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UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TRƯỜNG LÂM                               Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 Số:     /BC-UBND 

                                                           Trường Lâm, ngày … tháng … năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử 

tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XX 

( Báo cáo thông qua  tại kỳ họp thứ mười ba  HĐND xã khoá XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 ) 

 
 

Qua tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ hai HĐND 

xã khoá XX, cũng như tại kỳ họp, cử tri đã kiến nghị, phản ánh những nội dung 

quan trọng thể hiện trách nhiệm của cử tri trước những phát triển Kinh tế, xã hội, 

đảm bảo Quốc phòng, An ninh của xã và những vướng mắc trong đời sống xã hội. 

Các ý kiến có nội dung hỏi và chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba HĐND xã khoá XIX 

đã được cán bộ chuyên môn UBND xã và Chủ tịch UBND xã báo cáo, trả lời và làm 

rõ tại kỳ họp. Các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp thị xã, cấp tỉnh đã được UBND xã 

tổng hợp báo cáo UBND thị xã xem xét giải quyết. Các vấn đề vướng mắc thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp thôn đã được UBND xã tổng hợp ban hành văn bản 

yêu cầu các thôn giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND xã, 

UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành phụ trách và cán bộ chuyên 

môn giải quyết sau kỳ họp, kết quả như sau: 

           1. về chăn nuôi; 

          Cử tri tổ bầu cử số 03, Đề nghị HĐND xã, UBND xã kiến nghị với HĐND, 

UBND thị xã có biện pháp kích cầu, hỗ trợ kinh phí, khoa học, kỹ thuật  để các hộ 

chăn nuôi gia súc, gia cầm tái đàn,an toàn sau dịch  tả lợn châu phi và dịch H5N6 

trên gia cầm.           

           Trả lời: chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015-2020. 

          1. nhà nước hỗ trợ kinh phí  phối giống nhân tạo hàng năm đối với lơn, trâu 

bò, giống  với điều kiện dưới 10 con giống. 

           2. hỗ trợ mua  lợn, trâu, bò giống và gà vịt. 

           - Hỗ trợ một lần không quá 50% giá trị con giống đối với lợn, trâu, bò đực 

giống với điều kiện hộ chăn nuôi ở vùng đặc biệt khó khăn. 

         - Đối với gia cầm hỗ trợ một lần đến 50% giá trị mức bình quân không quá 

50.000đ mỗi hộ được hỗ trợ không quá 200 con gà vịt hậu bị với điều kiện phải là 

cơ sở ấp nở cung cấp giống 

         3. Hỗ trợ xây hầm  bôga, chuồng đệm lót sinh học  như hầm boga 5 triệu đồng  

  /1 cái. Sau khi các hộ chăn nuôi lợn bị dịch tả châu phi và gia cầm bị dịch bệnh  
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H5N6 phải tiêu hủy đều được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho việc tái đàn. 

Hiện nay với điều kiện được hỗ trợ bắt buộc các hỗ phải thực hiện đầy đủ pháp lệnh 

thuy y tiêm phòng định kỳ hàng năm. 

          4. Về quản lý đất đai- XDCB 

          Cử tri tổ số 01 đề nghị HĐND,UBND xã công khai việc cấp hỗ trợ xi măng 

trong chương trình xây dựng nông thôn mới làm đường bê tông cho các thôn. 

           Trả lời; Về việc hỗ trợ xi mang cho các thôn làm đường bê tông  năm 

2014,2015,2016 hàng năm UBND xã đều triển khai cho các thôn đặng  ký trước khi 

nhà nước hỗ trợ. UBND xã đã mời các thôn lên phân bổ công khai hàng năm trước 

hội nghị, năm 2017, 2018 và năm 2020 nhà nước hỗ trợ bằng tiến mặt cũng căn cứ 

vào việc đăng ký đầu năm  và phân bổ cho các thôn đấu mối với phòng kinh tế thị 

xã Nghi Sơn lập thiết kế dự toán cho các thôn tổ chức thi công và đã được quyết 

toán hàng năm,  năm 2019 UBND xã đăng ký đầu tư vào đường trục xã đi từ quốc 

lộ đến đường tàu qua thôn Trường Sơn.  

           Cử tri tổ số;03,05,06;  Đề nghị UBND xã  có biện pháp can thiệp đối với 

một số hộ dân xây vây lấn chiếm nhiều diện tích khu vực nghĩa địa trả lại cho tập 

thể để có đất an táng cho người đã khuất. 

Trả lời: Đất nghĩa địa đã được quy hoạch từ trước. UBND xã đã giao cho tổ 

quản trang các thôn theo giỏi quản lý, nay UBND giao lại cho các thôn phải chiệu 

trách  nhiệm quản lý  theo giỏi vượt quá thẩm quyền thì báo cáo UBND xã giải 

quyết  tuy nhiên diện tích quy hoạch ít đến nay cơ bản đã hết. Khu vực đất nghĩa địa 

cồn khế hiện nay cơ bản đã hết UBND xã đã báo cáo để xây dựng phương án quy 

hoạch nghĩa địa mới theo qui hoạch của khu kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ Tướng 

chính phủ phê duyệt. Còn việc đề nghị mở rộng khu nghĩa địa phụ thuộc vào qui 

hoạch nên chưa được qui hoạch hiện nay nhà nước đang khuyến khịch nhân dân hỏa 

táng hỗ trợ mỗi trường hợp bằng 3 triệu đồng.  

           Cử tri tổ số 02. Đề nghị UBND xã kiến nghị cơ quan cấp trên làm tuyến 

mương từ nhà ông Vạn đến nhà máy gỗ dăm Vinh Nhất và tuyến mương nội đồng 

tiêu nước trên cánh đồng phía nam công ty Vinh Nhất 

           Trả lời: Tuyến mương quốc lộ 1A  từ nhà ông Vạn đến nhà máy gỗ dăm 

Vinh Nhất sau kỳ hợp UBND xã đã kiến nghị UBND thị xã đã được phối hợp với 

đơn vị BOT về khảo sát tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thi công, UBND xã tiếp 

tục kiến nghị đề xuất, còn tuyến mương nội đồng phia đông nam nhà máy gỗ dăm 

Vinh Nhất UBND xã sẽ xin chủ trương của HĐND xã khóa XX thống nhất chủ 

trương đầu tư vào năm 2022. 

           cử tri tổ số 01; Đề nghị tu sửa tuyến mương chính dẫn nước của hai thôn Tân 

Lập và thôn Ninh Sơn. 

Trả lợi: Tuyến mương chính của hai thôn trong ban giao, qui định công ty Sông Chu 

chỉ quant lý mương đầu kênh còn phần từ cống đổ xuống không thuộc phần quản lý 

của công ty, tuy nhiên nếu bị hư hỏng nặng 2 thôn làm tờ trình trình UBND xã xem  
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xét kiểm tra nếu hư hỏng nặng ngân sách xã sẽ đầu tư sửa chữa vừa qua nhân sách 

xã đã hỗ trợ một phần kinh phí khắc phục những chổ hư hỏng nặng để đảm bảo cho 

việc sản xuất. còn việc đề nghi công ty sông chu xây trạm bơm và mua máy bơm có 

công suất lớn hơn để đảm bảo cho việc chống hạn việc này UBND xã đã có văn bản 

kiến nghị nhưng chưa được đầu tư. 

Cử tri tổ số 05,06: Đề nghị UBND xã có biện pháp để hạn chế bụi bẩn và ổ 

gà ổ voi tại đoạn đường 2B thôn Bình Minh. 

 Trả lời: Đoạn đường qua thôn Bình Minh hiện nay UBND xã  đã tổ chức thi 

cộng hoàn thành  dự kiến vào tháng 8 năm 2021. 

Cử tri tổ số 07: kiến nghị bổ sung hệ thống xử lý nước thải của khu tái định 

cư đường điện 500kv và dự án tái định cư đường cao tốc Bắc -Nam và hệ thống 

mương  thủy lợi riêng với mương xả thải của khu tái định cư. 

Trả lời; Về việc bổ sung hệ thống  xử lý nước thải khu tái định cư, UBND xã 

đã kiến nghị hiện nay UBND thị xã đã cho đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán để đầu 

tư xây dựng, còn việc mương lấy nước tưới tiêu ra đồng chừa đã được xây dựng 

tách riêng với mương thu gom nước thải của tái định cư, còn việc thiết kế tấm chắn 

vào hệ thống mương tái định cư để thuận tiện việc lấy nước, việc này UBND xã sẽ 

cho chuyên môn kiểm tra khảo sát với thôn  bổ sung  cho phù hợp. 

6. Công tác thu vận động xã hội hóa. 

Năm 2020 xã nhà  được nhà nước cấp trên đầu tư  xây dựng cho 6 phòng học 

trường mần non vào sử dụng do không  có cơ sở vật chất bàn ghế UBND xã thông 

qua Mặt Trận Tổ Quốc xã kêu gọi xã hội hóa bằng tấm lòng của người dân mỗi hộ 

gia đình 200 000đ với số  tiền  là 315 854 000đ đã chi mua sắm hết 198 360 000đ 

cho năm học 2020. Số tiền còn lại là 117 494 000đ chuyển sang năm 2021. Năm 

2021 địa phương được cấp trên đầu tư xây dựng tiếp cho 10 phòng học 2 tầng 

trường tiểu học và 6 phòng 2 tầng  trường mần non  hiện nay đã hoàn thành bàn giao 

cho địa phương. với số tiền còn lại ngân sách  xã đã đầu tư mua sắm bàn ghế và 

trang thiết bị cho 2 trường  dự kiến là 410 triệu đồng ( trong đó trường mần non là 

170 triệu đồng và trường tiểu học là hơn 240 triệu đồng)  còn lại nhà trường kêu gọi 

xã hội hóa đến cha mẹ học sinh cho năm học 2021-2022. 

  6. Công tác môi trường 

Cử tri tổ số 01 đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý các hộ không thực hiện 

nộp tiền thu gom rác thải trên địa bàn 

Trả lời: Năm 2017 UBND xã thành lập HTX thu gom rác thải tại kỳ họp thứ 

5 HĐND xã khóa XIX đã nghị quyết thu 6 000đ/khẫu đã đúng với quyết định của  

hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành  số 21/2019 ngày 4/7/2019 về mức thu 

giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt đối với xã nông thôn. 

Còn các trường hợp không tham gia nộp tiền rác thải sinh hoạt trước hết các 

thôn, ban mặt trận thôn, các tổ chức tuyên truyền vận động  các gia đình tham gia 

cộng đồng chung vì môi trường xanh sạch đẹp. Còn trường hợp gia đình cố tình 

không tham gia căn cứ vào điều 07 nghị định số 167/2013/NĐ-CP vi phạm qui định  



4 

về giữ gìn vệ sinh chung sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng tự ý đổ rác, chất thải, 

chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng gây ô 

nhiểm môi trường làm mất vệ sinh. 

          7. Công tác an ninh trật tự 

 Cử tri toàn xã đề nghị UBND chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra, trấn áp 

tội phạm như trộm cắp tài sản, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy; lô đề, 

bài bạc để đảm bảo ANTT trên địa bàn;  

Trả lời: thực hiện đề án công an chính quy về xã năm 2020 đã có nhiều 

chuyển biến về an ninh trật tự  đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong 

thời gian qua cơ bản đã được tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo 

thường xuyên, các vụ việc vi phạm đã được báo cáo và đấu mối cùng Công an thị xã 

Nghi Sơn điều tra bắt giữ và xử lý đảm bảo theo quy định, đặc biệt là không sẩy ra 

điểm nóng bất ngờ. Đến nay việc trộm cắp tài sản, vật nuôi tại một số địa bàn dân có 

giảm; đã được UBND xã giao Công an xã xây dựng kế hoạch theo dõi, tuần tra xử 

lý. Lắp đặt hệ thống  camera  an ninh. Tuy nhiên để đảm bảo tốt việc phòng chống 

tội phạm và tệ nạn XH ngày càng đảm bảo tốt hơn, đề nghị các tổ chức, ban ngành 

và cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tăng cường tổ chức tuyên truyền thường 

xuyên, sâu rộng để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân tích cực tham gia 

theo dõi đấu tranh tố giác tội phạm trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn dân cư, 

nhằm ngăn chặn kịp thời và giáo dục ngay tại cộng đồng dân cư. 

Song song với việc khắc phục tồn tại hạn chế và tiếp thu giải quyết các nội 

dung đề xuất kiến nghị của cử tri, phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc 

thẩm quyền đã được UBND xã tiếp thu chỉ đạo và giải quyết với tinh thần trách 

nhiệm. Tuy nhiên, còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt 

điểm, trong thời gian tới UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các ban, ngành phụ 

trách và cán bộ chuyên môn tập trung giải quyết theo thẩm quyền; các ý kiến kiến 

nghị của cử tri vượt quá thẩm quyền thì UBND xã báo cáo về UBND thị xã Nghi 

Sơn và các ngành có liên quan để xem xét giải quyết./. 

 

        * Nơi nhận                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- HĐND, UBND thị xã, ( b/c );                                                       Chủ tịch                                                                                                                                              
- TT Đảng uỷ - HĐND – UBND xã;    

- Các ban ngành, đoàn thể trong xã; 

- Các Tổ hội đồng trong xã; 

- Lưu VP UBND xã.        

                                                                                               Cao Văn Sự           
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