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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trước kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

 Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2019; Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thu 
thập, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng 
hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, cụ thể như sau:

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

Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư hỗ trợ vùng sản xuất 
chuyên canh, nhất là các mô hình sản xuất theo quy trình hữu cơ, phù hợp với đặc 
trưng của từng vùng; đề nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch vùng huyện 
để địa phương làm cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị hỗ trợ 50% kinh phí còn lại cho nhân dân 
chịu ảnh hưởng của thiên tai từ vụ mùa năm 2018; Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị 
hỗ trợ kinh phí nâng cấp đường giao thông, đường điện vùng nuôi rươi, nuôi cáy.

Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị nâng mức cấp bù thủy lợi phí cho cây mầu 
vụ đông; đẩy nhanh thực hiện dự án quy hoạch nuôi trồng thủy sản đầm trũng trên 
50 ha thuộc khu dân cư Thượng Chiểu (phường Tân Dân).

2. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, nước sạch và môi trường

 Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh nâng mức quy định diện tích tối đa xây 
dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi theo Quyết định số 1654/2007/QĐ-UBND 
ngày 03/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về quản lý và xây dựng nhà 
trông coi trên đất chuyển đổi.

Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giải quyết tình trạng nhiều dự 
án thuê đất nhưng bỏ hoang không sử dụng nhiều năm tránh gây lãng phí, trong khi 
nông dân thiếu đất sản xuất; nâng mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với 
đất nông nghiệp; có cơ chế và hướng dẫn quy trình, thủ tục cho địa phương thực 
hiện xử lý đất dôi, dư xen kẹt.

Cử tri huyện Nam Sách, Bình Giang đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Cử tri huyện Bình Giang đề nghị 
tỉnh chỉ đạo công ty nước sạch đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn 
huyện.
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Cử tri các địa phương đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm 
môi trường do các hộ thả cá trên sông, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
xả thải ra môi trường tại thị xã Kinh Môn, huyện Gia Lộc; đốt rác thải tại khu vực 
Đống Dờm thị trấn Nam Sách và khu chăn nuôi chuyển đổi giáp sông Đào, thôn 
Nhân Lễ, xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách); nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, 
nhà máy hóa chất Đà Nẵng (thị xã Kinh Môn); đồng thời có chính sách hỗ trợ các 
địa phương trong lĩnh vực xử lý rác thải, bảo vệ môi trường: xây dựng nhà máy xử 
lý rác thải cho các huyện; hỗ trợ thu gom, mua xe vận chuyển rác thải; xử lý dứt 
điểm tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm trên sông Sặt, sông Cửu An qua địa phận 
huyện Bình Giang.

Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh tỉnh hướng dẫn cấp xã tính tỷ lệ phần 
trăm tiền đấu giá sử dụng đất theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 
29/10/2021 của HĐND tỉnh về quyết định tỷ lệ nguồn thu sử dụng đất năm 2022 
và giai đoạn 2023-2025; chỉ đạo thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý các 
doanh nghiệp hoạt động không đạt tiêu chí đánh giá tác động môi trường; chỉ đạo 
các trạm quan trắc môi trường tự động thường xuyên kiểm tra, cập nhật mức độ, 
chất lượng không khí trên hệ thống thông tin đại chúng.

3. Lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, giao thông, xây dựng

Cử tri các địa phương kiến nghị tỉnh có biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá 
cả thị trường; có cơ chế điều tiết giá các mặt hàng phục vụ sản xuất, sinh hoạt giúp 
người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh và chuẩn bị tết Nguyên đán.

Cử tri thành phố Hải Dương kiểm tra làm rõ vụ việc công ty Việt Đức không 
thực hiện đúng mục đích đầu tư kinh doanh chợ Thành Đông.

Cử tri huyện Nam Sách đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện xem xét di chuyển 
đường điện cao thế 35KW ra khỏi khu dân cư thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn  và 
di chuyển các hệ thống điện lưới ra rìa đường.

Cử tri trong tỉnh đề nghị xem xét hỗ trợ, xây dựng một số công trình giao 
thông như: Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị hoàn thiện đoạn đường 389B từ thôn 
Châu Bộ (xã Hiệp An) đến cây xăng xã Quang Thành, mở rộng tuyến đường 389B 
từ Cầu Mây đi cầu Triều; xây mới cầu An Thái 2 và nâng cấp Quốc lộ 17B đoạn 
qua phường Long Xuyên hiện đang quá tải; xây dựng cầu từ xã Cộng Hòa huyện 
Nam Sách sang thị xã Kinh Môn; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cầu Cậy 
và đường dẫn cầu Cậy (huyện Bình Giang); nâng cấp hạ tầng giao thông cụm 
đường 394C thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng; nâng cấp cầu phao hoặc xây cầu 
mới nối từ đường gom cao tốc 5B thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang với 
xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc; nâng cấp và mở rộng tuyến đường 390E và sữa chữa 
tuyến đường 17 đi qua các xã Kim Anh đến xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành); nâng 
cấp tuyến đường đê từ xã Cộng Hòa ra cầu Lai Vu (huyện Nam Sách); mở rộng 
đường từ cầu Hợp Thanh nối lên cầu Quang Thanh và đường dẫn vào cao tốc Hà 
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Nội – Hải Phòng qua địa bàn huyện Thanh Hà; đẩy nhanh tiến độ triển khai thi 
công xây dựng cầu Đồng Việt (thành phố Chí Linh); dự án hai bên đường dẫn cầu 
Hàn (huyện Nam Sách) và kế hoạch xây dựng trạm bơm tiêu úng Kênh Vàng xã 
Liên Hòa (huyện Kim Thành); hỗ trợ xây cầu từ xã Hoành Sơn sang phường Thất 
Hùng, thị xã Kinh Môn và cầu sang thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; lắp đặt hệ 
thống tín hiệu đèn giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 37 với trục đường trung 
tâm UBND xã Đồng Lạc và thôn Miễu Lãng (huyện Nam Sách), ngã ba Quý 
Dương (huyện Cẩm Giàng); ga Phạm Xá qua đường 5 (huyện Kim Thành); nâng 
cấp Phà Giải thành cầu Giải, xây dựng cầu từ huyện Thanh Hà sang huyện Kim 
Thành; tiếp tục thi công Quốc lộ 37 sang xã Ninh Hòa ra đường 20 đi ngã tư Trại 
Mè, xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang).

Cử tri huyện Bình Giang đề nghị tỉnh chỉ đạo sở Giao thông Vận tải kiểm tra 
hệ thống camera đã lắp đặt tại các điểm trên tuyến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng qua địa bàn huyện và lắp barrier tại đường gom cao tốc nút giao cầu vượt 
Thái Quyền.

4. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

Cử tri một số địa phương đề nghị tỉnh xem xét định mức kinh phí hằng năm 
hỗ trợ tu sửa tôn tạo và duy trì hoạt động của các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; 
tiếp tục hỗ trợ kinh phí trùng tu giai đoạn 2 cho di tích đình Kim Trang, xã Lam 
Sơn, đầu tư vốn hoàn thành dự án nâng cấp, tôn tạo kè đảo Cò xã Chi Lăng Nam 
(huyện Thanh Miện); có phương án cải tạo, sửa chữa các di tích lịch sử cấp Quốc 
gia Đền Đươi và Đình Vo (huyện Gia Lộc) và Đền Giám (huyện Cẩm Giàng).

Cử tri thành phố Hải Dương phản ánh Bệnh viện nhi Hải Dương đi vào hoạt 
động nhưng đến nay vẫn chưa có khoa truyền nhiễm riêng biệt, bệnh viên chưa có 
tường bao bảo vệ và nhà dinh dưỡng.  

Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra vệ 
sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị mở rộng Phòng khám đa khoa Tuy Hòa 
thành Bệnh viện Tuy Hòa phục vụ điều trị cho nhân dân các xã thuộc cụm phía 
Tây của huyện; xem xét cho đối tượng người cô đơn, không có con, thuộc hộ 
nghèo được tiếp tục hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; nâng mức phụ cấp 
cho cán bộ trưởng, phó đài truyền thanh xã.

Cử tri huyện Tứ Kỳ, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh quan 
tâm, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho địa phương; cử tri huyện Gia 
Lộc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho tổ Covid cộng đồng; cử tri thành phố Hải Dương 
đề nghị ưu tiên hỗ trợ đặc biệt đối với thành viên tổ Covid cộng đồng bị lây nhiễm 
covid-19.

Cử tri nhiều địa phương đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
tiêm 2 mũi vacxin cho người dân, đặc biệt là các đối tượng từ 12 đến 17 tuổi và mũi 
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thứ 3 cho người đủ điều kiện; quan tâm, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị y tế cho bệnh 
viện tuyến huyện. 

Cử tri huyện Gia Lộc, Kim Thành đề nghị có hướng dẫn cụ thể quy định, 
phân công nhiệm vụ đối với chức danh cán bộ y tế thôn cho phù hợp và chi trả phụ 
cấp cho chức danh này.

Cử tri thành phố Hải Dương kiến nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng trung tâm 
dưỡng lão để chăm sóc người cao tuổi. Cử tri huyện Thanh Miện, Thanh Hà đề 
nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, nhà văn hóa 
thôn, khu dân cư.

5. Chế độ chính sách

Cử tri nhiều địa phương đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa 
chữa nhà ở cho người có công, giải quyết chế độ cho những người tham gia dân 
công hỏa tuyến và tham gia kháng chiến còn tồn đọng sau chiến tranh; hỗ trợ cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thanh niên xung phong; nâng mức hỗ trợ tiền 
hương khói thờ cúng liệt sỹ. 

Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ việc làm và đời sống cho công nhân, 
nông dân, người lao động; miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên do chịu ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cử tri thành phố Hải Dương và huyện Thanh Miện đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả chế độ theo văn bản số 
651/SLĐTBXH ngày 03/8/2018 về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp cho người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khi bị cắt giảm. 

Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định 
chi tiết mức hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam Điôxin theo tinh thần Chỉ thị 43-
CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do 
Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ 100% mức 
đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thu gom rác thải; có chính sách xét tuyển đối với 
cán bộ hợp đồng làm việc từ 3-5 năm, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh chi trả cho đối tượng hưởng chế độ 
bảo vệ chăm sóc sức khỏe của Tỉnh ủy, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 không 
được tập trung kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng; đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan có 
thẩm quyền hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ trợ cấp 01 lần cho đối tượng Công an 
xã nghỉ việc.

Cử tri huyện Nam Sách đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động cho thành viên 
Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban công tác 
môi trường thôn.



5

6. Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

Cử tri kiến nghị tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tư, an toàn xã 
hội, phòng chống tội phạm, tổ chức tín dụng đen; xử lý hoạt động trái phép của 
“Hội thánh của đức chúa trời mẹ”; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn 
thông tin và tăng cường các biện pháp ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo trên mạng 
xã hội.

Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết đơn 
thư, khiếu nại của nhân dân.

Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng 
cường quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng hoạt động kém hiệu quả, không 
thực hiện chi trả lương, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị di chuyển địa điểm trường bắn Cẩm Định 
ra khỏi khu vực dân cư; cử tri thành phố Hải Dương đề nghị di rời các nhà máy ra 
khỏi khu vực nội thành.

* Một số nội dung cử tri kiến nghị như: hỗ trợ xi măng làm đường giao 
thông nông thôn, giao thông nội đồng, nông thôn mới nâng cao; điều chỉnh, bổ 
sung tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách, tăng tỷ lệ phân chia 
cho ngân sách cấp xã; nâng mức trợ cấp và hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với 
người cao tuổi; nâng phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, cán bộ các hội, 
đoàn thể chính trị - xã hội… đã được tổng hợp, giải quyết, trả lời nên Thường trực 
HĐND tỉnh không tổng hợp lại.

Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 
thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đề nghị UBND 
tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TTDN (03b).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

   

    Nguyễn Khắc Toản
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