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Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Tại Hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh 

(Trình tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021) 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thường trực 

HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức cho các tổ 

đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVI 

để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân 

dân. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri có nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết 

cấp huyện, cấp xã đã được lãnh đạo tiếp thu, giải trình; một số nội dung trùng 

lặp được UBND tỉnh tiếp thu giải quyết và trả lời tại các kỳ họp trước; Thường 

trực HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết 

của tỉnh chưa được cơ quan chức năng xem xét, trả lời; tập trung vào một số lĩnh 

vực cụ thể sau: 

 1. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn 

 - Thời gian qua, một số sản phẩm nông nghiệp không tìm được thị trường 

tiêu thụ, giá thịt lợn xuống quá thấp nên người dân, hộ chăn nuôi gặp rất nhiều 

khó khăn. Cử tri nhiều huyện đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều 

giải pháp cụ thể hỗ trợ người chăn nuôi như: có chính sách tạm giãn nợ ngân 

hàng, thu mua thịt lợn với giá cao hơn...; định hướng phát triển nông nghiệp phù 

hợp với điều kiện và tình hình thực tế, nâng cao giá trị và tích cực hợp tác tìm 

thị trường ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp. 

 - Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân thực 

hiện việc quy hoạch một vùng một giống trong một thời gian theo quy mô nhỏ 

hơn, quy định 10 ha là quá lớn, một số địa phương khó thực hiện; có quy hoạch 

xây dựng vùng trồng rau sạch ở địa bàn các xã Tân Quang, Quang Hưng, Hoàng 

Hanh. Đồng thời có kế hoạch thu mua nông sản cho xã viên ở vùng lúa theo quy 

hoạch; tìm thị trường bao tiêu sản phẩm giống lúa Bắc thơm số 07 cho nông dân. 

Đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho các hộ trồng 

cây dưa lê, dưa hấu bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ một phần cho người chăn 

nuôi cá lồng bị dịch bệnh thiệt hại quá lớn.  

 - Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh có kế hoạch khơi thông và đào sâu 

ở Sông Tiêu Cao - Bùi Hoà để có nước phục vụ cho xã Tân Quang, Văn Hội. 

 - Cử tri các huyện trên địa bàn tỉnh đề nghị các cấp, ngành chức năng tăng 

cường rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh thuốc bảo 

vệ thực vật; quản lý chặt chẽ những đại lý bán thuốc trừ sâu, phân bón, giống 

cây, con, vật tư nông nghiệp; tránh tình trạng hàng hoá thật giả lẫn lộn, bán tràn 

lan trên thị trường như hiện nay.  
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 - Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị tiếp tục triển khai, thực hiện dự án nuôi 

trồng thủy sản tại xã Dân Chủ đã được phê duyệt.  

 - Thị xã Chí Linh đề nghị tỉnh xem xét đắp đê vùng Bãi Kiếp và đê vùng 

Sậu, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân có thể sản xuất nông nghiệp; sớm bố trí 

hỗ trợ kinh phí dồn điền đổi thửa giai đoạn 2013 - 2015. 

 - Cử tri huyện Ninh Giang, Nam Sách kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đối 

với tổ diệt chuột, tăng số lượng thuốc hoặc nghiên cứu loại thuốc khác, phương 

pháp hiệu quả hơn (vì thuốc đánh chuột hiện nay hiệu quả không cao). 

 - Cử tri huyện Nam Sách tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm cấp kinh phí hỗ 

trợ các xã đã về đích nông thôn mới năm 2016 (số tiền 7 tỷ/xã) để có thể trả nợ 

các công trình đã xây dựng xong. 

 - Cử tri một số huyện đề nghị tỉnh cấp bù thủy lợi phí theo tháng để Hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp chi trả công lao động cho xã viên hợp tác xã và trả 

tiền điện cho Điện lực (việc cấp bù thủy lợi phí như hiện nay là 6 tháng mới cấp 
1 lần rất khó khăn đối với hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp). 
 - Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ nạo vét 

kênh mương năm 2016 theo kế hoạch, kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 - Cử tri huyện Bình Giang kiến nghị tỉnh xây dựng kênh tưới thuộc trạm 

bơm Tào Khê để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 - Cử tri huyện Kinh Môn phản ánh trên địa bàn xã Duy Tân, trạm biến thế 

có vị trí nằm án ngữ kênh KT13 ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Đề nghị 

tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, di chuyển trạm biến thế, khơi thông dòng 

chảy cho kênh. 

 - Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu chính 

sách bảo hiểm nông nghiệp đối với cây trồng, vật nuôi của nông dân. 

 - Cử tri huyện Thanh Hà, Thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh xem xét hỗ 

trợ những hộ dân bị thiệt hại lớn (mất trên 70% năng suất) trong vụ chiêm xuân 

năm 2017 do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa không đúng nên khi thu 

hoạch bị lép hạt phần lớn diện tích. 

 2. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng 

 - Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị xây dựng hệ thống đường thoát nước 
từ Tuy Hoà đi Bùi Hoà; kiến nghị tỉnh cho bán, đấu giá các ao nhỏ trong khu 
vực dân cư. 
 - Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị các cấp, các ngành phối hợp quản lý 
chặt chẽ hơn tình trạng xe quá khổ, quá tải đi vào đường 396. Đồng thời bố trí 
các gờ giảm tốc, lắp thêm biển báo trên các tuyến đường liên xã có nhiều xe tải 
trọng lớn chạy qua để đảm bảo an toàn giao thông. 
 - Cử tri huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn ô đổi thửa, cần xử lý dứt điểm tình trạng 
đất dôi dư, xen kẹp, nên giao cho cấp huyện giải quyết để đảm bảo thống nhất; 
phân cấp thêm cho xã để có nguồn lực xây dựng nông thôn mới. 
 - Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị có chính sách quản lý chặt chẽ đối với 
chủ thầu các công trình xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, yêu 
cầu các chủ thầu ký cam kết đảm bảo chất lượng đối với các hạng mục công 
trình, xây dựng đúng quy hoạch. 
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 - Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị tỉnh sớm nâng cấp đường 191E Quang Phục 
- Bình Lãng và bố trí kinh phí hỗ trợ nâng cấp bệnh viện huyện Tứ Kỳ, hiện đã 
xuống cấp nghiêm trọng. 

 - Cử tri thị xã Chí Linh đề nghị nâng cấp làm một số tuyến đường quan 
trọng, cụ thể: làm mặt đường cứng đoạn đường từ núi xẻ đôi xã Hưng Đạo đến 
Đan Hội - Lục Nam - Bắc Giang; đường giao thông từ Bến xe số 2 đến đầu làng 
Vận Yên; tuyến đường Vườn Đào đi Phả Lại. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức 
năng nâng cấp, tu sửa trạm điện cho một số thôn trên địa bàn xã Hưng Đạo, vì 
hiện nay điện quá yếu không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. 

 - Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí xây dựng cầu từ 
Tiền Tiến sang Tứ Kỳ; cầu Quang Thanh tại vị trí phà Quang Thanh; đường 
gom Hồng Lạc qua nút giao lập thể; kiến nghị xây dựng hệ thống cống qua 
đường 190d chỉ rộng 1m như hiện nay quá nhỏ, khó tiêu thoát nước nên cần phải 
nâng cấp mở rộng trong thời gian tới. 

 - Cử tri huyện Kinh Môn đề nghị các cấp, các ngành tăng cường hỗ trợ 
xây dựng cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực cho thị trấn Phú Thứ để huyện có thể 
hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị. Cử tri kiến nghị 5 xã khu đảo đều có diện 
tích ngoài đê nên người dân canh tác gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề 
dẫn nước, vệ sinh môi trường và đi lại sinh hoạt. Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo 
các cấp, các ngành nghiên cứu giải pháp tháo gỡ cho nhân dân. 

 - Cử tri huyện Kim Thành phản ánh đường Quốc lộ 17B chạy qua địa bàn 
xã Bình Dân, đường chạy từ Hải Phòng về xã Kim Đính quá hẹp, hiện đã xuống 
cấp, lưu lượng người, xe tham gia giao thông ngày càng tăng. Đề nghị các cấp 
có thẩm quyền xem xét sớm nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông. 
 - Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị mở rộng khu vực ngã 5 thôn Bằng Bộ, 
xã Cao Thắng để đảm bảo an toàn giao thông vì hiện nay đường quá hẹp, khuất 
tầm nhìn; làm máng thoát nước bên đường Quốc lộ 38B khu vực vào đình thôn 
Bằng Bộ để chấm dứt tình trạng nước thải dồn vào khu vực dân cư; đề nghị tỉnh 
quan tâm đầu tư nguồn lực cho huyện để sớm được nâng cấp lên đô thị loại IV. 
 - Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh nghiên cứu, có giải pháp làm 
đường tiêu thoát nước cho khu dân cư Tân Lập, vị trí đoạn đường 390 đi qua  
đường cao hơn nhà dân nên mỗi khi trời mưa đều bị nước tràn vào nhà. Nâng 
cấp hệ thống tiêu thoát nước của khu cụm công nghiệp Ba Hàng, khu công 
nghiệp Nam Sách. Cử tri phản ánh quá trình thi công đường 390 phát sinh một 
số bất cập như: việc trồng cây xanh ở rìa đường gần khu vực trường tiểu học 
Kim Đồng chưa hợp lý, gây khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông; đoạn giao 
với đường thôn Đồng Ngọ - Vũ La ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh 
trường Tiểu học Nam Đồng và nhân dân xung quanh…. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ 
quan chức năng nghiên cứu giải pháp tháo gỡ, khắc phục để đảm bảo an toàn 
giao thông cho các cháu học sinh và nhân dân. 

 - Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị nghiên cứu di chuyển đường dây điện cao 
thế đi qua trường tiểu học, trường mầm non và UBND xã Dân Chủ; đảm bảo an 
toàn cho nhân dân. 

 - Cử tri xã Lam Sơn, Thanh Miện đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 
xem xét lại hồ sơ bàn giao lưới điện hạ thế, tìm phương án tháo gỡ thanh toán trả 
tiền đóng góp cho nhân dân khi ngành Điện nhận bàn giao. 
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 - Cử tri huyện Thanh Hà phản ánh hiện nay xã Thanh Hải chưa bàn giao 

lưới điện cho ngành điện, đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo ngành chức năng triển khai 

thực hiện bàn giao, nâng cao chất lượng điện sinh hoạt. Cử tri đề nghị tỉnh tăng 

cường giám sát hoạt động kinh doanh điện, yêu cầu ngành Điện cung cấp đầy đủ 

giấy tờ kiểm định chất lượng của công tơ theo quy định khi tiến hành lắp đặt, 

thay thế. 

 3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

 - Cử tri một số nơi đề nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi, ban hành khung giá 

đất dôi dư, xen kẹp phù hợp hơn với điều kiện thực tế vì theo mức quy định hiện 

nay là quá cao, nhân dân chưa đồng thuận nên tiến độ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở một số địa phương còn chậm. 

 - Cử tri nhiều huyện đề nghị các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ chất lượng nước sinh hoạt, xử lý nghiêm hoặc cho dừng hoạt 

động đối với các nhà máy sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt không đảm bảo tiêu 

chuẩn vệ sinh. 

 - Cử tri đề nghị tỉnh có biện pháp cứng rắn hơn nữa trong công tác quản lý 

đất đai, tập trung xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường của các doanh 

nghiệp ở gần khu dân cư và các hoạt động khai thác cát, chặt phá rừng trái phép.  

 + Cử tri huyện Cẩm Giàng kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp 

ngăn chặn tầu hút cát tại dọc bờ sông Thương giáp với địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 + Cử tri huyện Thanh Miện phản ánh một số công ty, nhà máy nằm ven 

sông Cửu An xả nước thải công nghiệp làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 

sinh hoạt và sức khỏe nhân dân xung quanh khu vực. 

 + Cử tri huyện Kinh Môn kiến nghị tỉnh yêu cầu Công ty xuất nhập khẩu 

Đà Nẵng cam kết hạn chế ô nhiễm môi trường, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ cho 

người dân trong khu vực ô nhiễm; hoạt động của lò vôi, bãi than xã Duy Tân 

ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của nhân dân do quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu không đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, đề nghị cơ quan chức 

năng có biện pháp xử lý triệt để. 

 - Cử tri Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn kiến nghị tỉnh xem xét cho 

dừng khai thác tài nguyên tại Mỏ A318, chuyển hướng sang đầu tư khai thác du 

lịch tâm linh để bảo vệ cảnh quan xung quanh khu vực di tích lịch sử Hàm Long. 

 - Cử tri đề nghị tỉnh quy hoạch sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác 

thải hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường, đặc biệt ở khu vực nông thôn.  

 + Thị xã Chí Linh đề nghị ngăn chặn tình trạng đốt rác thải tại dốc Bình 

Giang gây ô nhiễm môi trường cho nhân dân. 

 + Cử tri huyện Nam Sách, Ninh Giang đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ 

thuốc, chế phẩm xử lý rác thải tập trung tại các bãi rác ở các thôn, khu dân cư. 

 + Cử tri huyện Kim Thành phản ánh tình trạng bãi rác thải của xã Bình 

Dân, gần xã Kim Đính gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân xã Kim 

Đính. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết. 
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 4. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

 - Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng chùa cạnh Đền 

Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc; Đồng thời cần tu sửa và nâng cấp đường 

giao thông vào Khu Di tích lịch sử Đền Quát. Tỉnh cần quan tâm, hỗ trợ cơ sở 

vật chất cho các Trạm Y tế cấp xã và nâng phụ cấp cho các y tá đơn nguyên cấp 

thôn, xóm và xem xét quy định cụ thể bao nhiêu người thì cần 01 y tá (kiến 

nghị:1000 người dân thì có 01 y tá đơn nguyên là phù hợp). 

 - Cử tri huyện Bình Giang đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng 

Công trình Nhà tưởng niệm Cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại xã 

Thái Dương. 

 - Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục: phòng học, bàn ghế, nhà đa năng, văn phòng 

làm việc để đảm bảo điều kiện cho các cháu học tập.  

 - Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh xem xét giải quyết chế độ đối với trường 

hợp những cán bộ không chuyên trách cấp xã đóng bảo hiểm không đủ thời gian 

quy định nhưng thời gian công tác dài; đảm bảo quyền lợi cho cán bộ cơ sở. 

- Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị các cấp, các ngành tăng cường các biện 

pháp kiểm dịch, đánh thuế đối với hàng thực phẩm qua biên giới. 

 - Cử tri huyện Nam Sách đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ tiền xây dựng nhà 

văn hoá cho 3 thôn: thôn Giữa và thôn Thượng (xã Thái Tân), thôn Phú Xuyên 

(xã Phú Điền); hiện đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa được hỗ trợ. 

 - Cử tri huyện Thanh Miện, Thanh Hà phản ánh Đại hội Thể dục thể thao 

tổ chứ 5 năm một lần từ cấp cơ sở là quá tốn kém, không hiệu quả. Đề nghị 

nghiên cứu tập trung nguồn lực để phát triển những môn thể thao thế mạnh, 

thành tích cao. 

 - Cử tri trong tỉnh phản ánh thời gian qua xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp, ẩu 

đả do vay nợ, các đối tượng manh động, nguy hiểm. Đề nghị các ngành chức 

năng cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, đặc 

biệt cần có biện pháp mạnh xử lý nghiêm vi phạm pháp pháp luật để có thể kiềm 

chế gia tăng một số tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp như: trộm cắp, cờ bạc, cho 

vay nặng lãi dẫn đến hiện tượng đòi nợ thuê, băng nhóm xã hội đen gây hoang 

mang, bức xúc trong nhân dân. 

 5. Các chế độ chính sách 

 - Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế 

cho các đối tượng thuộc chế độ 142, chế độ 62 trước năm 1975.  

 - Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ bảo hiểm y tế 

cho các hộ còn khó khăn, các đối tượng tuổi cao gặp khó khăn do mất giấy tờ 

tuỳ thân. 
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 - Cử tri nhiều huyện đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ BHYT cho đội ngũ trực 

tiếp làm công tác thu gom rác thải tại các xã, thị trấn, khu dân cư. 

 - Cử tri huyện Ninh Giang phản ánh nhiều trường hợp người có công 

thuộc diện được hỗ trợ xây nhà ở, đã được khảo sát trong 2 năm nay nhưng đến 

nay vẫn chưa được hỗ trợ. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết, chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có 

công trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị xem xét công nhận đối tượng người có công 

là thanh niên xung phong tại đơn vị 371 Quảng Ninh và Sư đoàn 331 Gia Lai. 

 - Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị tỉnh quan tâm hướng dẫn giải quyết 

chế độ thanh niên xung phong theo Quyết định số 49 đối với trường hợp cụ thể: 

hiện nay cấp cơ sở không giữ được Quyết định gốc mà chỉ căn cứ vào thông tin 

đối chiếu để xác nhận là vào những năm 1979, 1980 có điều động công nhân ở 

Nông trường Eachâm sang thanh niên xung phong. 

 - Cử tri huyện Bình Giang đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo các cấp, các 

ngành chi trả chế độ cho những người đã được truy tặng Huân, Huy chương theo 

quy định. 

 - Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU 

ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy Hải Dương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, 

nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai 

đoạn 2016 - 2020; cử tri kiến nghị tỉnh cần tích cực chỉ đạo thực hiện đồng nhất 

ở tất cả các địa phương để đảm bảo công bằng, ổn định và nâng mức phụ cấp 

hoạt động cho chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.  

 - Cử tri các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tỉnh nghiên cứu, có hướng 

dẫn cụ thể chế độ phụ cấp, hỗ trợ hoạt động đối với hai Ban của HĐND cấp xã. 

 Trên đây là tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc 

TXCT trước kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời 

những vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật./.  

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Thường trực UB MTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh (LĐ & CV); 

- Lãnh đạo, Trưởng phòng Tổng hợp - 

Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu VT; Thảo (3b). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thanh Mai 

 


