vụ 
gieo cấy của xã viên vẫn chưa đảm bảo. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn 
chỉ đạo Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp phải phân công từng thành 
viên HĐQT cùng trưởng thôn giám sát máy làm đất từng vùng được giao; nếu máy 
làm đất không đảm bảo cho xã viên gieo cấy yêu cầu làm lại, nếu không chấp hành 
thì không nghiệm thu thanh quyết toán theo hợp đồng.

- Việc nạo vét máng xương cá phục vụ tưới tiêu ngoài định mức thu theo 
phương án sản xuất kinh doanh của HTX, các thôn phải xây dựng kế hoạch thu 
thêm để tổ chức nạo vét hệ thống mương máng, tu sửa đường sản xuất phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp. Tiếp thu ý kiến cư tri, UBND thị trấn sẽ chỉ đạo HTX dịch 
vụ nông nghiệp Lai Cách phân bổ khối lượng M3 thủy lợi nội đồng từng vụ, từng 
năm có trọng tâm, năm nay tập trung nạo vét cho khu vực này, sang năm nạo vét 
cho khu vực khác, không để phân bổ dàn trải mỗi thôn một vài trăm m3 như các vụ 
trước. Song yêu cầu các thôn phải có kế hoạch tu sửa đường sản xuất hàng năm 
theo đề nghị của xã viên.

- Hệ thống tiêu tháo nước đến ao hộ anh Thủy thôn Năm nhận khoán, 
UBND thị trấn đã cử cán bộ địa chính xuống xác định mốc giới và chỉ đạo cho 
thôn Năm tổ chức khơi thông dòng chảy.

- Việc thăm đồng phát hiện các trà sâu bệnh hại đã được HTX dịch vụ nông 
nghiệp quan tâm chỉ đạo, song việc thông báo chưa rộng rãi đặc biệt là việc gửi 
thông báo đến trưởng thôn. Khi thông báo các trà sâu bệnh hại người dân tổ chức 
phun trừ chưa kịp thời ( do lao động trẻ đi làm trong các doanh nghiệp hoặc thông 
báo xong gặp thời gian có mưa kéo dài) nên hiệu quả phòng chống sâu bệnh hại 
kém hiệu quả. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thị trấn chỉ đạo HTX dịch vụ nông 
nghiệp, cán bộ làm công tác bảo vệ thực vật phải bám sát đồng ruộng, có nhận định 
sớm về các lứa sâu, dịch bệnh để thông báo đến các hộ xã việc có các biện pháp 
phòng trừ hiệu quả.
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- Cử tri thôn Trụ phản ánh: Ruộng ở khu đồng trước cửa nhà ông Đang từ 
khi Công ty Hiền Lê mua san lấp, khu ruộng của chúng tôi mất bờ đi, đường tiêu 
thoát nước lên nhân dân có ruộng ở khu vực này không cấy được, đề nghị  HĐND-
UBND thị trấn nghiên cứu xem xét giải quyết. 

Năm 2003, đường đi khu cánh đồng rộng 3m, bây giờ Công ty Hiền Lê san 
lấp và đổ đường rộng 6m, lấn máng tiêu thoát nước, ruộng 03 của một số hộ dân. 
Đề nghị HĐND – UBND thị trấn xem xét, yêu cầu Công ty Hiền Lê trả lại diện 
tích đất 03 cho chúng tôi.

- Cử tri thôn Trằm phản ánh: Hệ thống tiêu thoát nước của nhân dân thôn 
Trằm gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, do Công ty Hiền Lê xây 
dựng máng thoát nước không đảm bảo nên đã bị sập, vỡ, đề nghị HĐND –UBND 
thị trấn nghiên cứu xem xét.

Trả lời:
Các nội dung trên UBND thị trấn xin trả lời cụ thể như sau:
Diện tích ruộng 03 của một số hộ thôn Trụ ( trước cửa nhà ông Đang) các hộ 

nhiều năm nay đã bỏ không gieo cấy, khi Công ty Hiền Lê có thu hồi một số diện 
tích đất nông nghiệp tại thôn Trụ, có hỗ trợ thôn kinh phí Bãi rác và đường bê tông 
ra bãi rác, sau đó Công ty phối hợp với thôn để cải tạo mở rộng đường bê tông, khi 
thi công đã lấp phần máng xương cá. Sau khi có ý kiến cử tri, UBND thị trấn đã cử 
cán bộ chuyên môn xuống kiếm tra yêu cầu Công ty Hiền Lê khơi trả lại máng 
xương cá giáp tuyến đường bê tông. Vừa qua có một hộ dân thôn Trụ tự ý chở đất 
lấp xuống máng, UBND thị trấn đã lập biên bản yêu cầu hộ phải dừng và giao cho 
thôn đôn đốc hoàn trả lại hiện trạng.

Việc Công ty Hiền Lê xây dựng máng bê tông bị sập, vỡ; UBND thị trấn đã 
yêu cầu Công ty khắc phục; khi nghiệm thu bàn giao cho địa phương quản lý; địa 
phương sẽ cử cán bộ và đại diện xã viên tiến hành nghiệm thu, bao giờ đảm bảo 
chất lượng mới nhận bàn giao.

- Cử tri thôn Nghĩa phản ánh:  Nguồn nước phục vụ SXNN mấy năm nay 
đầu vụ gặp rất nhiều khó khăn chỉ khi có cấp nguồn đợt 2 mới có nước bơm. Khi 
có nước bơm mực nước thấp, bị ô nhiễm nặng, nếu bơm nước để tráng mầm gây 
cháy lá, chết mầm và khó khăn nguồn cấp nước phục vụ sản xuất tại thôn Trằm.

Trả lời:
Nội dung này UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:
Không riêng thị trấn Lai Cách mà các xã có diện tích liên quan đến hệ thống 

Kênh Đò Cậy – Tiên Kiều đều bị ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước tưới. Qua ý kiến 
cử tri, UBND thị trấn đã đề nghị với các ngành chức năng huyện Cẩm Giàng, đồng 
thời giao cán bộ chuyên môn tăng cường giám sát việc xả thải của các công ty, 
doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn. Trong tháng 5/2022, UBND thị trấn đã cử cán 
bộ chuyên môn phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tỉnh Hải Dương 
kiểm tra toàn bộ hệ thống cống thoát nước của các công ty dọc tuyến sông Đò Cậy 
– Tiên Kiều nhằm phát hiện việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước. UBND thị trấn 
đề nghị cử tri tăng cường việc giám sát, khi phát hiện các công ty, doanh nghiệp xả 
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thải nguồn nước ô nhiễm vào hệ thống tiêu thoát nước hoặc các tuyến sông phải 
phản ánh ngay về UBND thị trấn để kịp thời báo cáo các ngành chức năng có các 
biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, giao thông, xây dựng
- Cử tri thôn Bầu: Đề nghị UBND thị trấn chủ trì làm đường bê tông 

cho sạch sẽ  - Đường làng Bễ đi K ba.
Đề nghị UBND làm máng thoát nước cho thôn, khu.
Trả lời:
Hai nội dung trên UBND thị trấn Lai Cách xin tiếp thu và trả lời như sau:
Việc làm đường ra ngoài đồng hiện nay không được nhà nước hỗ trợ xi 

măng; các thôn có kế hoạch làm đường ra ngoài đồng, xây dựng hệ thống máng 
tiêu thoát nước phải thực hiện theo quy chế dân chủ, bàn bạc để huy động nguồn 
đóng góp của nhân dân; UBND thị trấn hiện nay không có nguồn kinh phí hỗ trợ; 
khi thôn tổ chức thực hiện vướng mắc về mốc giới, mặt bằng; UBND thị trấn sẽ cử 
cán bộ chuyên môn xuống xác định.

Cử tri thôn Gạch phản ánh: Chợ dân sinh xây dựng đã nhiều năm không 
xong, đề nghị có giải pháp sớm xây dựng, tạo điều kiện phát triển KT-XH. 

Đề nghị UBND thị trấn xem xét về chợ cũ nên dỡ bỏ, xây dựng chợ mới 
rộng rãi, sạch sẽ để đảm bảo VSMT sạch sẽ thuận tiện cho các hộ kinh doanh.

Trả lời:
Hai nội dung trên UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:
Chợ dân sinh Lai Cách xây dựng từ tháng 10/2013 đến nay đã gần 10 năm; 

trong thi công xây dựng, hồ sơ chưa được hoàn thiện; diện tích chợ đã xây dựng 
(80% diện tích hoàn thành) chưa phù hợp chung với thị trấn Lai Cách; nhân dân 
khiếu kiện vượt cấp; UBND thị trấn đã nhiều lần làm văn bản đề nghị UBND 
huyện, Tỉnh xem xét xử lý sai phạm trong xây dựng chợ dân sinh Lai Cách song 
chưa được thực hiện. Do công trình có giá trị lớn quá thẩm quyền của UBND thị 
trấn, lên UBND thị trấn tiếp tục làm văn bản đề nghị với cấp trên xem xét.

- Cử tri thôn Nghĩa: Đề nghị khi bàn giao đất cho doanh nghiệp diện tích 
thu hồi phải gọn gàng, diện tích còn lại manh mún, gây khó khăn cho sản xuất.

Đề nghị UBND thị trấn quan tâm đến Kết luận thanh tra và có hướng giải 
quyết dứt điểm hộ liền kề xây dựng trên đất công khu ao hồ thôn Nghĩa và thôn đã 
3 lần đến lập biên bản khi hộ xây dựng lấn chiếm.

Trả lời:
Hai nội dung trên UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:
Các dự án hiện nay triển khai trên địa bàn thị trấn Lai Cách, khi triển khai 

thực hiện dự án và tiến hành kiểm kê phục vụ GPMB, UBND thị trấn đều yêu cầu 
công ty, doanh nghiệp phải lây gọn vùng, gọn thửa không để ảnh hưởng đến hệ 
thống tưới tiêu và ảnh hưởng đến sản xuất của diện tích giáp danh.

Hộ vi phạm trên diện tích hồ thôn Nghĩa; khi vi phạm UBND thị trấn đã tiến 
hành giải tỏa vi phạm giao mặt bằng cho thôn quản lý, song sau một thời gian thôn để 
hộ tái vi phạm; do đó yêu cầu thôn tiếp tục tuyên truyền hộ trả lại hiện trạng ban đầu.
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- Cử tri thôn Gạch: Đề nghị UBND thị trấn, UBND huyện xem xét giải 
quyết hỗ trợ người dân được hưởng theo QĐ 55 của UBND tỉnh, vì trong cùng 1 dự 
án người dân nhận tiền hỗ trợ, đền bù có sự chênh lệch người nhận tiền đợt 1 và đợt 
2. Vậy, đề nghị để người dân nhận tiền đợt 1 được nhận hỗ trợ theo QĐ 55 của tỉnh.

Nội dung này đã được UBND huyện trả lời bằng văn bản.
- Cử tri thôn Gạch: Để nghị UBND thị trấn, Chi nhánh Điện huyện Cẩm 

Giàng xem xét các hộ dân dùng điện SH dọc khu đường 5A, từ ngã tư đến huyện 
đội, gặp khó khăn đề nghị bổ sung 01 đường điện SH trước các hộ đường 5A.

Trả lời:
Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn đã làm văn bản về đề nghị Chi 

nhánh điện huyện Cẩm Giàng; hiện nay ngành điện đã phối hợp UBND thị trấn xác 
định các vị trí chôn cột; xây dựng phương án kéo đường dân điện phục vụ sinh 
hoạt của nhân dân. UBND thị trấn đề nghị khi triển khai thực hiện, trưởng thôn 
Gạch và các hộ dân tại khu vực tạo điều kiện để thi công, tránh như việc kéo điện 
dọc tuyến đường 394 một số hộ đề nghị, khi thi công lại cản trở;

- Cử tri Thôn Tiền: Dự án khu Nổ Đó kéo dài rất nhiều năm nay, con đường 
vào làng nhân dân đề nghị, kiến nghị rất nhiều lần vậy đề nghị HĐND – UBND thị 
trấn sớm giải quyết để nhân dân đi lại được thuận tiện.

Nội dung này đã làm hoàn thành con đường vào thôn Tiền.
- Cử tri thôn Trụ phản ánh: Anh Lưu văn Trào tự động san lấp ao Cổng 

quán hay được sự đồng ý của UBND thị trấn, gây ngập úng cục bộ trong nhân dân 
( Gia đình anh Trào đã bù đắp cho nhân dân trong thôn trên 30.000.000đ để xây 
dựng đường tiêu thoát nước).

Đường giao thông liên thôn làm đã nhiều năm, nay xuống cấp trầm trọng đề 
nghị HĐND – UBND thị trấn hỗ trợ một phần kinh phí để thôn nâng cấp đường 
giao thông trong thôn. 

Trả lời:
Hộ ông Lưu Văn Trào san lấp lấn chiến đất công trái phép hàng trăm m2 

trong khi thôn Trụ có làm ba li e chắn phương tiện chở vật liệu xây dựng vào thôn 
mà không có biện pháp ngăn chặn xử lý. Cấp ủy, Trưởng thôn Trụ thiếu trách 
nhiệm trong quản lý đất đai; khi phát hiện UBND thị trấn đã lập biên bản vi phạm, 
hộ xây dựng trái phép nhà cấp 4, UBND thị trấn đã cử lực lượng và thuê máy xúc 
giải tỏa vi phạm; 

Thôn Trụ nhận 30.000.000đ của ông Trào, trong khi không có biện pháp 
ngăn chặn vi phạm, thì thôn Trụ phải chịu trách nhiệm theo quy định, còn hộ ông 
Trào vi phạm là vi phạm không thể lấy 30 triệu/ trên hàng trăm m2 đất vi phạm gọi 
là bù đắp được.

Việc đề nghị hỗ trợ kinh phí để thôn nâng cấp đường giao thông trong thôn, 
về nội dung này UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau: Theo Nghị Quyết 
Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 -2025 và Kế hoạch đầu tư công 5 năm 
(2020 – 2025) có Kế hoạch nâng cấp một số tuyến đường giao thông đô thị; Căn 
cứ vào nguồn vốn hàng năm, UBND thị trấn sẽ trình HĐND thị trấn kế hoạch đầu 
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tư công, năm 2022 dự kiến nâng cấp tuyến đường từ đường 394 đi Trường Tiểu 
học và THCS Lai Cách; còn các tuyến khác thực hiện sau; Nguồn ngân sách địa 
phương không có để hỗ trợ các thôn nâng cấp cải tạo đường giao thông trong thôn; 
do đó đề nghị các thôn, khu dân cư chủ động xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp.

3. Lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường
- Cử tri khu Thống Nhất phản ánh: Tại khu nghĩa địa Quán Xanh hiện 

nay có cả người công giáo chôn ở đó vì vậy chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, khu 
đã xây dựng quy chế hoạt động chung cho khu nghĩa trang quán xanh. Đề nghị 
UBND thị trấn hỗ trợ cho khu để hoàn thiện quy chế hoạt động và quy hoạch các 
phần mộ tại khu nghĩa trang quán xanh theo đúng quy định.

- Cử tri thôn Tiền: Đề nghị UBND thị trấn hỗ trợ kinh phí để mở rộng nghĩa 
trang cho nhân dân thôn Tiền, Trụ, nếu bây giờ có người qua đời không còn chỗ để 
chôn.

Trả lời:
Hai nội dung trên UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:
Trong năm 2022, UBND thị trấn đã nhiều lần đôn đốc các thôn, khu dân cư 

phải kiện toàn lại Ban quản lý nghĩa trang; cử người quản trang; xây dựng quy chế 
quản lý và xử dụng đất nghĩa trang nhân dân. Hiện nay, một số thôn đã làm tốt 
công tác quản lý nghĩa trang nhân dân (có Ban quản lý; cử người quản trang; xây 
dựng mộ theo hàng lối, kích thước chung); song còn một số thôn, khu dân cư chưa 
thực hiện như: Thôn Bễ; Hoàng Đường; Tiền + Trụ. Khu nghĩa trang Quán Xanh 
vẫn để tình trạng lấn chiếm đất nghĩa trang (Xây xí các phần mộ). Tiếp thu ý kiến 
cử tri, UBND thị trấn tiếp tục đôn đốc các thôn triển khai và thực hiện nghiêm 
công tác quản lý nghĩa trang nhân dân. 

Việc mở rộng đất nghĩa trang thôn Tiền hiện nay gặp khó khăn do giáp ranh 
nghĩa trang không còn diện tích công điền của UBND thị trấn.

- Cử tri thôn Bầu: Tiến độ cấp GCNQSD đất, chúng tôi đã được trả lời báo 
chí theo quy định và đã báo cáo về UBND thị trấn. Đề nghị UBND thị trấn xem xét 
các thủ tục đề nghị cấp GCNQSD đất cho 1 số hộ khu 17 cũ và xem xét 1 số hộ 
dân đang có tình trạng lấn chiếm đất.

Trả lời:
Nội dung này UBND thị trấn xin tiếp thu; trong thời gian tới giao cán bộ 

chuyên môn cùng trưởng thôn xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
một số hộ, song đề nghị khi triển khai các hộ phải chấp hành các quy định của 
pháp luật về đất đai, tránh tình trạng hoàn thiện hồ sơ song các hộ không chấp hành 
việc nộp thuế theo quy định.

- Cử tri thôn Tiền phản ánh: Tại sao Công ty Môi trường Hải Dương 
không thu gom rác thải cho nhân dân thôn Tiền. Rác thải đổ, đốt từ nhà anh Lê đến 
Công ty Tây Đô mùi khét gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe 
của nhân dân, đề nghị HĐND – UBND thị trấn xem xét.

Công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng cần phải qua trưởng 
thôn, để trưởng thôn nắm được.
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Trả lời:
Tháng 8/2021, UBND thị trấn đã làm việc với cấp ủy, trưởng thôn Tiền và 

tiến hành hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Hải Dương trong việc thu gom, 
vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho nhân dân thôn Tiền. Song việc đốt rác, 
đổ trộm rác dọc tuyến Quốc lộ 5A (Khu vườn Đào thôn Tiền) vẫn xảy ra. UBND 
thị trấn đã chỉ đạo lực lượng công an thị trấn tuần tra, xử lý, nhưng chưa có hiệu 
quả. Vậy đề nghị Trưởng thôn Tiền, Công an viên thôn và nhân dân trong thôn 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc đổ trộm, đốt trộm rác trên địa bàn quản lý.

4. Một số nội dung khác
- Cử tri thôn Gạch phản ánh: Tâm tư nguyện vọng của nhân dân thôn 

Gạch là được khôi phục xây dựng ngôi chùa Keo cổ, đề nghị UBND thị trấn và cấp 
trên cho phép và hướng dẫn chuyển đổi diện tích đất khu ao sắn để chuyển sang 
đất thờ tự.

- Cử tri thôn Gạch có ý kiến: Sau khi sáp nhập khu 18 vào thôn Gạch việc 
tổ chức sinh hoạt nhân dân gặp khó khăn, khi tổ chức họp nhân dân, công dân khu 
18 (cũ) rất ít người vào họp.

Trả lời:
Hai nội dung trên UBND thị trấn xin tiếp thu và trả lời như sau:
Việc xây dựng các công trình tôn giáo phải thực hiện theo các quy định của 

pháp luật, diện tích đất ao sắn thôn Gạch không phải là đất tôn giáo, không phải vị 
trí của ngôi chùa Keo trước kia.

Sau khi sáp nhập các thôn, khu dân cư; việc sinh hoạt các chi hội đoàn thể, 
sinh hoạt nhân dân bước đầu gặp khó khăn, do vậy đề nghị Cấp ủy, Trưởng thôn, 
Trưởng Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, 
tổ chức các hoạt động nhằm thu hút tập hợp cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia; 
mọi hoạt động phải được bàn bạc dân chủ công khai tạo sự ủng hộ của nhân dân.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2-  
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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