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BÁO CÁO
Giải trình nội dung ý kiến của nhân dân về không cho nhân dân khu Phượng 

Hoàng Thượng và khu Phượng Hoàng Hạ cấy từ vụ Chiêm Xuân 2021

Kính gửi: Đoàn Thanh tra tỉnh Hải Dương.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thanh Miện, UBND thị trấn 

Thanh Miện, huyện Thanh Miện báo cáo giải trình ý kiến của nhân dân về không 
cho dân hai Khu Phượng Hoàng Thượng, Phượng Hoàng Hạ cấy từ vụ Chiêm 
Xuân 2021 tại dự án Đường vành đai và khu đô thị mới khi chưa có thông báo thu 
hồi đất, triển khai các cấp, các ngành sẽ hỗ trợ 700.000đ/sào. Cụ thể như sau:

Căn cứ sự chỉ đạo của UBND huyện về triển khai giải phóng mặt bằng thực 
hiện dự án đường Vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện và khu đô thị mới 
huyện Thanh Miện, ngày 04/12/2020, HĐGPMB của huyệnThanh Miện họp và 
triển khai thực hiện dự án. Để đảm bảo tiến độ thi công và tạo điều kiện thuận lợi 
trong quá trình điều hành, UBND huyện và HĐBTGPMB huyện Thanh Miện triển 
khai giao cho 2 địa phương thị trấn Thanh Miện và xã Lam Sơn tuyên truyền triển 
khai cho các hộ có diện tích nằm trong dự án là dừng cấy vụ chiêm xuân năm 
2021. Các hộ dừng cấy vụ chiêm năm 2021 được HĐBTGPMB của huyện Thanh 
Miện hỗ trợ 700.000 đồng/sào. 

Căn cứ vào nội dung trên, lãnh đạo thị trấn Thanh Miện đã về họp với 2 chi 
bộ của 2 khu dân cư Phượng Hoàng Thượng và Phượng Hoàng Hạ để triển khai 
nội dung này. Trong quá trình triển khai, Đảng viên của 2 chi bộ cơ bản là nhất trí 
và đề nghị với huyện ra văn bản thông báo về việc tuyên truyền nhân dân dừng cấy 
vụ chiêm xuân năm 2021 đối với diện tích nằm trong dự án và việc HĐBTGPMB 
của huyện Thanh Miện hỗ trợ 700.000 đồng/sào đối với các hộ có diện tích nằm 
trong dự án dừng cấy vụ chiêm năm 2021. Nhưng đây là việc hỗ trợ của 
HĐBTGPMB của huyện nên huyện không ra thông báo. Căn cứ vào sự chỉ đạo 
huyện, chúng tôi đã giao cho 2 ông Trưởng khu tổ chức họp và tuyên truyền cho 
mọi người dân được biết, nhưng ngay tại thời điểm đó người dân không có ý kiến 
gì phản hồi  thì  coi như người dân đã đồng ý việc dừng cấy vụ chiêm 2021 và diện 
tích nằm trong dự án mà dừng cấy vụ chiêm năm 2021 được hỗ trợ 700.000đ/sào.

Đến vụ mùa năm 2021, nhân dân tiếp tục có nhu cầu gieo cấy trên diện tích 
nằm trong dự án, UBND thị trấn và HTXDVNN thị trấn đã khắc phục khó khăn 
triển khai thực hiện các khâu dịch vụ nông nghiệp phục vụ nhân dân sản xuất đảm 
bảo chất lượng và kịp thời vụ.

Trên đây là nội dung báo cáo giải trình về nội dung ý kiến của nhân dân về 
không cho dân hai Khu Phượng Hoàng Thượng, Phượng Hoàng Hạ cấy từ vụ 
Chiêm Xuân 2021 tại dự án Đường vành đai và khu đô thị mới khi chưa có thông 
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báo thu hồi đất, triển khai các cấp, các ngành sẽ hỗ trợ 700.000đ/sào. UBND thị 
trấn Thanh Miện báo cáo Đoàn Thanh tra tỉnh Hải Dương xem xét giải quyết theo 
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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