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BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai,  

HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

UBND tỉnh báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ Nhất, thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm 

quyền giải quyết như sau: 

I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

1. Cử tri trong tỉnh đề nghị tỉnh chỉ đạo có giải pháp hỗ trợ thực hiện 

hiệu quả chƣơng trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 178/178 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 10 huyện, thành phố, thị xã được Thủ tướng 

Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố, thị xã hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, còn lại 02 huyện Kim Thành, Thanh Hà 

đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định, đang trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Để thực hiện 

chỉ đạo và hướng dẫn làm cơ sở cho các xã đăng ký, phấn đấu xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, Quyết định số 

3853/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc 

ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu 

mẫu giai đoạn 2018-2020, giai đoạn 2019 - 2020. 

 Như vậy, trong giai đoạn này tỉnh tập trung nguồn lực để tạo điều kiện 

giúp các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, các huyện, thành phố chưa đạt 

chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để phấn đấu đến năm 

2021, 100% số xã trên điạ bàn tỉnh đạt chuẩn NTM, 100% số huyện, thành phố, 

thị xã đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng NTM, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM. Các xã đủ nguồn lực đã đạt chuẩn thì chủ động phấn đấu để thực hiện xây 

dựng xã nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp 

tục giao Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các xã triển khai 

thực hiện phấn đấu xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí do 

Chính phủ quy định. 
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 * Khuyến khích các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
sản xuất nông nghiệp xanh và sạch. 

Hiện nay đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng 
dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2271/QĐ-UBND 
ngày 13/8/2021. Các chính sách hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, hữu cơ và bảo vệ môi trường được 
phê duyệt gồm: 

- Hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới để trồng rau màu, hoa cây cảnh có 
giá trị kinh tế cao. 

- Hỗ trợ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo tiêu chuẩn hữu cơ, 
VietGAP, GAP phục vụ xuất khẩu. 

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới, tiêu tiết kiệm cho vùng sản xuất rau màu 
chuyên canh, cây ăn quả tập trung. 

 - Hỗ trợ vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển du lịch. 

* Hỗ trợ mô hình kết hợp cá – lúa ở huyện Tứ Kỳ. 

 Hiện nay, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có khoảng 25-30ha mô hình kết hợp 
nuôi cá và trồng lúa. Tuy nhiên, chưa có chính sách hỗ trợ riêng cho mô hình kết 
hợp lúa – cá. Trong thời gian tới, yêu cầu ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo 
các đơn vị liên quan, tăng cường hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đối với các 
mô hình kết hợp lúa – cá để nâng cao hiệu quả nuôi trồng. 

* Hỗ trợ tích tụ ruộng đất để tạo ra các chuỗi sản xuất hàng hóa. 

- Tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo 
chuỗi là chủ trương lớn, đúng đắn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo 
thực hiện. Giai đoạn 2016-2020 tỉnh đã có chính sách hỗ trợ tích tụ ruộng đất 
sản xuất hàng hóa tập trung. Kết quả các mô hình tích tụ, thuê mượn ruộng sản 
xuất quy mô lớn tập trung thuận lợi áp dụng các biện các kỹ thuật mới, áp dụng 
cơ giới hóa, giảm chi phí, giải quyết tình trạng lao động chuyển sang công 
nghiệp, dịch vụ, sản xuất tập trung hàng hóa với sản lượng lớn, sản phẩm an 
toàn thuận lợi cho tiêu thụ. Tuy nhiên, đến nay mô hình tích tụ chưa nhiều, diện 
tích tập trung chưa lớn.  

+ Một số khó khăn, hạn chế như: 

- Chính sách hỗ trợ của Trung ương (Nghị định 57/2018/NĐ-CP) hiện nay 
chỉ tập trung vào hỗ trợ cho thuê đất mà chưa có chính sách cho chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất. 

- Kinh phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất rất lớn, trong khi sản xuất 
nông nghiệp tập trung cần diện tích lớn, lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp thấp 
và rủi ro cao. 

- Một số bất cập của Luật Đất đai về chuyển nhượng, cho thuê đất nông 

nghiệp chưa sửa đổi. 
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- Một bộ phận người dân còn có tâm lý giữ ruộng, không chuyển nhượng, 

không cho thuê, chờ dự án để được đến bù với giá cao.  

+ Một số giải pháp tích tụ, tập trung ruộng đất: 

 Hiện nay, tỉnh đang thực hiện chính sách hỗ trợ tích tụ theo đề án “Phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông 

nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, theo đó đối với 

doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất hàng hóa 

quy mô lớn đảm bảo các điều kiện có hợp đồng thuê đất, có phương án sản xuất 

phù hợp với mục đích sử dụng đất được UBND xã xác nhận, quy mô tối thiểu 

5ha/vùng, thời gian thuê tối thiểu 5 năm liên tục, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 

triệu đồng/ha, thời gian hỗ trợ trong 2 năm đầu. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất tập trung tạo điều kiện cho 

người dân góp vốn bằng đất. 

- Đối với diện tích đất công điền, cần dồn tập trung vào một khu vực để 

cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê. 

 - Thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

doanh nghiệp, cá nhân sau chuyển nhượng để tạo thuận lợi trong việc thế chấp 

vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất. 

* Giữ ổn định diện tích đất trồng vải thiều Thanh Hà 

Huyện Thanh Hà hiện đang có 3.318 ha vải thiều được trồng tập trung, 

sản lượng hàng năm khoảng 35-40 nghìn tấn. Vải Thiều Thanh Hà đã được cấp 

Chỉ dẫn địa lý. 

 Để duy trì giữ diện tích vải thiều Thanh Hà, trong các năm gần đây tỉnh đã 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân sản xuất vải của huyện Thanh Hà 

về nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cây vải trong phát triển kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách 

hỗ trợ vùng vải để duy trì và phát triển diện tích, nhất là vùng vải thiều Thanh 

Hà. Cụ thể, tỉnh có chính sách hỗ trợ diện tích vải sản xuất an toàn, sản xuất 

VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, cấp mã số vùng trồng, đẩy mạnh xúc tiến tiêu 

thụ, tổ chức các lễ hội, kết nối giao thương quả vải thiều Thanh Hà,… Do vậy, 

vải thiều Thanh Hà đã xuất khẩu thành công sang hầu hết các thị trường cao cấp 

trên thế giới như: Nhật, Mỹ, Úc, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung 

Quốc,…. Ngoài ra, vải thiều Thanh Hà tiêu thụ thuận lợi tại các tỉnh, thành phố 

lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh,…. Thông qua 

đó, đến nay, nông dân Thanh Hà cũng rất quan tâm đầu tư cho cây vải và tiếp 

tục giữ diện tích vải ổn định. 

* Hỗ trợ giống mới chất lƣợng cao. 

Hiện nay, việc hỗ trợ phát triển các giống mới phù hợp với thổ nhưỡng, 

điều kiện khí hậu của tỉnh và nhu cầu thị trường không chỉ riêng ngành nông 

nghiệp, mà các ngành khoa học công nghệ, các công ty giống, các viện nghiên 
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cứu… đặc biệt quan tâm thực hiện. Trên địa bàn tỉnh ta những năm gần đây đã 

lựa chọn và hỗ trợ phát triển một số giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, 

thời gian sinh trưởng ngắn… để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh như: Bắc 

thơm số 7 kháng bạc lá, BC15 kháng đạo ôn, SHPT3 có khả năng chống ngập 

thích hợp gieo cấy tại các vùng trũng, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, SHPT3, HN6, 

nếp DT22... thay thế các giống lúa dài ngày, dễ bị ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh, 

đã thoái hoá như Hương thơm số 1, X21, 13/2, U17, U20... giống chép lai V1, 

Cá Rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá lăng... lợn nái ngoại 3-4 máu (Landrace, 

Yorshire, Duroc, Pietrain...), gà Ri lai, Chọi lai, Hồ lai, Ross 308; Vịt Siêu 

trứng, TC, TsC; ngan Pháp R95... 

 Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao ngành nông nghiệp tiếp tục phối 

hợp với Sở Khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu, các công ty giống… để 

lựa chọn, hỗ trợ phát triển các giống có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, thích ứng rộng nhiều loại đất canh tác 

tại tỉnh ta để bổ sung vào cơ cấu sản xuất của tỉnh. 

 * Hỗ trợ công tác thủy nông phục vụ sản xuất nhƣ nâng mức hỗ trợ 

thủy lợi phí.  

 Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về giá và 

hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Căn cứ Quyết định số 

1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định về giá tối đa sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 bằng mức giá tối đa giai đoạn 2018-

2020; Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hải Dương, Quy định giá mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ 

lợi trên địa bàn tinh Hải Dương năm 2021, mức giá hiện tại đang áp dụng trên 

địa bàn tỉnh bằng mức giá tối đa do Bộ Tài chính quy định. 

* Đảm bảo chất lƣợng nguồn nƣớc sản xuất. 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

và các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp lấy nước, tích trữ nước 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, thông báo kịp thời các đợt xả nước phục vụ gieo 

cấy khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ; đôn đốc việc thực hiện phòng, 

chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn; 

Tập trung theo dõi theo dõi mực nước, chất lượng nước trên hệ thống sông trục để 

đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ nước tưới cho sản xuất phục vụ sản xuất, tiết 

kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

Phối hợp với Trung tâm Quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh 

thủy sản khu vực miền Bắc định kỳ lấy mẫu nước đánh giá chất lượng. 

*Tìm đầu ra cho thủy sản, nông sản. 

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản (hỗ trợ 

gắn tem truy xuất ngồn gốc sản phẩm; hỗ trợ sản xuất theo quy trình Vietgap...), 

trong những năm gần đây Tỉnh luôn chú trọng đến các hoạt động quảng bá, tìm 

kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động như: Tổ 



 

5 

 

 

 

chức và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ở 

trong và ngoài tỉnh; Tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp chế biến, kinh 

doanh nông sản và một số tỉnh như Lào Cai, Lạng Sơn, TP HCM, Hà Nội…để 

mở rộng thị trường và tạo điều kiện thông thoáng cho vận chuyển và tiêu thụ 

nông sản Hải Dương. Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức Hội nghị Kết nối 

Xúc tiến tiêu thụ vải và nông sản tỉnh Hải Dương. Hội nghị đã được tổ chức kết 

nối trực tuyến với 31 điểm cầu trong và ngoài nước; phối hợp với các cơ quan 

thông tấn, truyền thông quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

của tỉnh đến với người tiêu dùng… 

Phối hợp với các sàn thương mại điện tử như Voso, Lazada, Vnpost,.. đưa 

được hơn 300 sản phẩm lên sàn thương mại điển tử, trong đó có 75 sản phẩm 

OCOP.  

Tích cực hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ thủy sản do bị ảnh hưởng của 

dịch covid 19, với hơn 30 thương lái, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, lượng 

hỗ trợ tiêu thụ đạt gần 2.000 tấn. 

 Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, cùng với sự vào cuộc của 

các doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi 

sắc, hầu hết các loại nông sản đều được tiêu thụ kịp thời, không xảy ra tình trạng 

ứ đọng... 

* Thay hình thức hỗ trợ thuốc diệt chuột bằng cấp kinh phí. 

Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất 

nông nghiệp trên toàn tỉnh, cụ thể một năm ít nhất phải tổ chức được 08 đợt tập 

trung đồng loạt diệt chuột ở các thời điểm để đạt hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh chỉ 

hỗ trợ kinh phí mua thuốc cấp cho các địa phương vào 2 thời điểm đợt 1 và đợt 

4 (đợt 1: Từ khi đổ ải, làm đất đến khi gieo, cấy lúa chiêm xuân khoảng từ ngày 

15/01 đến ngày 10/02; đợt 4: Từ khi làm đất đến khi gieo cấy lúa mùa, khoảng 

từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7). Các đợt còn lại các địa phương chủ động bố trí 

thêm nguồn kinh phí mua thuốc diệt chuột. Do vậy, việc hỗ trợ bằng hình thức 

mua thuốc diệt chuột để hỗ trợ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn việc cấp kinh phí, 

bởi các lý do sau: 

- Đánh chuột bằng thuốc hóa học phải đánh đồng loạt trên diện rộng ở 

cùng thời điểm và chỉ nên tập trung đánh vào những thời điểm đồng khan hiếm 

thức ăn và nên tăng cường đặt bả ở những nơi chuột thường xuyên qua lại. Nếu 

cấp kinh phí cho các địa phương sẽ không thể mua cùng 1 loại thuốc chuột và 

đánh chuột sẽ không cùng một thời điểm làm cho hiệu quả đánh chuột thấp. 

- Trên thị trường có một số loại thuốc diệt chuột có hiệu quả không cao, 

nếu người dân không biết mua đúng thuốc thì hiệu quả sẽ thấp. 

 - Hiện nay diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết, cần có 

sự vào cuộc của các cấp chính quyền và nhân dân. Ngoài kinh phí của Tỉnh, yêu 

cầu UBND cấp huyện, xã cân đối ngân sách để hỗ trợ thêm kinh phí diệt chuột. 

Các địa phương huy động thêm nguồn tự đóng góp của người dân. 
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2. Cử tri xã Minh Hoà - thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh chỉ đạo cứng 

hóa mặt đê thuộc địa bàn xã hiện nhiều đoạn bị xuống cấp, kết hợp với làm 

đƣờng giao thông đoạn từ cống EC xóm 4 đến cống Bãi Thoi; sửa chữa hai 

cống qua đê là cống Lò Gạch và cống Đò Đáy. 

 Trên địa bàn xã Minh Hoà, thị xã Kinh Môn có 02 tuyến đê cấp IV với 

tổng chiều dài 9.998m là đê tả Kinh Môn dài 7.000m và đê hữu Kinh Thầy dài 

2.998m. Trong những năm qua tỉnh đã đầu tư kinh phí xây dựng: 

- Tường chắn bê tông cốt thép với chiều dài 6.445m; Bê tông hoá mặt đê 

rộng (3.0 – 5.0)m với chiều dài 2.459m; các đoạn còn lại được gia cố bằng cấp 

phối với chiều dài 6.106m. Hiện tại một số vị trí của tuyến đê chưa được bê tông 

nên việc giao thông phòng chống lụt bão và đi lại của nhân dân gặp khó khăn.  

- Tổng số có 14 cống qua đê phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó: Hạt 

Quản lý đê quản lý 04 cống (đã xây mới 03 cống); Xí nghiệp khai thác công 

trình thuỷ lợi quản lý 10 cống (đã xây mới 02 cống).  

- Đối với cống Đò Đáy xây dựng năm 1966, kết cấu bê tông cốt thép + đá 

xây, hiện tại cống ngắn, mang cống dốc đứng, có hiện tượng nước rò qua tường 

thân cống, ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão và sản xuất nông nghiệp.  

- Đối với cống Lò Gạch xây dựng năm 1970, cống ngắn, mang thượng hạ 

lưu cống dốc đứng, đã xuống cấp qua nhiều năm sử dụng, cống do Công ty 

TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, sử dụng. 

 Hiện nay, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt chủ trương để đầu 

tư nâng cấp tuyến đê địa phương (trong đó có đầu tư nâng cấp tuyến đê tại xã 

Minh Hòa), đầu tư kinh phí xây dựng tường chắn bê tông cốt thép, bê tông hoá 

mặt đê các vị trí còn lại và xây dựng mới cống Đò Đáy trong kế hoạch trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025; các hạng mục công trình này đã khảo sát, thiết kế lập dự 

án đầu tư, hiện tại đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian tới, 

giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục rà soát, xây dựng các kế hoạch nâng cấp, 

tu bổ đê điều trên địa bàn thị xã Kinh Môn nói chung, xã Minh Hòa nói riêng, 

đặc biệt sẽ lưu ý sắp xếp đưa vào kế hoạch hạng mục xây mới, sửa chữa, cải tạo 

cống Lò Gạch đảm bảo công tác phòng chống lụt bão, tưới tiêu của địa phương. 

II. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trƣờng 

1. Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho ngƣời dân. 

Đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Thanh Miện nói 

riêng được dồn điền đổi thửa theo hướng dẫn tại Quyết định số 392/2002/QĐ-

UB ngày 06/2/2002 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Đề án "Hướng dẫn nông dân 

chuyển đổi ruộng từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn và Kế hoạch số 1704/KH-

UBND 13/9/2013 của UBND tỉnh “V/v dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang 

đồng ruộng giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh”; Sau công tác dồn điền, đổi 

thửa, đến nay, diện tích đất nông nghiệp trên địa bản tỉnh có biến động lớn về 

ranh giới, diện tích…cần phải đo đạc lại bản đồ địa chính theo quy định. Tuy 
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nhiên, do kinh phí thực hiện đo đạc lại bản đồ địa chính lớn, tỉnh chưa bố trí 

được kinh phí để triển khai thực hiện trên địa bàn, vì vậy việc cấp đổi, cấp 

GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn ô đổi thửa theo hiện trạng sử dụng chưa 

được thực hiện.  

 Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã lập khái 

toán kinh phí đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính sau dồn ô, đổi thửa trên địa bàn 

tỉnh gửi về Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai, 

hoàn thành trong năm 2022-2023.  

2.  Cử tri huyện Bình Giang đề nghị tỉnh có biện pháp chỉ đạo khắc 

phục tình trạng “cò đấu giá đất” để đảm bảo hiệu quả đấu giá. 

Để thực hiện đúng các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, thời gian 

qua, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo như sau: 

- Văn bản số 3426/UBND-VP ngày 27/12/2016 V/v xác định giá khởi 

điểm theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ; 

- Văn bản số 3438/UBND-VP ngày 03/10/2019 V/v tăng cường quản lý 

hoạt động đấu giá quyền SD đất cho nhân dân xây dựng nhà ở; 

- Văn bản số 2996/UBND-VP ngày 16/8/2021 V/v tăng cường quản lý 

Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; 

- Văn bản số 3401/UBND-VP ngày 16/9/2021 V/v chấn chỉnh công tác 

điều tra, xác định, đề xuất giá đất. 

Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản sau: 

- Văn bản số 1392/STP-BTTP ngày 02/11/2018 V/v ký hợp đồng dịch vụ 

đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Văn bản số 510/STP-BTTP ngày 02/5/2019 V/v lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản. 

- Văn bản số 683/STP-BTTP ngày 28/6/2021 V/v triển khai Cổng thông 

tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. 

Thực hiện Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt 

động đấu giá tài sản, Công văn số 3319/BTP-BTTP ngày 13/9/2017 của Bộ Tư 

pháp về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban 

hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

 Thời gian tới, giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các 

cuộc đấu giá để hạn chế những tiêu cực phát sinh như cử tri huyện Bình Giang 

đã kiến nghị. 
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3.  Chỉ đạo sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các cơ sở tôn giáo. 

  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 15/6/2018 về 

việc triển khai thực hiện lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các 

cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Đối với địa bàn 

huyện Thanh Miện, đã cấp Giấy chứng nhận được 76,09 %; đối với diện tích đất 

cơ sở tôn giáo còn lại chưa được cấp, yêu cầu UBND huyện Thanh Miện chỉ đạo 

phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở tôn giáo phối hợp đơn vị 

tư vấn hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận gửi về 

Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh theo quy định. 

4. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm việc đóng 

cửa mỏ khai thác đá khu vực núi Công của Công ty xi măng Trung Hải và 

mỏ Séc Phúc Sơn do đã hết hạn khai thác và đã khai thác âm. 

- Tại khu vực núi Công, thị xã Kinh Môn, cơ quan có thẩm quyền đã cấp 

02 giấy phép khai thác khoáng sản, gồm:  

+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 715/GP-BTNMT ngày 26/4/2005 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty xi măng Phúc Sơn khai thác 

đá sét làm nguyên liệu xi măng thuộc phường Duy Tân và phường Phú Thứ; 

diện tích 11,1 ha, thời hạn 08 năm; Khi Giấy phép hết hạn, Công ty xi măng 

Phúc Sơn đã thực hiện trình tự, thủ tục, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 363/GP-BTNMT ngày 31/01/2018, diện tích 

11,1 ha, từ địa hình hiện trạng đến cao độ -30 m; kết quả thăm dò khoáng sản đã 

được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt. 

+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 2259/GP-UBND ngày 31/8/2010 

của UBND tỉnh (gia hạn lần 1 từ Giấy phép khai thác khoáng sản số 4607/GP-

UBND ngày 10/10/2005 của UBND tỉnh), cho phép Công ty Cổ phần xi măng 

Trung Hải - Hải Dương khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường 

thuộc phường Duy Tân; diện tích 4,5452 ha, thời hạn 09 năm.  

Cả 02 giấy phép này đã hết hạn, chấm dứt hiệu lực; Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, UBND tỉnh chưa cấp giấy phép khai thác khoáng sản nào xuống 

sâu (âm) so với cao độ đã được cấp tại các giấy phép nêu trên. 

- Theo quy định của pháp luật, Công ty xi măng Phúc Sơn và Công ty Cổ 

phần xi măng Trung Hải - Hải Dương phải lập hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản, trình cơ quan cấp giấy phép phê duyệt, tổ chức thực hiện đề án 

đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi được phê duyệt và thực hiện các thủ tục có liên 

quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường.  

 - UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, yêu cầu các 

doanh nghiệp rà soát, thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép; chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, các quy 
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định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình sử dụng đất, khai thác 

khoáng sản và thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường 

theo quy định của pháp luật. 

 - Yêu cầu Công ty xi măng Phúc Sơn và Công ty Cổ phần xi măng Trung 

Hải - Hải Dương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tại Công văn số 

3776/UBND-VP ngày 14/10/2021 “V/v chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh”; rà soát, cập nhật các hồ sơ, tài liệu, thống kê đầy đủ sản lượng 

khoáng sản đã khai thác được và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà 

nước; lập báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện giấy phép, việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, pháp luật 

khác có liên quan trong quá trình thực hiện giấy phép và lập hồ sơ đề nghị phê 

duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ trƣớc 

ngày 05/12/2021 để thực hiện quy trình thẩm định, trình cơ quan cấp giấy phép 

xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

5. Sớm hoàn thành việc giải phóng nguyên liệu còn lại của Mỏ đá vôi 

Nhẫm Dƣơng để bàn giao cho cấp có thẩm quyền quản lý. 

- Công ty xi măng Phúc Sơn được Bộ Công nghiệp (trước đây) cấp Giấy 

phép khai thác mỏ số 1179/QĐ-QLTN ngày 06/5/1996, diện tích 34,23 ha, trữ 

lượng 38.714.000 tấn, thời hạn 30 năm, khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi 

măng tại mỏ đá vôi Nhẫm Dương, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn. Ngày 

22/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-TTg “về 

việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt”; trong đó có di tích lịch sử và danh 

thắng Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương). Ngày 26/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 

2379/QĐ-BTNMT về việc “thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản”; theo đó: 

Thu hồi Giấy phép khai thác mỏ số 1179/QĐ-QLTN ngày 06/5/1996 của Bộ 

Công nghiệp (trước đây) cấp cho Công ty xi măng Phúc Sơn khai thác mỏ đá vôi 

Nhẫm Dương, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Quyết định số 

2030/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

điều chỉnh tọa độ, diện tích khu vực khai thác mỏ đá vôi Nhẫm Dương, xã Duy 

Tân, huyện Kinh Môn (nay là phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn), tỉnh Hải 

Dương của Công ty xi măng Phúc Sơn. Lý do thu hồi Giấy phép: khu vực được 

phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, theo 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Khoáng sản.  

- Theo quy định của pháp luật khoáng sản: Công ty xi măng Phúc Sơn phải 

lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá vôi Nhẫm 

Dương (Công ty xi măng Phúc Sơn có nhiệm vụ tổng hợp, thống kê trữ lượng 

khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại; xây dựng phương án 

đóng cửa mỏ trên cơ sở đó tính toán cụ thể dạng, khối lượng công việc và các 

biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, trong đó có việc vận chuyển sản 

lượng đá đã khai thác ra khỏi khu vực đóng cửa mỏ, ...) trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường xem xét, phê duyệt. Sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 
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duyệt Đề án đóng cửa mỏ, Công ty xi măng Phúc Sơn phải tổ chức, thực hiện Đề 

án, báo cáo kết quả thực hiện Đề án, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, 

nghiệm thu, ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật 

khoáng sản. 

Công ty xi măng Phúc Sơn đã lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa 

mỏ khoáng sản, được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thẩm định 

nhưng Công ty còn phải rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của Đề án và 

các tài liệu kèm theo. 

- Liên quan đến việc vận chuyển đá vôi đã khai thác tại mỏ đá vôi Nhẫm 

Dương, ngày 20/11/2015 Văn phòng UBND huyện Kinh Môn có Thông báo số 

97/TB-VP về “ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Bí, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND huyện Kinh Môn tại cuộc họp ngày 12 tháng 11 năm 2015”; theo đó 

Công ty xi măng Phúc Sơn xây dựng kế hoạch chi tiết việc vận chuyển đá thành 

phẩm đã chế biến ra khỏi khu vực mỏ, yêu cầu cụ thể về thời gian, lộ trình, biển 

hiệu, số lượng phương tiện vận chuyển báo cáo UBND huyện Kinh Môn và 

UBND xã Duy Tân để đảm bảo thuận tiện cho việc quản lý, giám sát theo thẩm 

quyền. Thời gian hoàn thành vận chuyển đá thành phẩm trong 3 tháng kể từ 

ngày 12/11/2015. Ngày 02/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

2826/UBND-VP “v/v vận chuyển đá vôi đã khai thác tại mỏ Nhẫm Dương về 

Nhà máy xi măng Phúc Sơn”, đồng ý cho phép Công ty xi măng Phúc Sơn được 

vận chuyển số đá vôi đã khai thác nổ mìn nằm trên mặt bằng khu mỏ đá vôi 

Nhẫm Dương về nhà máy để làm nguyên liệu sản xuất xi măng. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện Kinh Môn, Công ty 

đã xây dựng kế hoạch, đã vận chuyển đá thành phẩm về nhà máy. Nhưng tại thời 

điểm đó do ảnh hưởng của tình hình an ninh trật tự tại khu vực xã Duy Tân và 

chuẩn bị cho việc đón nhận quyết định xếp hạng di tích của Chính phủ nên Công 

ty xi măng Phúc Sơn chưa vận chuyển được hết số đá thành phẩm trong khu vực 

mỏ về nhà máy.  

- Tại cuộc họp ngày 12/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Kinh Môn, UBND xã Duy Tân và Công 

ty xi măng Phúc Sơn đã thống nhất việc vận chuyển khối lượng đá vôi đã khai 

thác đang tồn tại ở chân núi sẽ được đề cập trong nội dung của Đề án đóng cửa 

mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, Công ty xi măng Phúc Sơn chưa được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá vôi Nhẫm Dương 

nên chưa có căn cứ, cơ sở để thực hiện việc vận chuyển sản lượng đá đã khai thác 

ra khỏi khu vực đóng cửa mỏ. 

 - Yêu cầu Công ty xi măng Phúc Sơn tập trung, khẩn trương hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ mỏ đá vôi Nhẫm Dương thuộc phường 

Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để trình Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật 

khoáng sản. 
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6. Cử tri các huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng, Bình Giang, thị xã Kinh 

Môn đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến vấn đề môi trƣờng, nhất là việc xử 

lý rác thải nhƣ: sớm xây dựng bãi rác thải tập trung của thị xã Kinh Môn, 

huyện Bình Giang; hỗ trợ bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải; thay đổi phƣơng thức hỗ trợ hóa chất xử lý rác thải sang hỗ trợ kinh 

phí trực tiếp cho cấp xã; 

* Về nội dung sớm xây dựng bãi rác thải tập trung của thị xã Kinh 

Môn, huyện Bình Giang 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 

về việc phê duyệt  Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”, với mục tiêu: 

- Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở khu vực nông 

thôn (phân loại thành 03 nhóm: nhóm thành phần hữu cơ, nhóm tái chế và 

thành phần còn lại) thành phần hưu cơ trong đất để ủ mùn tái sử dụng, cải tạo 

đất canh tác và ở khu vực đô thị phân loại thành 02 nhóm (nhóm chất thải tái 

chế và thành phần còn lại phải xử lý) nhằm giảm thiểu lượng rác thải phải xử lý. 

- Thu hút đầu tư nhà máy xử lý chất thải có công nghệ hiện đại, công 

suất cao. 

- Đối với các địa phương có bãi chôn lấp đã đầy, không thể tiếp tục sử 

dụng các địa phương còn diện tích đất quy hoạch bãi chôn lấp, có vị trí xa nhà 

máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã 

rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét để hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp 

chất thải rắn sinh hoạt tạm thời trong thời gian chờ xây dựng nhà máy xử lý; đối 

với các địa phương không còn địa điểm để quy hoạch, xây dựng bổ sung bãi 

chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để hỗ 

trợ kinh phí vận chuyển, xử lý đến nhà máy xử lý chất thải tập trung và đóng cửa 

bãi chôn lấp. 

Với nội dung đề nghị của cử tri về việc sớm xây dựng bãi rác thải tập 

trung của thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang, đề nghị UBND thị xã Kinh Môn 

và huyện Bình Giang rà soát các bãi chôn lấp trên địa bàn quản lý báo cáo và đề 

xuất phương án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

* Về nội dung hỗ trợ bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải 

Theo nội dung Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh giao Sở Tài 

nguyên và môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 

các đơn vị liên quan lập phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt (theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) làm cơ sở để điều chỉnh mức 

giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho phù hợp với 
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tình hình thực tế và bổ sung kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt. 

* Về nội dung thay đổi phƣơng thức hỗ trợ hóa chất xử lý rác thải 
sang hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cấp xã 

 Hiện nay, kinh phí hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt được 
tỉnh giao về UBND cấp huyện để triển khai thực hiện tại cấp xã. Phương thức hỗ 
trợ cấp xã để xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng hóa chất hoặc bằng kinh phí hỗ 
trợ trực tiếp do UBND cấp huyện thực hiện để đảm bảo hiệu quả xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt của từng địa phương.   

7. Cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trƣờng không khí do Công 
ty Cổ phẩn giầy Cẩm Bình (huyện Cẩm Giàng) và ô nhiễm môi trƣờng 
nƣớc do các công ty trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Thanh Miện gây ảnh 
hƣởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân; đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, 
giám sát và sớm có giải pháp xử lý hiệu quả. 

* Về nội dung cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trƣờng không 
khí do Công ty Cổ phần giầy Cẩm Bình (huyện Cẩm Giàng). 

Cuối năm 2020, UBND tỉnh đã nhận được phản ánh của nhân dân thôn 
Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách về hoạt động của Công ty Cổ phần giầy Cẩm 
Bình hoạt động xả khí thải gây ô nhiễm môi trường. 

Tiếp nhận xử lý nội dung phản ánh, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng, UBND thị trấn Lai Cách 
làm việc với Công ty để xác minh, làm rõ nội dung phản ánh và đã có Báo cáo 
số 24/BC-STNMT ngày 21/01/2021 qua đó hoạt động của Công ty xả khí thải 
gây ô nhiễm môi trường là chưa có cơ sở.  

Liên quan đến hoạt động của Công ty: Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh đã 
ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc thành lập thanh tra đột xuất việc 
chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường đối với 
Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình và đã có Kết luận thanh tra số 2241/KL-
UBND ngày 18/6/2021 về việc chấp hành pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng và 
bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, trong đó có nội dung yêu cầu Công ty Cổ phần Giầy Cẩm 
Bình dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic do không có các thủ tục đầu 
tư, đất đai, xây dựng, vị trí sát dân cư, không phù hợp với định hướng thu hút 
đầu tư của tỉnh. 

Qua công tác theo dõi, đến nay Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình đã dừng 
hoạt động sản xuất gạch theo kết luận thanh tra. 

* Về nội dung cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 
do các công ty trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Thanh Miện gây ảnh hƣởng 
nghiêm trọng tới đời sống nhân dân 

 Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Thanh Miện chỉ đạo 

các phòng chuyên môn, UBND xã Tân Trào thực hiện rà soát, xác minh làm rõ 
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nội dung phản ánh, có biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định. 

8. Cử tri các xã Lê Ninh, Quang Thành - thị xã Kinh Môn phản ánh 

nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dƣơng gây ô nhiễm môi trƣờng về khói bụi và 

tiếng ồn ảnh hƣởng không nhỏ cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của 

ngƣời dân, đề nghị tỉnh có biện pháp chỉ đạo giải quyết và có kế hoạch di 

dời 35 hộ dân xã Quang Thành ra khỏi khu bãi thải xỉ của nhà máy. 

Liên quan đến nội dung phản ánh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông 

báo số 378-TB/TU ngày 16/8/2021 về việc giải quyết những ảnh hưởng, tồn tại 

liên quan đến cuộc sống của một số hộ dân sau khi dự án Nhà máy Nhiệt điện 

BOT Hải Dương đi vào hoạt động.  

Ngày 25/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2445/QĐ-

UBND về việc thành lập Tổ công tác để khảo sát, đánh giá lại việc xây dựng, 

vận hành đường băng truyền xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện BOT tác động, ảnh 

hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá các tác động, ảnh 

hưởng của việc xây dựng, vận hành đường băng truyền xỉ thải của Nhà máy nhiệt 

điện BOT Hải Dương đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân gần khu vực Dự án 

và có Báo cáo số 371/BC-STNMT ngày 17/9/2021 qua đó: Hoạt động của băng 

tải xỉ và bãi thải xỉ hiện tại có thông số tiếng ồn đã phần nào tác động, ảnh hưởng 

đến khu dân cư; Trường hợp hướng gió thổi từ hướng bãi thải xỉ về khu dân cư và 

việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình vận hành bãi thải xỉ, 

vận chuyển xỉ không đảm bảo (không thực hiện phun ẩm mặt bằng bãi thải xỉ, 

không che chắn phương tiện vận chuyển xỉ, không tưới đường vận chuyển,…) thì 

sẽ phát sinh bụi, phần nào ảnh hưởng đến khu dân cư. 

 Hiện tại UBND tỉnh vẫn tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

giám sát chặt chẽ công tác xử lý chất thải trong quá trình hoạt động của Nhà 

máy nhiệt điện BOT Hải Dương, phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác để giải 

quyết nội dung đề nghị của người dân. 

9. Cử tri phƣờng Phạm Thái - thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh quan tâm 

lắp trạm quan trắc môi trƣờng trên địa bàn phƣờng do hiện nay nhiều 

doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất xả thải gây ô nhiễm. 

Đối với khu vực phường Phạm Thái và khu vực giáp danh hiện nay có 

một số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất với các loại hình như: sản xuất 

muối công nghiệp, kinh doanh bãi than, sản xuất xi măng, thép, than cốc... 

Liên quan đến việc kiểm soát chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2021- 2025, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc 

tài nguyên và môi trường (đất, nước, không khí) trên địa bàn tỉnh trình UBND 

tỉnh phê duyệt.  

Căn cứ diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã 
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xác định được 12 vị trí quan trắc môi trường không khí (09 điểm quan trắc định 

kỳ, 03 trạm quan trắc tự động), 15 vị trí quan trắc môi trường nước (12 điểm 

quan trắc định kỳ, 02 trạm quan trắc tự động). Các vị trí này đã cơ bản mang 

tính đại diện để đánh giá chất lượng môi trường của khu vực. 

Bên cạnh đó, để kiểm soát các doanh nghiệp có nguồn thải lớn, UBND 

tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp 

lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động về nước thải, khí thải và truyền dữ 

liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát theo quy định. 

 Như vậy, việc đề nghị bổ sung điểm quan trắc môi trường theo đề nghị 

của cử tri phường Phạm Thái là chưa thực sự cần thiết. Để tăng cường công tác 

kiểm soát các nguồn thải, yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn tiếp tục quan tâm chỉ 

đạo các phòng, ban trực thuộc, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời thông tin với cơ 

quan liên quan để phối hợp xử lý 

10. Cử tri xã Thanh Sơn – huyện Thanh Hà đề nghị nâng mức phí thu 

gom rác từ 3.000 đồng/tháng lên 5.000 đồng/tháng, cho phép chuyển rác 

thải của các xã còn lại trên địa bàn huyện về nhà máy xử lý rác thải tại xã 

Việt Hồng. 

* Về nội dung Cử tri xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà đề nghị nâng 

mức phí thu gom rác từ 3.000 đồng/tháng lên 5.000 đồng/tháng 

Hiện nay, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, rác thải sinh hoạt sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đang thực hiện theo Quyết định 

số 29/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh. Giá dịch vụ thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình (không kinh doanh) tại các xã 

ngoài thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh có tần suất thu gom 2-3 

ngày/lần áp dụng mức giá dịch vụ 3.000 đồng/khẩu/tháng. 

Đến nay, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính ban hành văn bản đề nghị 

UBND cấp huyện, các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án 

điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và hiện nay 

đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án giá tối đa dịch vụ thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ, đơn vị đến điểm tập kết rác tập trung, 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; dự kiến giá 

dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình (không kinh 

doanh) tại các xã ngoài thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh có tần suất 

thu gom 01 ngày/lần là 5.000 đồng/khẩu/tháng theo đúng nội dung đề nghị nâng 

mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của cử tri đã nêu. 

* Về nội dung cho phép chuyển rác thải của các xã còn lại trên địa 

bàn huyện về nhà máy xử lý rác thải tại xã Việt Hồng. 

Trên địa bàn huyện Thanh Hà, đến nay đã được Tỉnh hỗ trợ 11 xã thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về nhà máy xử lý rác thải tại xã Việt 

Hồng, huyện Thanh Hà. 
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Theo nội dung Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, đối với các địa phương 

có bãi chôn lấp đã đầy, không thể tiếp tục sử dụng: Trường hợp các địa phương 

còn diện tích đất quy hoạch bãi chôn lấp, có vị trí xa nhà máy xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt đề nghị UBND các huyện rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét để hỗ trợ 

kinh phí xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm thời trong thời gian chờ 

xây dựng nhà máy xử lý; trường hợp các địa phương không còn địa điểm để quy 

hoạch, xây dựng bổ sung bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ kinh phí vận chuyển, xử lý đến nhà 

máy xử lý chất thải tập trung và đóng cửa bãi chôn lấp.  

11. Cử tri xã Bình Xuyên – huyện Bình Giang đề nghị Công ty nƣớc 

sạch Hải Dƣơng nâng sản lƣợng cung cấp cho ngƣời dân đảm bảo đủ nƣớc 

sinh hoạt. 

 Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang thuộc phạm vi cấp nước của Công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Đức (sau đây gọi tắt là Công ty Việt 

Đức) và Công ty Việt Đức mua nước sạch của Công ty cổ phần kinh doanh nước 

sạch Hải Dương qua đồng hồ tổng để cấp cho người dân. 

 Theo Báo cáo của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương tại 

Công văn số 1960/CV-KDNS ngày 10/11/2021, Công ty cổ phần kinh doanh 

nước sạch Hải Dương hiện đang cung cấp nước sạch qua đồng hồ tổng cho Công 

ty Việt Đức theo Hợp đồng mua bán nước sạch số: 0115/HĐMB, 1014/HĐMB 

ký ngày 01/7/2019 để Công ty Việt Đức dịch vụ cấp nước cho nhân dân và các 

doanh nghiệp thuộc 04 xã: Thái Học, Hồng Khê, Vĩnh Hồng, Bình Xuyên, 

huyện Bình Giang. Về nguồn nước cấp, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch 

Hải Dương cam kết đảm bảo đủ nguồn cung nước sạch trong giai đoạn hiện tại 

và tương lai, cấp theo nhu cầu của Công ty Việt Đức. Chất lượng nước đảm bảo 

theo tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT và Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018 của Bộ Y tế. Hiện tại, công suất bình quân qua đồng hồ tổng từ 

tháng 5 đến tháng 10/2021 là: 125.279 m
3
/tháng, tương ứng: 4.176 m

3
/ngày 

đêm; tháng 10/2021 là: 138.600m
3
, lưu lượng bình quân: 4.620 m

3
/ngày đêm. 

Trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, Công ty Việt Đức luôn không thực 

hiện đúng các cam kết của Hợp đồng mua bán nước sạch về thanh toán tiền mua 

nước sạch, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã nhiều lần đề 

nghị, đôn đốc thanh toán nhưng Công ty Việt Đức không có sự phối hợp, thanh 

toán, làm ảnh hưởng xấu đến đến tình hình tài chính của Công ty cổ phần kinh 

doanh nước sạch Hải Dương. Do vậy trong những tháng 7, 8, 9, 10/2021, có 

những thời điểm Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã phải tạm 

ngừng cấp nước và hạn chế sản lượng cung nước sạch về Công ty Việt Đức, 

đồng thời điều tiết bổ sung nguồn nước trên cho những khu vực phong tỏa vùng 

cách ly y tế, khu vực bệnh viện dã chiến của tỉnh để hỗ trợ phòng chống dịch 

Covid - 19 (việc ngừng, giảm nguồn cung nước sạch, Công ty cổ phần kinh 

doanh nước sạch Hải Dương đã thông báo đến Công ty Việt Đức và có báo cáo 
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gửi UBND huyện Bình Giang, UBND các xã trong vùng cấp nước của Công ty 

Việt Đức). 

 Dự báo trong tương lai về nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của nhân 

dân và sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Bình Giang nói chung, khu vực quản lý cấp nước của Công ty Việt Đức nói 

riêng, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã đầu tư nâng công 

suất các Nhà máy xử lý nước đầu nguồn, xây dựng trạm bơm tăng áp, cải tạo 

năng cao năng lực các tuyến đường ống truyền tải cấp nước để đáp ứng nhu cầu 

dịch vụ cấp nước phục vụ nhân dân.   

 Như vậy, việc cấp nước cho người dân xã Bình Xuyên thời gian qua không 

đủ lưu lượng chủ yếu là do nguyên nhân Công ty Việt Đức không thực hiện đúng 

các cam kết trong Hợp đồng mua bán nước sạch về thanh toán tiền mua nước sạch 

với Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Để việc cấp nước cho 

người dân xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang được đảm bảo liên tục, đủ lưu 

lượng, yêu cầu UBND huyện Bình Giang chỉ đạo Công ty Việt Đức giải quyết dứt 

điểm việc không thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng mua bán nước sạch 

về thanh toán tiền mua nước sạch; không để tranh chấp kinh tế giữa 02 Công ty 

mà ảnh hưởng đến người dân. 

III.Lĩnh vực công nghiệp, đầu tƣ, giao thông, xây dựng 

1. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện sửa chữa, 

nâng cấp đƣờng điện 35KW từ Lai Khê đến An Phụ xuống cấp nghiêm 

trọng để đảm bảo nguồn điện sản xuất.  

Đây là tuyến đường dây 35kV mạch kép lộ 370+372E8.6 được xây dựng 

năm 2009, vận hành năm 2010. Điểm đầu tại TBA 110kV Lai Khê, huyện Kim 

Thành, điểm cuối tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn. Đường dây đi qua 

các xã: Lai Khê, Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt huyện Kim Thành và xã 

Thượng Quận, phường An Phụ, phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn để cấp 

điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện 

Kim Thành và thị xã Kinh Môn. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Công thương chỉ đạo Công ty 

TNHH MTV Điện lực Hải Dương tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ tuyến 

đường dây 35kV từ TBA 110kV Lai Khê đến An Phụ. Đối với các vị trí không 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang lưới 

điện cao áp phải xây dựng ngay phương án nâng cấp, cải tạo để đảm bảo an 

toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và 

sinh hoạt của nhân dân vào năm 2022. 

2. Cử tri xã Thanh Sơn - huyện Thanh Hà đề nghị nâng cấp hệ thống 

lƣới điện hai bên đƣờng đảm bảo an toàn và tƣơng xứng với đƣờng giao 

thông đã đƣợc nâng cấp. 

 UBND tỉnh đã giao Điện lực Hải Dương đã phối hợp với UBND xã 

Thanh Sơn kiểm tra và xác nhận trên địa bàn xã Thanh Sơn chỉ có dự án cải tạo 

nâng cấp đường giao thông nông thôn tại thôn Thúy Lâm cần cải tạo nâng cấp 
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lưới điện. Ngày 17/9/2021, Điện lực Hải Dương đã ban hành công văn số 

3963/PCHD-KT về việc chấp thuận di chuyển ĐZ 0,4kV giải phóng mặt bằng 

phục vụ thi công cải tạo nâng cấp đường nông thôn xã Thanh Sơn và ngày 

06/10/2021 Điện lực Hải Dương có công văn số 4270/PCHD-KT về việc kiểm 

tra thiết kế công trình. Hiện đường điện đang được UBND xã Thanh Sơn và 

đơn vị thi công trong quá trình thi công và nâng cấp lưới điện. 

3. Cử tri các địa phƣơng đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng 

cấp, mở rộng và xây dựng các tuyến đƣờng giao thông nhƣ: 

 * Nâng cấp đƣờng 392 đoạn qua xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện và 

đƣờng tỉnh 391 qua địa bàn huyện Ninh Giang  

Các đoạn tuyến trên đã nằm trong Chương trình đầu tư nâng cấp mạng 

lưới đường tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030, tỉnh 

Hải Dương. Hiện nay, do nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng giao thông trên 

địa bàn tỉnh còn hạn chế, tỉnh đang ưu tiên tập trung đầu tư vào các dự án trọng 

điểm nên trong Chương trình được duyệt các đoạn đường tỉnh 391, 392 nêu trên 

có thể phải đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong quá trình khai thác, UBND 

tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường 

xuyên sửa chữa các hư hỏng kịp thời để đảm bảo ATGT từ nguồn kinh phí bảo 

trì đường bộ. 

* Xây dựng tuyến đƣờng từ Khu công nghiệp Đại Dƣơng (Khu công 

nghiệp Lai Cách) nối với xã Cao An, huyện Cẩm Giàng 

 Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối xã Cao An, Cao Xá và Khu 

công nghiệp Lai Cách; giao Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan 

liên quan (Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu công nghiệp) kiến nghị Chủ đầu tư hạ 

tầng Khu công nghiệp Lai Cách (Công ty TNHH Đại Dương) đầu tư xây dựng 

tuyến đường nêu trên trong thời gian tới. 

* Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đƣờng gom phía Nam đƣờng sắt qua 

địa bàn huyện Kim Thành 

 Dự án đường gom đường sắt Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn huyện Kim 

Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định 

số 4087/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, bao gồm 05 đoạn tuyến có tổng chiều 

4,3km. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) đang 

triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.  Dự kiến dự án sẽ được khởi công 

trong tháng 12/2021 và hoàn thành trong năm 2022 (khi nguồn vốn ngân sách 

Trung ương cấp đảm bảo). 

* Nâng cấp, cải tạo nút giao Quốc lộ 5 đi Quốc lộ 17B tại gác ghi xã 

Phúc Thành 

Dự án Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại nút giao Km15+500/QL.17B 

với QL.5, tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự kiến 

sẽ khởi công trong tháng 12/2021 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong 

tháng 3/2022. 
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* Hỗ trợ ngân sách tu bổ tuyến đƣờng từ xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm 

Giàng sang tỉnh Bắc Ninh 

 Đây là tuyến đường huyện 194C do UBND huyện Cẩm Giàng quản lý. 

Do nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh còn hạn 

chế; tỉnh đang tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm về giao thông; do vậy, 

theo phân cấp đề nghị UBND huyện Cẩm Giàng chủ động bố trí kinh phí cải 

tạo, nâng cấp tuyến đường nêu trên để đảm an toàn giao thông phục vụ đi lại của 

nhân dân. 

* Xây dựng cầu Vạn nối thành phố Chí Linh với thị xã Kinh Môn tạo 

điều kiện giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế 

 Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND 

thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh lập đề xuất đầu tư Dự án xây dựng đường nối 

Quốc lộ 37 với đường dẫn cầu Vạn (cầu Vạn dài khoảng 920m, chiều rộng là 12m; 

phần đường dẫn tổng chiều dài khoảng 9,7 km, quy mô đường cấp III; trong đó 

qua địa phận thành phố Chí Linh dài khoảng 3,6km, qua địa phận thị xã Kinh Môn 

dài khoảng 6,1km). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2024 (trong đó dự 

kiến bước chuẩn bị đầu tư từ tháng 11/2021÷7/2022; khởi công và xây dựng hoàn 

thành từ tháng 8/2022 – 02/2024). 

4. Cử tri phƣờng Sao Đỏ - thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh chỉ đạo 

nạo vét rãnh thoát nƣớc và thay thế các tấm đan bị gãy trên Quốc lộ 37, 

đoạn qua địa bàn Phƣờng; lắp đặt biển báo giao thông tại nút giao giữa 

Quốc lộ 37 với đƣờng lên chùa Bụt Dẫm. 

- Về việc nạo vét rãnh thoát nước, thay thế tấm đan gãy trên QL.37 đoạn 

qua địa bàn phường Sao Đỏ: Các đoạn rãnh hai bên tuyến đã được xây dựng từ 

lâu (kết cấu rãnh bằng đá hộc xây, tấm đan bằng BTCT dày 5cm không chịu lực) 

thường xuyên bị vỡ tường rãnh, gãy tấm đan do các phương tiện ô tô của các hộ 

dân đi lại qua rãnh, dừng đỗ trên vỉa hè. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã 

giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên nạo 

vét rãnh, thay thế tấm đan kịp thời tại các vị trí nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao 

thông và thoát nước. Tuy nhiên, do số lượng thay thế tấm đan, sửa chữa tường 

rãnh lớn, nguồn vốn sửa chữa thường xuyên trên quốc lộ hạn hẹp nên chưa sửa 

chữa, thay thế được tấm đan triệt để. Thời gian tới, giao Sở Giao thông vận tải 

tiếp tục báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, bổ sung kinh phí để 

triển khai sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước. Mặt khác, yêu cầu UBND thành 

phố Chí Linh chỉ đạo UBND phường Sao Đỏ tuyên truyền, vận động và xử lý 

các tổ chức, cá nhân dừng đỗ xe ô tô trên vỉa hè gây hư hỏng công trình. 

 - Về việc lắp đặt biển báo giao thông tại nút giao giữa QL.37 với đường 

lên chùa Bụt Dẫm: Tại Km86+120/QL37, phải tuyến đã có biển kích thước 

1x1,2m giới thiệu chùa do ban quản lý di tích tự lắp dựng chưa đảm bảo Quy 

chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/ BGTVT. UBND tỉnh đã giao Sở 

Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị quản lý đường bộ lắp đặt biển chỉ dẫn khu di 

tích đảm bảo theo quy định. 
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5. Cử tri huyện Bình Giang đề nghị sớm triển khai xây dựng nút giao 

giữa đƣờng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với địa phƣơng; quan tâm chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ đầu tƣ vào các cụm công nghiệp, giải quyết vấn đề vƣớng 

mắc đƣờng vào cụm công nghiệp Nhân Quyền B. 

- Về xây dựng nút giao giữa đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với địa 

phương: Tỉnh ủy đã có Thông báo kết luận số 480-TB/TU ngày 01/11/2021 về 

việc xây dựng nút giao kết nối đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trên địa 

bàn huyện Thanh Hà và huyện Bình Giang (trong đó thống nhất huy động 100% 

vốn từ nguồn xã hội hóa và ưu tiên triển khai xây dựng nút giao với đường tỉnh 

392 thuộc địa phận huyện Bình Giang trước). Hiện nay, tỉnh đang tổ chức vận 

động các doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ nút giao đóng góp, tài trợ 

kinh phí để đầu tư xây dựng; đồng thời hướng dẫn các Nhà tài trợ thành lập 

doanh nghiệp dự án hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định 

của pháp luật; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng phát triển Việt 

Nam, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) 

các Bộ ngành có liên quan tháo dỡ khó khăn, lựa chọn phương án, hình thức đầu 

tư để xây dựng hoàn thành nút giao trong thời gian ngắn nhất (xây dựng kế 

hoạch triển khai thi công xây dựng nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải 

Phòng với đường tỉnh 392, huyện Bình Giang vào cuối tháng 12/2021). 

 - Về đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào các cụm công nghiệp, giải quyết vấn đề 

vướng mắc đường vào Cụm công nghiệp Nhân Quyền B: UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Bình Giang thống nhất vị trí 

điểm đấu nối Cụm công nghiệp Nhân Quyền với đường tỉnh 392 tại 

Km10+160/ĐT392; đồng thời hướng dẫn UBND huyện Bình Giang và các nhà 

đầu tư tổ chức xây dựng điểm đấu nối và đường gom đảm bảo an toàn giao 

thông theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. 

6. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết tình trạng xe 

container chạy trên đƣờng 389 quá nhiều gây hƣ hỏng đƣờng và tiềm ẩn tai 

nạn giao thông nghiêm trọng. 

 a) Đặc điểm tình hình có liên quan. 

- Tuyến ĐT.389 dài 25,5Km, là loại đường cấp IV, đoạn qua địa bàn thị 

xã Kinh Môn dài 24Km (Từ Km2+301 cầu Mây, xã Thăng Long đến 

Km26+300 đoạn ngã ba Vườn Đào, phường Hiệp An), đi qua 9 xã, phường 

gồm: Xã Thăng Long, Quang Thành, Bạch Đằng, Lê Ninh, phường Thất Hùng, 

Phạm Thái, Hiệp Sơn, An Lưu và Hiệp An. Đây là tuyến đường tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) do: 
(1)

 Lưu lượng người và 

phương tiện lưu thông trên tuyến lớn, ước tính khoảng 4.300 xe con quy 

đổi/ngày đêm, trong khi theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005 về đường 

ô tô quy định đối với loại đường cấp IV thì lưu lượng xe thiết kế từ trên 500 - 

3.000 xe con quy đổi/ngày đêm. Như vậy lưu lượng hiện tại vượt khoảng 1.300 

xe so với thiết kế tối đa của tuyến đường. Ngoài ra, dọc hai bên tuyến còn có 

nhiều khu dân cư, nhà máy, trường học và cơ sở y tế; 
(2)

 Trên tuyến có nhiều 
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điểm giao cắt phức tạp; 
(3)

 Tình trạng mặt đường hư hỏng xảy ra ở nhiều đoạn, 

hiện đang được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu 

thông của các phương tiện và đi lại của người dân. 

 - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lưu lượng các phương tiện gia tăng trên 

tuyến ĐT.389 trong đó có cả xe container là do các phương tiện lựa chọn hành 

trình theo hướng cầu Mây, cầu Triều để tiết kiệm thời gian và chi phí khi qua 

trạm thu phí trên tuyến QL.17B (hiện nay là 120.000đ/1 lượt). 

 + Trong khi đó ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của nhân dân trên 

tuyến cơ bản được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người tham gia 

giao thông chấp hành chưa nghiêm túc, nhất là số học sinh tại các trường THPT 

trên tuyến.  

 - Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 07/11/2021, trên địa bàn thị xã Kinh Môn 

xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 7 người và bị thương 4 người, 

thiệt hại tài sản khoảng 29.000.000
đ
. Riêng tuyến ĐT.389 đoạn qua địa bàn thị 

xã xảy 2 vụ, làm chết 2 người và bị thương 1 người (so với cùng kỳ năm 2020 

giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 1 người bị thương), thiệt hại tài sản 

khoảng 9.000.000
đ
 (2 vụ TNGT xảy ra trên tuyến ĐT.389 không liên quan đến 

xe container). 

 b) Các biện pháp bảo đảm TTATGT đã triển khai thực hiện  

 Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an 

thị xã Kinh Môn thường xuyên tăng cường triển khai các biện pháp nhằm đảm 

bảo TTATGT trên tuyến, trọng tâm là:  

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn, điều tiết nhằm giảm ùn tắc giao thông và nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật cho người tham gia giao thông trên tuyến, nhất là đối với số học sinh, 

công nhân vào các khung giờ cao điểm. Đã tổ chức 65 buổi tuyên truyền, vận 

động, phổ biến chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT trên địa bàn thị xã, 

trong đó có 30 buổi tuyên truyền, vận động cho những người thường xuyên 

tham gia giao thông và các tầng lớp nhân dân sinh sống, kinh doanh ven tuyến 

ĐT.389 với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, phù hợp, bước đầu đã đem lại 

hiệu quả.  

 - Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật tăng cường 

tuần tra, kiểm soát lưu động để hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông trên 

tuyến, tập trung vào các khung giờ cao điểm, các điểm giao cắt phức tạp, vị trí 

tiềm ẩn nguy cơ mất TTATGT… kết hợp với chủ động kiểm tra, phát hiện và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là các vi phạm liên quan đến xe 

container. 

 Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/10/2021, Công an thị xã Kinh Môn đã 

kiểm tra, phát hiện xử lý 768 trường hợp vi phạm hành chính về TTATGT, xử 

phạt 878.650.000
đ
 trên địa bàn thị xã. Riêng trên tuyến ĐT.389 đã xử lý 354 
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trường hợp, xử phạt 430.375.000
đ
, trong đó đã phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi 

phạm liên quan đến xe container, xử phạt 30.400.000
đ
.  

 - Thường xuyên phối hợp với Ban An toàn giao thông thị xã Kinh Môn 

tiến hành khảo sát, xác định các bất cập trong hạ tầng giao thông, tổ chức giao 

thông trên tuyến ĐT.389 để phối hợp kiến nghị các đơn vị có thẩm quyền khắc 

phục kịp thời, không để gây mất an toàn giao thông.  

 c) Một số công tác trọng tâm thời gian tới 

 Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”, dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, 

đặc biệt là các xe tải trọng lớn trên tuyến ĐT.389 sẽ gia tăng, dẫn đến nguy cơ 

ùn tắc vào các giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để 

bảo đảm TTATGT trên tuyến ĐT.389, nhất là đoạn qua địa bàn thị xã Kinh 

Môn, Công an tỉnh tập trung thực hiện một số biện pháp trọng tâm sau: 

- Chỉ đạo Công an thị xã Kinh Môn:  

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về TTATGT, trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt; cảnh báo nguy cơ và hậu quả do TNGT gây 

ra để mọi người dân, các phương tiện, lái xe, đặc biệt là lái xe container, chủ 

phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về TTATGT khi tham gia giao 

thông. Tổ chức ký cam kết với cơ sở, hộ kinh doanh dọc trên tuyến nghiêm 

chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT, không lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè để kinh doanh. Phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục trên 

địa bàn thị xã tập trung tuyên truyền, giáo dục cho học sinh nghiêm chỉnh chấp 

hành quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT. 

+ Tăng cường công tác nắm chắc tình hình TTATGT trên tuyến để có kế 

hoạch phân công lực lượng, phương tiện tổ chức hướng dẫn, điều tiết, không để 

xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm, các thời điểm có 

nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến để bảo đảm TTATGT. 

+ Tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm về TTATGT trên tuyến, tập trung vào các hành vi vi phạm phổ 

biến và các hành vi là nguyên nhân dẫn đến ùn, tắc giao thông và tai nạn giao 

thông, như: Tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, quá tải trọng, đi 

không đúng phần đường, làn đường, đỗ, dừng không đúng nơi quy định… 

+ Phối hợp kiến nghị các bất cập nêu trên để các đơn vị liên quan khắc 

phục kịp thời, đồng thời tiếp tục thường xuyên khảo sát, phát hiện và kiến nghị 

khắc phục các bất hợp lý mới phát sinh về hạ tầng giao thông, tổ chức giao 

thông nhằm bảo đảm TTATGT trên tuyến.  

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thị xã Kinh 

Môn triển khai các biện pháp, giải pháp góp phần kiềm chế TNGT, bảo đảm 
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TTATGT trên tuyến, kiên quyết không để xảy ra phức tạp về TTATGT trên tuyến 

ĐT.389; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực 

hiện các mặt công tác bảo đảm TTATGT đối với Công an thị xã Kinh Môn. 

7. Cử tri thành phố Hải Dƣơng đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng Đài Liệt sỹ tỉnh và Tƣợng đài “Tiếng sấm đƣờng 5”. 

* Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đài Liệt sỹ tỉnh: 

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra theo ý kiến 

của cử tri thành phố. Đến thời điểm hiện tại tỉnh không nhận được hồ sơ nào về 

triển khai dự án đầu tư xây dựng Đài liệt sĩ tỉnh. 

* Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tƣợng đài “Tiếng sấm đƣờng 5” 

Dự án xây dựng tượng đài tiếng sấm đường 5 đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh tại Nghị quyết số 21-NQ/HĐND 

ngày 25/7/2021; Dự án đã được Hồi đồng nhân dân phê duyệt trong danh mục 

phương án đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tại Nghị 

quyết số 20-NQ/HĐND ngày 24/12/2020; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2021. 

Trong kế hoạch bố trí vốn hàng năm của giai đoạn 2021-2025, căn cứ 

nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn. Sau khi được phân bổ vốn  

trong kế hoạch năm, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư dự án, căn cứ chức năng 

nhiệm vụ khẩn trương triển khai dự án theo quy định. 

8. Cử tri xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh xem xét hỗ 

trợ kinh phí đầu tƣ mở rộng, nâng cấp trạm y tế xã; cử tri huyện Thanh 

Miện đề nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khu dân cƣ 

và hỗ trợ xây dựng trƣờng tiểu học xã Đoàn Kết. 

Việc hỗ trợ kinh phí cho cấp xã kinh phí xây dựng phòng học, nhà văn 

hóa thôn khu dân cư trên địa bàn tỉnh trước đây được thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương 

về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên 

địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức 

hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng 

học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020;  

Như vậy chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho cấp xã để xây dựng 

phòng học, nhà văn hóa thôn khu dân cư, hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về 

y tế chỉ được thực hiện đến hết năm 2020 là chấm dứt, giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

chưa ban hành chính sách hỗ trợ. 

 Mặc dù, việc xây dựng mới phòng học, nhà văn hóa thôn, khu dân cư, 

nâng cấp trạm y tế xã vẫn rất cần thiết, số phòng học hiện vẫn còn thiếu, một số 

thôn chưa xây mới nhà văn hóa, trạm y tế 1 số xã đã xuống cấp không đáp ứng 
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được yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid – 19, ngân sách tỉnh gặp nhiều khó khăn, phải dành nguồn kinh phí phục 

vụ phòng chống dịch, do đó UBND tỉnh chưa ban hành quy định về cơ chế hỗ 

trợ cho ngân sách cấp xã như đề nghị của cử tri trong giai đoạn 2021-2025. Rất 

mong sự chia sẻ của cử tri với khó khăn của tỉnh, đồng thời đề nghị UBND cấp 

huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát cụ thể tính cấp bách và sự 

cần thiết phải đầu tự, nâng cấp cơ sở vật chất và chủ động cân đối nguồn kinh 

phí đảm bảo nếu thực sự phải đầu tư nâng cấp, mở rộng. 

IV. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

1. Cử tri trong tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm định chặt 

chẽ chất lƣợng vắcxin Covid-19 trƣớc khi tiêm cho nhân dân; đồng thời đẩy 

nhanh tiến độ tiêm để đạt miễn dịch cộng đồng. 

- Tính đến hết ngày 08/11/2021, tỉnh Hải Dương đã được BYT cấp 

1.381.088 liều vắc xin, đã tiêm 1.366.432 liều, còn tồn 14.656 liều (đến hết ngày 

09/11 Hải Dương sẽ tiêm hết số vắc xin được cấp).  

+ Tổng số người ≥ 18 tuổi đã được tiêm: 1.006.848/1.374.000 người 

(73,28%)  

+ Tổng số người ≥ 18 tuổi đã được tiêm đủ liều vắc xin: 489.522 người 

(35,63%).  

+ Tổng số người ≥ 50 tuổi đã được tiêm: 212.556/499.542 người (42.6%) 

 - Tất cả vắc xin đã được tiêm cho người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

đều là vắc xin do Bộ Y tế cấp (đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu hành 

tại Việt Nam).  

+ Về đẩy nhanh tiến độ tiêm để đạt miễn dịch cộng đồng:  

 + Về công suất tiêm, tỉnh Hải Dương là 1 trong số các tỉnh có công suất 

tiêm lớn nhất cả nước (công suất tối đa có thể đạt 50.000 - 70.000 mũi 

tiêm/ngày), tuy nhiên nguồn vắc xin tỉnh ta hoàn toàn phụ thuộc vào Chính phủ 

và Bộ Y tế phân bổ. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế tiêm hết số vắc xin được 

Bộ Y tế phân bổ nhanh nhất và an toàn nhất cho người dân trên địa bàn. 

2. Cử tri các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, thành phố Chí Linh, thị 

xã Kinh Môn đề nghị tỉnh có chính sách quan tâm đầu tƣ phát triển du lịch 

văn hóa; nâng cấp, sửa chữa các di tích lịch sử, văn hóa; đẩy nhanh tiến độ 

phát triển dự án du lịch sinh thái ở xã Thanh Khê (huyện Thanh Hà). 

* Về chính sách quan tâm đầu tƣ phát triển du lịch văn hóa 

- Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2864/QĐ-UBND 

về phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đề án đã xác định rõ lợi thế về tài nguyên 

du lịch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, 

phù hợp với nhu cầu thị trường trọng điểm của du lịch Hải Dương. Trong thời 

gian tới, để triển khai thực hiện đề án đạt hiệu quả, giao Sở Văn hóa, Thể thao 
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và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh 

ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư về lĩnh vực du lịch nhằm thu hút các 

nhà đầu tư, nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư vào các dự án ưu tiên đầu tư phát 

triển du lịch đã được xác định trong Đề án "Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh 

Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

* Về chính sách nâng cấp, sửa chữa các di tích lịch sử, văn hóa 

Trong giai đoạn 2018 - 2021, bằng nhiều nguồn vốn của TW, của Tỉnh, đã 

hỗ trợ kinh phí tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp đối với các di tích trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cụ thể trên địa bàn huyện Cẩm Giàng 

(đã hỗ trợ tổng kinh phí 4.752.293.000đ cho tu bổ, chống xuống cấp cho 06 di 

tích gồm: đình Ngọc Lâu (xã Cẩm Hoàng), chùa Ha Xá (xã Cẩm Đoài), Văn 

miếu Mao Điền (xã Cẩm Điền), đền Xưa (xã Cẩm Vũ), đình Thạch Lỗi (xã 

Thạch Lỗi; đình Trữ La (xã Kim Giang)...; huyện Thanh Hà (đã hỗ trợ tổng kinh 

phí: 2.170.000.000đ cho tu bổ, chống xuống cấp 08 di tích, gồm: chùa Ngọc Lộ 

(xã Tân Việt), đình An Lão (xã Thanh Khê), chùa Minh Khánh (thị trấn Thanh 

Hà), đền Từ Hạ (xã Thanh Quang), miếu Cả (xã Thanh Hải), chùa Ngư Đại (thị 

trấn Thanh Hà), đình Thiệu Mỹ (xã Vĩnh Lập), nhà che mộ cổ chùa Hào Xá (xã 

Thanh Xá)...; thành phố Chí Linh (đã hỗ trợ tổng kinh phí trên 600.000.000đ  

cho tu bổ, chống xuống cấp 03 di tích, gồm: đình Thủ Chính (xã Đồng Lạc), đền 

Trung Quê (xã Lê Lợi), đình Chúc Thôn (phường Cộng Hoà)...; thị xã Kinh Môn 

(đã hỗ trợ tổng kinh phí 2.850.000.000đ cho tu bổ, chống xuống cấp 08 di tích 

gồm: đình Khuê Bích (xã Thượng Quận), chùa Nhẫm Dương (phường Duy Tân), 

đình Nội Hợp (xã Lê Ninh), đình An Thủy (phường Hiến Thành), chùa Ngũ Phúc 

(phường Long Xuyên), đền Thiên Kỳ (xã Hoành Sơn), chùa Huề Trì (phường An 

Phụ), nhà bia đền Cao An Phụ (phường An Sinh)... Ngoài ra, hàng năm còn rất 

nhiều di tích trên địa bàn tỉnh nói chung, các di tích trên địa bàn huyện Cẩm 

Giàng, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn và thành phố Chí Linh được tu bổ, tôn tạo 

bằng nguồn vốn xã hội hoá với kinh phí nhiều tỷ đồng. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 3.199 di tích trong đó có 

04 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, 142 di tích xếp hạng cấp 

Quốc gia và 244 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Số di tích trên toàn tỉnh nhiều, trong 

đó, nhiều di tích có niên đại vài trăm năm, kết cấu chịu lực chủ yếu bằng gỗ nên 

đã bị xuống cấp ở nhiều mức độ khác nhau cần được tu bổ, tôn tạo. Ngoài các 

nguồn hỗ trợ từ NSNN, UBND tỉnh giao các địa phương cần tiếp tục quan tâm, 

đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho tu bổ, tôn tạo di tích 

góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

* Về đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án du lịch sinh thái ở xã Thanh 

Khê, huyện Thanh Hà 

- Năm 2019, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối 

hợp UBND huyện Thanh Hà khảo sát một số tiểu dự án du lịch để kết nối với 

khu du lịch sinh thái sông Hương. Sau khi khảo sát, UBND huyện Thanh Hà đã 

xây dựng dự án đầu tư những hạng mục công trình của tiểu dự án khu du lịch 
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sinh thái Đồng Mẩn, xã Thanh Khê với tổng dự toán đã được phê duyệt là: 

3.563.716.000 đồng, gồm các hạng mục: Bến thuyền; bãi để xe; nhà vệ sinh; 

nâng cấp đường bê tông đoạn từ đường bê tông xã đến bến sông. 

 - Hiện nay, huyện Thanh Hà đã hoàn thiện việc san lấp và chuẩn bị thi 

công các công trình tại bãi đỗ xe của tiểu dự án du lịch Đồng Mẩn, xã Thanh 

Khê. Tuy nhiên việc xây dựng bến thuyền và nâng cấp đường bê tông còn gặp 

nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, do còn một số hộ dân chưa 

đồng thuận việc hiến đất, cây cối hoa màu để làm đường. Trong thời gian tới, 

UBND huyện Thanh Hà tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên 

quan, UBND xã Thanh Khê, đơn vị thi công đẩy mạnh công tác giải phóng mặt 

bằng, thi công hoàn thiện các hạng mục của dự án đã được phê duyệt. 

3. Cử tri xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng đề nghị cân nhắc các loại 

quỹ dân phải đóng góp trong năm cho phù hợp, hiện nay đang có nhiều loại 

quỹ. 

 Hiện nay tại cấp xã đang quản lý quỹ phòng chống lụt bão, cấp thôn có 

thu một số loại kinh phí như tiền điện, tiền đường giao thông nông thôn, vệ sinh 

môi trường, đóng góp tự nguyện ủng hộ phòng chống dịch bệnh, ủng hộ mua 

vắc xin, quỹ khuyến học… các khoản tiền đóng góp này chủ yếu phục vụ lại 

nhân dân địa phương và quyên góp mang tính chất từ thiện và được nhân dân 

ủng hộ. Hàng năm, UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn việc hạch toán, 

quản lý, công khai tài chính, các quỹ ngoài ngân sách, các khoản thu hộ, chi hộ, 

tuy nhiên do công tác tuyên truyền cũng như phương thức quản lý ở một số địa 

phương chưa khoa học, rõ ràng, minh bạch nên cử tri còn thắc mắc.  

 Để khắc phục tồn tại trên trong thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài 

chính, phối hợp với UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

tổ chức rà soát lại các loại quỹ hiện đang phát sinh, có hướng dẫn cụ thể về quản 

lý, tránh lạm thu, thu, chi không rõ ràng minh bạch ảnh hưởng đến kinh tế của 

nhân dân. 

4. Cử tri thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực 

lƣợng tham gia trực chốt Covid-19.  

 Theo chế độ phòng chống dịch quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP 

ngày 29/3/2020/NQ-CP; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính 

phủ “về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 

phòng chống dịch Covid 19” không quy định chế độ hỗ trợ đối với các lực lượng 

được giao nhiệm vụ tham gia các chốt kiểm soát dịch thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để hỗ trợ phần nào cho lực lượng trực chốt 

Covid-19 của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 09/NQ-

HĐND ngày 10/3/2021 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 

2020 và điều hành ngân sách 9 tháng còn lại năm 2021, theo đó tại Mục 2 Điều 

2 quy định lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch do Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp trong tỉnh thành lập trong thời gian tham gia phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020, 2021 được ngân sách địa phương hỗ trợ 
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mức bồi dưỡng tiền ăn là 43.000 đồng/người/ca (8 giờ/ca). Hiện tại các địa 

phương đã và đang thực hiện chi theo chế độ quy định. 

Ngoài ra, đối với các chốt liên ngành cấp tỉnh: Để đảm bảo việc an toàn 

trong phòng chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi 

thực hiện nhiệm vụ và để phục vụ sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh, các 

lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt liên ngành thực hiện sinh hoạt, ăn ở tại nơi 

cách ly tập trung, vì vậy UBND tỉnh đã phê duyệt mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 

đồng/người/ngày (đã bao gồm mức bồi dưỡng 43.000 đồng/người/ca nêu trên) 

cho các lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh (Quyết định số 726/QĐ-

UBND ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi hỗ trợ tiền ăn 

cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt liên ngành cấp tỉnh). 

5. Cử tri huyện Bình Giang đề nghị tỉnh tăng cƣờng trang thiết bị y tế 

cho Trạm Y tế xã để chăm sóc sức khỏe ngƣời dân và phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 3894/QĐ-UBND ngày 

7/11/2019 phê duyệt "Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương".  

Theo Đề án y tế cơ sở được phê duyệt, trong giai đoạn 2020- 2025, Sở Y tế 

phối hợp với các ngành, địa phương, cơ sở y tế địa phương huy động nguồn lực 

để triển khai nâng cao năng lực cho các đơn vị y tế cơ sở trong đó có các trạm y tế 

xã/phường/thị trấn (tuyến xã). Trong đó, sẽ đầu tư cho tất cả các trạm y tế tuyến 

xã một số trang thiết bị y tế cơ bản như: máy điện tim, máy siêu âm, máy xét 

nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm huyết học, máy ly tâm... với kinh phí dự kiến 

gần 300 tỷ đồng trong giai đoạn này để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây 

dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; các địa phương (huyện/thị xã/thành phố) 

cũng đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và một số trang thiết bị cho các trạm y 

tế (như máy siêu âm, siêu âm xách tay, máy khí dung, máy điện châm).  

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến 

phức tạp, khó lường trên toàn quốc cũng như tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Kinh 

phí cấp cho ngành y tế hầu như sử dụng vào công tác phòng, chống dịch (mua 

thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, vật tư phòng hộ …) nên trong năm 2020- 

2021, chưa bố trí được kinh phí để mua sắm, đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị 

y tế cơ sở. 

V. Lĩnh vực chế độ, chính sách 

1. Cử tri một số huyện đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban 

thanh tra nhân dân cấp xã, Hội Cựu giáo chức, Hội Truyền thống Trƣờng 

Sơn Hồ Chí Minh, Chi hội Ngƣời cao tuổi. 

- Về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân : Hàng năm kinh phí 

hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã được bố trí trong dự toán chi 

ngân sách của UBND cấp xã, mức kinh phí 7 triệu đồng/xã. UBND cấp xã có 
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trách nhiệm phân bổ kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã 

mình (có thể tăng thêm cao hơn mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách của xã). Do đó khẳng định ngân sách cấp tỉnh đã hỗ trợ 

kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.  

- Về kinh phí hỗ trợ các hội Cựu giáo chức, Truyền thống Trường Sơn Hồ 

Chí Minh,…: Đây là các tổ chức xã hội – nghề nghiệp được hoạt động theo quy 

định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý 

hội của Chính phủ với nguyên tắc  tự nguyện; tự quản; dân chủ, bình đẳng, công 

khai, minh bạch;  tự bảo đảm kinh phí hoạt động;  không vì mục đích lợi nhuận; 

Do vậy không phải nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp theo quy định của Luật 

NSNN ( trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao). 

2. Cử tri huyện Kim Thành đề nghị tăng nhiệm kỳ của chức danh 

Trƣởng thôn lên 05 năm nhƣ nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân và hỗ trợ 

đƣợc tham gia bảo hiểm xã hội, đƣợc hƣởng chế độ hƣu trí. 

a) Về nhiệm kỳ Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư 

- Theo quy định tại khoản 9, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 

03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố, quy định “Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có 

nhiệm kỳ là 2,5 năm (hai năm rưỡi) hoặc 05 năm (năm năm) do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định thống nhất và phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa 

phương…”.  

- Đối với tỉnh Hải Dương, căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội 

vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đã ban hành Quyết số 18/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 

của UBND tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư. tại khoản 7, 

Điều 1 Quyết số 18/2019/QĐ-UBND, quy định nhiệm kỳ Trưởng thôn, Trưởng 

khu dân cư là hai năm rưỡi (30 tháng). Việc quy định nhiệm kỳ của Trưởng thôn, 

Trưởng khu dân trên địa bàn tỉnh về thời gian là hai năm rưỡi (30 tháng) để phù 

hợp với mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ giải pháp Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 

tháng  8  năm 2016 của Tỉnh ủy sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất 

lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 – 2020 “ 

Đến năm 2020 cơ bản bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn”, phù hợp với quy định của 

điều lệ Đảng nhiệm kỳ của Bí thư Chi bộ là hai năm rưỡi (30 tháng). 

b) Đối với việc hỗ trợ được tham gia bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ 

hưu trí 

 Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP Bổ sung Điều 14a quy 

định: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 

người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối 

với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; 

Trưởng Ban công tác mặt trận. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-64a6a.html?hash=dieu_2


 

28 

 

 

 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán 

quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 

350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải 

đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở. Căn cứ Nghị định 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 05/2020/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, 

mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính 

trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Căn cứ quy 

định của pháp luật, quy định của tỉnh thì người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp được nhà nước đóng tiền tham gia 

BHXH, tuy nhiên nếu các cá nhân này muốn tham gia BHXH để có thể nhận 

lương hưu sau này thì có thể lựa chọn mô hình đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

để tham gia. 

3. Cử tri phƣờng Sao Đỏ - thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh có cơ chế 

đặc thù về phụ cấp, mức bồi dƣỡng và khoán kinh phí đối với tổ chức và cá 

nhân ngƣời hoạt động không chuyên trách ở các khu dân cƣ của phƣờng và 

bố trí mỗi khu dân cƣ 02 Phó Trƣởng khu do dân số đông. 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Quyết số 18/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh 

về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư. Tại khoản 2, Điều 1 

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, quy định tổ chức của thôn, khu dân cư; phân 

loại thôn, khu dân cư: Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi khu dân cư có Trưởng khu 

dân cư. Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu dân cư: Thôn loại I (từ 300 hộ gia 

đình trở lên) có 01 Phó Trưởng thôn, khu dân cư loại I (từ 350 hộ gia đình trở 

lên) có 01 Phó Trưởng khu dân cư; thôn loại II (dưới 300 hộ gia đình) không bố 

trí Phó Trưởng thôn, khu dân cư loại II (dưới 350 hộ gia đình) không bố trí Phó 

Trưởng khu dân cư. 

 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chức danh, 

số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt 

động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương, quy định mỗi thôn, khu dân cư bố trí tối đa không quá 02 người 

trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu dân cư (gồm chức danh: Phó Trưởng 

thôn, khu dân cư; Công an viên; Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; Thôn đội trưởng, 

khu đội trưởng) và quy định mức phụ cấp, khoán kinh phí, chế độ chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên trách thôn, khu dân cư trên địa bàn. Nguồn 

kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách và 

đã được cân đối trong dự toán ngân sách của xã, phường, thị trấn hàng năm. 
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4. Cử tri huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng đề nghị bổ sung thêm đối tƣợng 

đƣợc cấp thẻ bảo hiểm y tế là vợ/chồng của đối tƣợng ngƣời có công, thân 

nhân thờ cúng liệt sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại các thôn, khu dân cƣ. 

 Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; 

Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật 

BHYT: 

 - Trường hợp đối tượng vợ/chồng của đối tượng người có công thuộc đối 

tượng thân nhân người có công với cách mạng: Hiện nay đã được ngân sách 

nhà nước đóng BHYT và được cấp thẻ BHYT theo quy định. 

 - Trường hợp vợ hoặc chồng của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân, anh hùng Lao động sau thời gian hòa  bình lập lại; thương binh, bệnh 

binh suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống; người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở 

xuống không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT do ngân sách Nhà nước 

đóng, hỗ trợ. 

 - Trường hợp đối tượng là thân nhân thờ cúng liệt sỹ, nhân viên y tế 

đang công tác tại các thôn, khu dân cư: Những đối tượng này không thuộc đối 

tượng cấp thẻ BHYT do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ. 

 - Như vậy, theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thì đối 

tượng là vợ hoặc chồng của đối tượng người có công, thân nhân thờ cúng liệt 

sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại các thôn, khu dân cư mà cử tri huyện Tứ 

Kỳ, Huyện Cẩm Giàng đề nghị cấp thẻ BHYT không thuộc đối tượng được 

Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng hoặc nhóm do người sử dụng lao động, 

người lao động đóng. 

5. Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ hoạt 

động và chế độ cho ngƣời giữ chức vụ quản lý của Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp. 

Hiện nay UBND tỉnh đang thực hiện chính sách hỗ trợ HTX (HTX nông 

nghiệp) nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho người 

lao động, thành viên HTX thông qua công tác bỗi dưỡng, tập huấn…: Đề nghị 

UBND huyện Ninh Giang hằng năm gửi nhu cầu về Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh,…để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

Về chế độ cho người giữ chức vụ quản lý: Theo Luật HTX năm 2012, 

Hợp tác xã (Hợp tác xã nông nghiệp) là tổ chức kinh tế tập thể có tư cách pháp 

nhân, hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Do vậy, thu nhập của cán 

bộ quản lý, người lao động và thành viên HTX phụ thuộc vào kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của HTX họ tham gia. 
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6. Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách 

hỗ trợ chi phí sử dụng hình thức hỏa táng.  

- Chính sách hỗ trợ kinh phí hoả táng trên địa bàn tỉnh đang được thực 

hiện theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh 

Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 

05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh. Theo quy  định của Nghị 

quyết thời gian thực hiện việc hỗ trợ hoả táng đựơc tính từ ngày 01/01/2019 đến 

ngày 31/12/2020.  

 - Đến thời điểm hiện tại chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng hình thức hỏa 

táng đã hết hiệu lực, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối 

hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định hiện hành. 

7. Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với 

ngƣời hoạt động cách mạng mất trƣớc năm 2000. 

 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 14 được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Tuy nhiên, đến 

nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết để áp dụng và thực 

hiện. Do đó, hiên nay tỉnh mới tiếp nhận thủ tục thực hiện mai táng phí đối với 

thân nhân người có công từ trần; chưa thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính đối 

với thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động 

kháng chiến được tặng huân chương, huy chương mà chưa được hưởng chế độ 

ưu đãi. Sau khi có văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ 

giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định. 

VI. Các lĩnh vực khác 

1. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều 

chỉnh phê duyệt quy hoạch chung - Quy hoạch phân khu của thị xã để phục 

vụ nhiệm vụ phát triển đô thị;  

Công tác lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch 

chung xây dựng xã luôn được UBND tỉnh Hải Dương quan tâm chỉ đạo. UBND 

tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 2650/UBND-VP ngày 22/7/2021 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổ chức lập, điều 

chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện; Sở Xây dựng 

ban hành các Công văn: Số 657/SXD-QHPTĐT ngày 18/5/2021 về việc lập quy 

hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hải Dương, 

thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn; Số 1598/SXD-QHPTĐT ngày 20/10/2021 

về việc đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô 

thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện; lập quy hoạch chung thị xã, quy hoạch 

chung xây dựng xã. 
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  Trên đây là tổng hợp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh 

sau kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh xin báo cáo 

HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:      

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, Trung (11b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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