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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BC-UBND Lê Lợi, ngày  20  tháng  12  năm 2022

BÁO CÁO
Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 7 cơ sở thôn 

sau kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXIV

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của 
HĐND xã về việc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá  XXIV;

Tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã khoá XXIV, nhiệm kỳ 2021 – 
2026 đã trả lời một số ý kiến của cử tri tại kỳ họp còn một số ý kiến của cử tri 
quan tâm sau kỳ họp thứ 4 UBND xã đã giải quyết cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI UBND XÃ

1. Về quản lý đất đai    

Cử tri thôn Dôi Hống: Đề nghị UBND xã xem xét việc giao khoán thầu 
đất công điền cho hộ ông Dương  sử dụng sai mục đích ai là người chịu trách 
nhiệm.

Trả lời: UBND xã khoán thầu cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dương 
thôn Dôi Hống diện tích công điền khoán thời hạn 5 năm. Mục đích để ông 
Dương làm nơi tập kết nông sản và chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên ngay sau khi 
ký hợp đồng xong tháng 4 năm 2020 trước đại hội Đảng bộ ông Dương tự ý làm 
nhà trên đất khoán thầu không được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền. 
Sau khi ông Dương làm nhà Ủy ban nhân dân xã khóa mới đã vào lập biên bản 
và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đồng thời cam kết khi 
hết hợp đồng ông Dương phải bàn giao lại mặt bằng cho ủy ban nhân dân xã và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc vi phạm của mình. Việc ông Dương làm sai 
mục đích là trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong lúc thực thi nhiệm 
vụ để ông Dương làm xong mới lập biên bản sử lý vi phạm hành chính và yêu 
cầu khắc phục vi phạm.

Cử tri thôn Chuối:

1. Đề nghị UBND xã xem xét giải quyết rứt điểm tranh chấp giữa hộ bà 
Hương và hộ ông Nghinh.

Trả lời: Việc tranh chấp lối đi chung của gia đình bà Chu Thị Hương và 
ông Đoàn Duy Nghinh đã được UBND xã tổ chức hòa giải 3 lần. Thành phần có 
lãnh đạo UBND đại diện Mặt trận tổ quốc, đại diện các đoàn thể cán bộ địa 
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chính giao thông thủy lợi, cấp ủy chi bộ và hai bên gia đình. Trong các lần hòa 
giải UBND xã cũng làm rõ đất của tập thể và đất của gia đình và phân tích để 
hai gia đình đi đến thống nhất. Tuy nhiên qua các lần hòa giải hai bên gia đình 
không đồng ý. UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ gửi lên tòa án nhân dân huyện Gia 
Lộc. Toàn án nhân dân huyện Gia Lộc đã giải quyết nhưng một trong hai gia 
đình không đồng ý và đã làm đơn lên tòa án nhân dân cấp trên. Tòa án nhân dân 
cấp trên đang thụ lý và giải quyết theo quy định của Pháp Luật. Hiện nay đã gửi 
hồ sơ sang Thi hành án.

2. Đề nghị UBND xã giải quyết rứt điểm hộ ông Khoan lấp ao mỗi khi 
mưa lớn gây ngập úng ảnh hưởng đến nhiều hộ xung quanh.

Trả lời: Hộ ông Khoan đấu thầu ao của tập thể thôn Chuối đã tự ý san lấp 
không được sự nhất trí của các cấp có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân xã đã lập 
biên bản yêu cầu gia đình hoàn trả hiện trạng ban đầu của ao trước khi đấu thầu. 
Đến nay hộ gia đình ông Khoan không chấp hành. UBND xã tiếp tục làm quy 
trình đề nghị cấp trên giải tỏa việc vi phạm của hộ ông Khoan. Việc ngập úng 
mỗi khi mưa là do con đường cũ làm từ lâu, hiện nay các hộ đã vượt đất vườn 
cao hơn con đường lên mỗi khi mưa nước bên ngoài không thoát kịp gây ngập 
úng cục bộ.

Cử tri thôn Anh: Đề nghị UBND xã xem xét giải quyết việc gia đình ông 
Lương Văn Tuyến mua đất từ những năm 2001 đến nay vẫn chưa có Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời: Đất của hộ ông Lương Văn Tuyến  được được Nhà nước giao đất 
có thu tiền, sử dụng ổn định từ năm 2001. Diện tích 144,0 2, địa chỉ thửa đất tại 
thôn Anh, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc. Số tiền sử dụng đất phải nộp là 3.240.00 
đồng ( 22.500 đ/m2). Hộ ông Tuyến đã nộp tiền 03 lần vào ngân sách Nhà nước, 
cụ thể: Ngày 03/01/2001 nộp 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng), ngày 
07/06/2002 nộp 1.000.000 đ ( Một triệu đồng), ngày 17/09/2004 nộp 1.000.000 
đ ( Một triệu đồng). Tổng số tiền đã nộp 2.500.000 đ, Số tiền hộ ông Tuyến còn 
nợ tiền sử dụng đất là 740.000đ. UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy 
CNQSD đất cho hộ ông Tuyến và đã nộp lên Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện thẩm định trình UBND huyện theo quy định pháp luật. 

Cử Tri thôn Già: Đề nghị UBND xã trả lời tại sao việc chuyển nhượng 
sang tên từ mẹ cho con trai và các con mà cán bộ địa chính không làm.

Trả lời: UBND xã xem xét lại hồ sơ chuyển nhượng và yêu cầu công 
chức địa chính tài nguyên môi trường làm đúng theo quy định của Luật đất đai.

Công chức địa chính là người hướng dẫn công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ 
để thực hiện quyền của công dân trong lĩnh vực đất đai ( chuyển nhượng, cho 
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tặng, thừa kế …). Công chức địa chính chưa trả lời một công dân nào là địa 
chính không làm thủ tục chuyển nhượng từ mẹ sang con. Đối với thôn Già chỉ 
có 01 trường hợp làm thủ tục phân chia thừa kế khi địa chính hướng dẫn thì có 
hàng thừa kế ở nước ngoài không về làm thủ tục được ( và cũng không ra được 
đại xứ quán để xin giấy ủy quyền được) nên địa chính chưa đăng ký máy đo đạc, 
bởi khi máy đo đạc kinh phí mất 4-5 triệu đồng của công dân, mà không làm 
được thủ tục phân chia thừa kế.

2. Về giao thông, thuỷ lợi 

Cử Tri thôn Già: 

1. Đề nghị UBND xã xây kè bờ ao ông Ước đường WB3 vì hiện nay đã 
xuống cấp nghiêm trọng.

Trả lời: Về nội dung này đến nay UBND xã đã thực hiện theo ý kiến cử 
tri đề nghị.

2. Đề nghị UBNĐ xã xây nốt bờ ao đoạn ao ông Tài cạnh đường WB3 vì 
đã xuống cấp.

Trả lời: UBND xã mới xây dựng bờ ao ông Ninh thôn Già kinh phí xã và 
thôn thực hiện. Đoạn bờ ao ông Tài căn cứ vào dự toán ngân sách hàng năm 
dành cho giao thông thủy lợi UBND xã xem xét cân đối nguồn ngân sách để 
thực hiện khi có kinh phí. 

3. Đề nghị UBND xã có kế hoạch và sử lý ngay các vị trí ổ gà, sạt , nún 
sụt đường WB3 đoạn từ chợ Anh về thôn Già vì hiện nay đường đã xuống cấp 
nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhân dân giao thông trên đường.

Trả lời: UBND xã đã bù vênh đá cộn đối với những chỗ đường xuống 
cấp ổ gà. Tuy nhiên chỉ là bù vênh tạm thời lên đường không được như làm mới. 
UBND xã có kế hoạch nâng cấp đường khi có kinh phí.

Cử tri thôn Bùi Thượng:

1. Đề nghị UBND xã giải quyết giải tỏa rứt điểm mương tiêu nước khu 
nhà máy gạch để đảm bảo tiêu thoát nước cho nhân dân, và sử lý rứt điểm diện 
tích 03 nhà máy gạch đã làm biến dạng cụ thể là ruộng ông Tuất, bà Kén, ông 
Tới.

Trả lời: Đối với Nhà máy gạch UBND xã đã giải quyết nhiều lần, giao 
cho nhà máy gạch thực hiện việc khơi thông dòng chảy đến hết năm 2022 phải 
thực hiện xong. Đến nay qua kiểm tra nhà máy gạch đã tiến hành khơi thông 
nhấc toàn bộ cống bé giáp đường 393 lên và khơi thông dòng chảy, còn đoạn 
cổng đi vào nhà máy đã đổ bê tong làm đường. UBND xã tiếp tục đôn đốc yêu 
cầu nhà máy nhấc cống lên và đóng cọc giải đá đầm cho nền chắc mới đặt cống 
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để đảm bảo việc tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân 
thôn Bùi Thượng

2. Đề nghị UBND xem xét khai thông khu mương tiêu ao chuyển đổi từ 
đằng rồng ra khu sông mới

3. Đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch làm đường liên thôn từ Bùi 
thượng đi Thôn Dôi Hống và từ Bùi Thượng lên thôn Anh để nhân dân đi lại 
thuận tiện, và kế hoạch đổ đường bê tông từ đầu làng về cổng nhà mẫu giáo 
thôn Bùi Thượng.

Trả lời: Để chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới năm 
2024 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020- 2025. Hiện nay về tiêu 
chí giao thông còn phải nâng cấp một số tuyến đường giao thông chính phục vụ 
đi lại sinh hoạt của nhân dân. UBND xã rà soát lại tất cả các tuyến đường để có 
kế hoạch nâng cấp đáp ứng tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao

Cử tri thôn Lại: Đề nghị UBND xã xem xét trục đường từ thôn Lại xang 
thôn Già nhiều đoạn đã xuống cấp cần có biện pháp khắc phục, trục đường từ 
nhà văn hóa thôn Lại lên đường 192B hai bên đường cần được phát quang để 
nhân dân đi lại thuận tiện.

Trả lời: UBND đã cho kè đoạn bờ ao anh Tập. Đoạn đường từ đường 
192B về nhà văn hóa thôn UBND xã đã có dự trù kinh phí để phát quang hai bên 
nề đường ở các tuyến đường liên thôn trong xã. Yêu cầu cơ sở điều động nhân 
lực phát quang cây cối hai bên nề đường để UBND xã về nghiệm thu và cấp 
kinh phí.

Cử Tri thôn Anh: 

1. Đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch nạo vết mương tiêu từ khu 
UBND xã, Trường cấp 1, cấp 2 và đường 393 chảy về thôn Anh nay đã ách tắc 
cần khai thông.

Trả lời: UBND xã đã tổ chức nạo vét tuyến mương này từ năm 2017. 
Hiện nay mương đã tắc. UBND xã đã đi khảo sát tuy nhiên việc nạo vét các 
tuyến mương hiện nay chỉ thực hiện bằng máy súc, tuyến mương này do quy 
hoạch thôn để bờ nhỏ máy không vào được. UBND xã đề nghị thôn giải tỏa 
đường để máy súc đi lại được và sẽ có kế hoạch nạo vét trong thời gian sớm 
nhất.

2. Đề nghị UBND xã giải phóng đường 5m từ mương cấp 1 vào công ty 
Đức Lộc và đến khi nào thì làm để nhân dân đi lại sản xuất.

Trả lời: Về nội dung cử tri đề nghị UBND xã đã trả lời tại kỳ họp trước, 
tuy nhiên đến nay cử tri tiếp tục đề nghị UBND xã trả lời để các ông (bà) đại 
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biểu HĐND xã tổ đại biểu thôn Anh lắm được. Hiện nay, dọc tuyến mương này, 
các hộ đang tận dụng đất lưu không để trồng rau màu, nên việc đi lại sản xuất 
của nhân dân bị hạn chế. Mặt khác do việc xí nghiệp khai thác công trình thủy 
lợi xây dựng mương cấp 1 nên mỗi khi xí nghiệp lấy nước, nước bị dò từ mương 
ra nên  dọc khu vực lưu không này bị úng nước. UBND xã xin tiếp thu ý kiến 
của nhân dân, trong thời gian tới khi có cân đối được kinh phí hoặc đề nghị cấp 
trên hỗ trợ sẽ san lấp và giải tỏa khu vực lưu không này để nhân dân đi lại sản 
xuất thuận tiện.

3. Đề nghị UBND xã về giải quyết hai hộ giết mổ lợn là hộ ông Nghĩa và 
hộ ông Việt gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND xã đã kiểm tra thực 
tế hai hộ đã làm nghề giết mổ lợn từ lâu hiện nay hai hộ đã làm hố bi o ga xả tất 
cả chất thải xuông hố ga để đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh. Việc cử tri 
kiện nghị. UBND xã mời các cơ quan chức năng về kiểm tra thực tế. Nếu để ô 
nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân đề nghị cấp trên giải quyết 
theo quy định của Pháp luật.

Cử Tri thôn Bùi Hạ, Bùi thượng:  Đề nghị UBND xã đôn đốc nhà thầu 
thi công xây dựng đưởng bê tông Từ đường 393 đến thôn Bùi Hạ khẩn trương 
hoàn thiện nề hai bên đường và đổ nối tiếp các đầu bờ lô để nhân dân đi lại 
thuận tiện.

Trả lời: UBND xã đã đôn đốc nhà thầu thực hiện, còn một số đoạn chưa 
làm. UBND xã tiếp tục đôn đốc yêu cầu nhà thầu thực hiện theo bản vẽ thiết kế 
công trình.

Cử Tri thôn Bùi Hạ:  Đề nghị UBND xã giải tỏa nhà nán tạm, các đống 
cát, đá khu ngã ba xi phông Bùi thượng cạnh đường 393 để nhân dân đi lại an 
toàn.

Trả lời: UBND xã đã quán triệt ông để vật liệu tại ngã ba xi phông Bùi 
Thượng cạnh đường 393 yêu cầu gia đình phải thực hiện nghiêm về an toàn giao 
thông đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Nếu không chấp hành UBND xã giải 
tỏa gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cử tri thôn Dôi Hống:

1. Đề nghị UBND xã hỗ trợ tu bổ tuyến đường xuống ao chuyển đổi từ hộ  
ông Chiến đến hộ ông Bài vì UBND xã thu tiền ao chuyển đổi và công điền vùng 
ngoài

2. Đề nghị UBND xã tu bổ lại mặt đường từ cổng ông Hiển đến bãi rác 
Láng Hồng cũ để nhân dân đi lại thuận tiện
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3. Đề nghị UBND xã tu bổ lại mặt đường từ cổng ông Thi đến đường 
Gom cao tốc để nhân dân đi lại thuận tiện.

Trả lời: UBND xã căn cứ vào dự toán ngân sách cho nâng cấp đường 
giao thông và có kế hoạch nâng cấp các tuyến đường trong toàn xã theo ý kiến 
của cử tri. Xem xét từng tuyến theo thứ tự. Tuyến nào xuống cấp thì nâng cấp 
trước và đến các tuyến còn lại tùy theo kinh phí để thực hiện.

4. Đề nghị UBND xã giải tỏa hành lang an toàn giao thông khu chợ, mặt 
đường 393 và các quán bán hàng đường vào cụm Hống.

Trả lời: UBND xã tiến hành  khảo sát hiện trạng và lập cam kết các hộ 
bán hàng phải đảm bảo an toàn gia thông.

3. Về văn hoá xã hội - Lao động TB – xã hội

Cử tri thôn Bùi Thượng: Đề nghị UBND xã xét duyệt đối tượng người có 
công cụ thể giải quyết cho ông Phạm Thế Kẽn tham gia du kích thời chống Pháp 
đã hi sinh con cháu đã kiến nghị nhiều nhưng chưa giải quyết.

Trả lời: Theo quyết định 408 là thực hiện giải quyết tồn đọng hồ sơ xác 
nhận là Liệt sĩ, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Thôn 
Bùi thượng có hồ sơ đề nghị công nhận Liệt sĩ cho ông Phạm Thế Kẽn , năm 
2018,2019 ông Phạm Thế Ngãi có 2 lần đề nghị xã đã mang hồ sơ lên huyện thì 
được trả lời là không có trong Lịch sử Đảng bộ đã được cấp có thẩm quyền cho 
xuất bản thì mới được do vậy ông Phạm Thế Kẽn không có tên trong Lịch sử 
Đảng bộ xã Lê Lợi cho nên huyện đã trả hồ sơ cho ông Ngãi.

Cử Tri thôn Già: Đề nghị UBND xã trả lời tại sao gia đình ông Phạm 
Văn Bấc đến nay chưa nhận được tiền mai táng phí của cụ Đoàn Thị Xuyên.

Trả lời: Mai táng phí của bà Đoàn Thị Xuyên , Bà Đoàn Thị Xuyên chết 
Tháng 2 năm 2021 gia đình đã làm hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí của người 
được Nhà nước tặng Huân huy chương nhưng do bà xuyên được tặng Huy 
chương năm 2014 là đợt cuối nên chưa có được hưởng trợ cấp một lần đối với 
những người được tặng thưởng Huân Huy chương do vậy  hồ sơ MTP chưa 
được duyệt đến năm 2022 thực hiện theo nghị định 131/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2021 và nghị định 15/NĐ-CP mới có qui định  trợ cấp một lần đối với 
những người được tặng thưởng Huân Huy chương do vậy bộ thủ tục hành chính 
mới có thủ tục trợ cấp một lần và xã đã làm và gửi cả hồ sơ trợ cấp một lần của 
bà Đoàn Thị Xuyên được tặng thưởng Huân Huy chương và hồ sơ đề nghị 
hưởng Mai táng phí về huyện

Cử tri thôn Dôi Hống: Đề nghị UBND xã và các Ban ngành có liên quan 
đề nghị cấp trên về giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa nhà Chùa Thích Đàm 
Hiền và nhân dân cụm Dôi để nhân dân củng cố lại nhà văn hóa Tâm linh.
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Trả lời: Ý kiến đề nghị của cử tri. UBND xã đã làm việc với nhà chùa và 
làm việc với Ban tôn giáo huyện Gia Lộc và hội phật giáo huyện Gia Lộc và đề 
nghị có hướng thống nhất giải quyết với nhà chùa.

4. Về an ninh

Cử tri thôn Lại: 

1. Đề nghị Ban công an xã tăng cường công tác tuần tra hơn nữa để đảm 
bảo công tác an ninh được tốt hơn.

Trả lời: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Gia Lộc xảy ra một 
số vụ chộm cắp xe máy. Vì vậy đề nghị nhân dân quản lý chặt chẽ tài sản của 
mình, không để sự việc mất cắp xảy ra

2. Công an xã thường xuyên Phối hợp với tổ 151 Công an huyện tuần tra, 
nắm tình hình nội bộ nhân dân, bảo đảm ANTT trên toàn xã.

- Hiện tại Công an xã có 05 đồng chí công an chính quy, 07 đồng chí viên 
hàng tuần và tháng, năm, đồng chí Trưởng Công an xã đã xây dựng kế hoạch 
tuần tra kiểm soát cụ thể; nên các ca trực đều có người đi tuần tra; phương tiện 
bằng xe máy Công và xe máy cá nhân cùng Công cụ hỗ trợ kèm theo.

5. Về Quân sự

Cử tri thôn Bùi Hạ: Đề nghị quân sự những công dân trốn tránh nghĩa 
vụ quân sự chỉ phạt tiền là chưa đủ cần tăng cường các biện pháp khác để việc 
thực hiện nghĩa vụ quân sự được tốt hơn.

Trả lời: Trong  những năm qua công tác tuyển chọn và gọi công dân sẵn 
sàng nhập ngũ  gặp nhiều khó khăn, công tác rà soát và phúc tra nguồn, hội đồng 
nghĩa vụ quân sự làm các bước trình tự theo đúng các quy trình để xác định các 
công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ.

Việc xử lý công dân chỉ áp dụng đối với công dân cố tình chống trốn 
không chấp hành các bước tuyển chọn và gọi công dân đi khám tuyển nghĩa vụ 
quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tuyên truyền trên nhiều kênh các buổi sinh 
hoạt của chi bộ, các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và tuyên truyền thường 
xuyên trên hệ thống đài truyền thanh xã. Nhưng nhiều công dân vẫn cố tình 
không chấp hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Cụ thể năm 2022 đến thời điểm này còn thôn Bùi Hạ còn 03 công dân 
thôn Bùi Thượng còn 17 công dân, thôn Dôi Hống còn 02 công dân vẫn chống 
chốn không chấp hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Cho đến nay hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phát  lệnh gọi sơ tuyển lần 
1 vào ngày 07/11/2022, lần 2 vào ngày 12/11/2022 và biên bản làm việc ngày 
20/11/2022 yêu cầu công dân chấp hành nghiêm việc sơ khám tuyển. Tuy nhiên 
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qua các đợt vận động và cam kết công dân vẫn không chấp hành khám sơ tuyển 
nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đề nghị chi bộ và cử tri thôn 
Bùi Hạ, thôn Dôi Hống và thôn Bùi Thượng làm tốt công tác tuyên truyền cho 
công dân và gia đình thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự.

6. Về quản lý tài chính, ngân sách 

Cử tri thôn Bùi Hạ: Đề nghị UBND xã có kế hoạch cấp kinh phí cho thôn 
làm nhà văn hóa

Cử Tri thôn Lại: Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí cải tạo bãi rác và 
công tác môi trường của thôn.

Trả lời: Về nội dung cử tri thôn Lại và Bùi hạ đề nghị UBND xã 

Cử Tri thôn Già: Đề nghị UBND xã chi trả kinh phí mà thôn đã xan lấp 
nề đường và bờ ao đường WB3 vì công trình làm đã xong nhưng chưa được 
thanh toán.

Trả lời: Trước khi thôn Già làm nhà văn hóa mới đã phá nhà văn hóa cũ 
và lấy vật liệu san lập bờ ao đường WB 3. Tuy nhiên trước khi san lấp thôn 
không báo UBND xã để về khảo sát và lập kế hoạch san lấp. Cụ thể bao nhiêu   
m3 nay không biết lên không có căn cứ để hỗ trợ san lấp bờ ao của thôn

Cử Tri thôn Anh: Đề nghị UBND xã giải quyết trả tiền hỗ trợ gạo cho 
các hộ thôn Anh chuyển ruộng 03 cho UBND xã làm trường Mầm non.

Trả lời: UBND xã đã hỗ trợ tiền gạo cho các hộ có diện tích quy hoạch 
xây dựng trường Mầm non theo đề nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 7 cơ sở thôn sau 
kỳ họp thứ 4. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã.

Nơi nhận:
- BTV Đảng uỷ;       
- TT HĐND xã;        
- Lãnh đạo UBNDxã;  
- Chủ tịch UBMTTQ xã;   
- Đại biểu HĐND xã;       
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Việt
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