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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số:         /BC-UBND Hải Dương, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trƣớc và sau kỳ họp thứ 9,  

HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

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

họp thứ 9, 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 tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển nông nghiệp hơn nữa để động viên nông dân yên 

tâm sản xuất, tránh để ruộng đất hoang hóa, lãng phí 

 Trong những năm gần đây, Tỉnh đặc biệt quan tâm đến hoạt động sản xuất 

nông nghiệp và đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, một số chính sách đang triển khai thực hiện và được người 

dân, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực như: 

 - Đề án Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025 (thực 

hiện theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương). Theo đó, các cơ sở sản xuất mạ khay sẽ được hỗ trợ kinh phí thuê mặt 

bằng, hỗ trợ mua khay, kinh phí mua giá thể; hỗ trợ khoảng 30% - 50% kinh phí 

mạ khay và thuê cấy máy để xây dựng mô hình…  

 - Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018 của Chính phủ. Theo đó, các dự án liên kết được hỗ trợ tối đa 8 tỷ 

đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua trang thiết bị máy móc…; Các kế hoạch 

liên kết hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng để mua giống, vật tư, bao bì, nhãn mác phục vụ 

sản xuất nông nghiệp… 

 - Hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã để đầu tư xây dựng, duy tu, bảo 

dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp như hệ thống giao thông, thủy lợi trên 

đất trồng lúa và Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến 

bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa… theo Nghị định 35/2015/NĐ-

CP ngày 12/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa.  

 - Đặc biệt, ngày 13/8/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2271/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, 
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định hướng 2030. Theo đó, có 14 cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp như: Hỗ trợ thuê đất; Hỗ trợ xây dựng hệ thống 

tưới tiên tiến tiết kiệm; Hỗ trợ xây dựng nhà màng… 

 Bên cạnh các cơ chế, chính sách của Tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã 

cũng có các cơ chế, chính sách riêng của địa phương để khuyến khích, hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp. Do đó, trong nhiều năm trở lại đây mặc dù sản 

xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, lao động có xu 

hướng giảm nhưng tình trạng bỏ hoang ruộng đất không gieo cấy trên địa bàn 

tỉnh luôn có xu hướng giảm. 

2. Cử tri xã Bạch Đằng - thị xã Kinh Môn đề nghị tu bổ tuyến đê từ 

xã Bạch Đằng đi xã Lê Ninh hiện đang xuống cấp nghiêm trọng; đề nghị hỗ 

trợ kinh phí xã Lê Ninh - thị xã Kinh Môn hoàn thành xây dựng nông thôn 

mới nâng cao 

* Về việc đề nghị tu bổ tuyến đê từ xã Bạch Đằng đi xã Lê Ninh 

 Đoạn đê trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn dài 2.066m từ 

K27+800-K29+866 đê hữu Kinh Thầy. Mặt đê rộng 4,0m, gia cố bằng đá cấp 

phối năm 2015, 2017, mặt cắt đoạn đê cơ bản đảm bảo phòng, chống lũ thiết kế. 

Hiện mặt đê đá cộn đã xuống cấp, giao thông khó khăn. UBND tỉnh đã giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, khảo sát và đề xuất sửa chữa 

đoạn đê trên, và đã đưa công trình vào Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 

2023, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt, để triển 

khai thực hiện. 

* Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí xã Lê Ninh – thị xã Kinh Môn hoàn 

thành xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao năm 2020” (theo Quyết định số 2951/QĐ-UBND, ngày 

11/10/2021).  

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao các ngành tham mưu phân bổ kinh phí hỗ 

trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết. Dự kiến hỗ 

trợ 84,3 tỷ đồng (2 tỷ đồng/xã) cho 43 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

năm 2019, 2020 và 2021 nhưng chưa được hỗ trợ, trong đó có xã Lê Ninh, thị xã 

Kinh Môn. 

3. Cử tri đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2021, 2022 đối với 

nông dân xã Vĩnh Hƣng - huyện Bình Giang và vụ chiêm năm 2022 đối với 

nông dân các xã Nam Trung, Hiệp Cát - huyện Nam Sách 

Việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trong sản xuất nông nghiệp thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, 

ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên 
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tai; Quyết định số 267/QĐ-UBND, ngày 20/01/2022; số 652/QĐ-UBND, ngày 

16/3/2022 về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương và Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương. 

 Ngày 27/6/2022 và ngày 14/7/2022, UBND huyện Nam Sách và huyện 

Bình Giang đã có văn bản gửi UBND tỉnh. Hiện tại UBND tỉnh đang chỉ đạo các 

sở, ngành và đơn vị có liên quan thống kê, đánh giá thiệt hại đồng thời tham 

mưu UBND tỉnh các giải pháp thực hiện theo quy định. 

4. Cử tri xã Nam Trung - huyện Nam Sách đề nghị xem xét việc cấp 

ngân sách hỗ trợ xây dựng sân thể thao thôn, phòng học kiên cố cho địa 

phƣơng trong chƣơng trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 

 Theo Điều 4, Quyết định 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công 

nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, xã đạt chuẩn 

nông thôn mới phải đảm bảo một trong các điều kiện “không có nợ đọng xây 

dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới”. Xã Nam Trung, huyện Nam Sách 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 

9/2/2018 của UBND tỉnh Hải Dương). Đến thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2017 xã Nam Trung không có nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng 

nông thôn mới. 

 Đề xuất cấp kinh phí hỗ trợ để địa phương nâng cấp sân thể thao thôn, 

phòng học kiên cố của cử tri xã Nam Trung, đề nghị UBND huyện Nam Sách 

cân đối, xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri. 

5. Cử tri các huyện: Kim Thành, Thanh Hà đề nghị tỉnh tăng cƣờng 

chỉ đạo thanh tra, kiểm tra chất lƣợng vật tƣ nông nghiệp, thuốc bảo vệ 

thực vật để nông dân yên tâm sản xuất 

Toàn tỉnh hiện có 11 công ty sản xuất, kinh doanh phân bón; 100 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản; 850 cơ sở buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật kết hợp với phân bón; 250 cơ sở chuyên kinh doanh phân bón, 

khoảng 130 cơ sở buôn bán giống cây trồng và khoảng 180 cơ sở kinh doanh 

thuốc thú y. Có khoảng trên 500 loại thuốc bảo vệ thực vật lưu hành trên địa bàn 

tỉnh (toàn quốc có khoảng 4.000 loại thuốc được lưu hành), số lượng thuốc bảo 

vệ thực vật sử dụng bình quân trong mỗi năm là 250 tấn; Có khoảng trên 720 

loại phân bón lưu hành (700 loại phân vô cơ, 20 loại phân hữu cơ), số lượng 

phân bón sử dụng bình quân mỗi năm là 180.000 tấn. Có khoảng trên 1.200 sản 

phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản, số lượng thức ăn chăn nuôi thủy sản sử dụng 

bình quân mỗi năm là 450.000 tấn.  

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã giao ngành nông nghiệp tập trung 

chỉ đạo tăng cường tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 

việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp (đặc biệt trước mỗi vụ sản xuất) để kiểm soát chất lượng vật tư đầu 
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vào, hạn chế thấp nhất việc chụp lợi từ việc kinh doanh vật tư giả, kém chất 

lượng trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, cụ thể:  

- Năm 2021, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 17 cuộc trong đó 12 cuộc 

theo kế hoạch, 05 cuộc đột xuất. Số cơ sở được kiểm tra là 160 cơ sở, số tổ chức 

vi phạm là 7 tổ chức và 45 cá nhân. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính của 

nộp ngân sách nhà nước là 563 triệu đồng 

- 9 tháng đầu năm 2022 đã triển khai 15 cuộc thanh tra, trong đó có 03 

cuộc kiểm tra đột xuất. Số cơ sở được kiểm tra là 234 cơ sở, phát hiện và xử lý 

32 cở sở vi phạm các qui định của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp, với số tiền là 228,3 triệu đồng; Buộc tiêu hủy 127,4 lít, 21kg thuốc 

bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục được phép sử dụng; Tước giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian 02 

tháng đối với 02 cơ sở. 

Đã tập huấn tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật cho 250 cơ sở 

kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và 100% cán bộ thú y địa bàn; Phối 

hợp với Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ 

giám sát và phản biện xã hội, giám sát vật tư nông nghiệp cho 300 cán bộ hội nông 

dân và nông dân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn các sử dụng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” cho khoảng 5.000 lượt hộ nông dân.  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai 

đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vật tư nông 

nghiệp như: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 

nước về lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Thường xuyên tổ 

chức các lớp tập huấn về chuyên môn thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho các 

cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn và khuyến cáo các địa 

phương, người nông dân thực hiện tốt nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật (đúng loại, đúng liều, đúng lúc, đúng cách). 

- Tổ chức các đợt kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc chấp hành các 

qui định của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đặc biệt 

là UBND cấp xã có biện pháp siết chặt, kiểm tra điều kiện kinh doanh của các 

hộ buôn bán nhỏ lẻ, buôn bán thời vụ để khống chế thuốc bảo vệ thực vật ngoài 

danh mục. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ của UBND cấp huyện, cấp xã và người dân 

trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp theo nhiệm vụ được phân 

công. Trường hợp nhân dân phát hiện thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, kém 

chất lượng cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để kiểm tra, xử lý theo quy định. 
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 2. Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị tiếp tục tăng cƣờng xúc tiến 

thƣơng mại, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp Vietgap trên địa bàn 

huyện Thanh Hà 

* Về việc tăng cƣờng xúc tiến thƣơng mại 

Trong những năm gần đây, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến 

tiêu thụ sản phẩm nông sản được tỉnh đặc biệt quan tâm, hỗ trợ thực hiện với 

hàng loạt sự kiện lớn, 9 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức các hoạt động như: 

- Sự kiện cắt băng xuất khẩu cà rốt đi Hàn Quốc; Lễ Hội thu hoạch cà rốt 

năm 2022; 

-Lễ Hội vải thiều Thanh Hà năm 2022: Với hàng loạt các sự kiện như: (1) 

Chương trình khai hội và mở vườn vải; (2) Hội nghị xúc tiến thương mại vải 

thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 (3) Diễn đàn 

Khuyến nông và Nông nghiệp “Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn góp phần thúc 

đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà”; (4) Hội thi 

“Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông”; 

- Diễn đàn quảng bá “Vải thiều Việt Nam vươn tầm thế giới”, quảng bá 50 

sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; 

- Phiên chợ “Nông sản, Đặc sản vùng miền các tỉnh đồng bằng sông 

Hồng” năm 2022; Lễ hội lúa rươi... 

- Lễ mở vườn nhãn xuất khẩu tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh; 

- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh trên trang Phiên chợ 

khuyến nông: Đã đưa một số sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như 

Gạo nếp cái hoa vàng, Bánh đa cá rô đồng, Khoai sọ, vải thiều... 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành tích cực tham gia 

vào hoạt động xúc tiến tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản như: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch: tích cực quảng bá sản phẩm nông sản, bố trí các tour du 

lịch trải nghiệm... trong thời gian tổ chức Seagame, vụ vải...; Sở Công thương, 

Sở Thông tin và truyền thông, Liên minh HTX tỉnh; Hội nông dân... tích cực tổ 

chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; đưa sản phẩm 

nông sản đi quảng bá, giới thiệu tại các tỉnh... 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao các sở, ngành và địa 

phương tham mưu việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc 

tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. 

* Về việc mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp VietGAP trên địa bàn 

huyện Thanh Hà 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 

năm 2021 về việc ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2021-2025, định hướng 2030”. Theo đó, hàng năm ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ xây 

dựng 500ha rau, trái cây sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, 
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GlobalGAP gồm: 5 triệu đồng/ha để mua phân bón hữu cơ hoặc thuốc bảo vệ 

thực vật để sản xuất ra sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP phục vụ 

xuất khẩu; hỗ trợ kinh phí tư vấn, tập huấn, đánh giá cấp giấy chứng nhận 150 

triệu đồng/vùng 10ha đối vùng sản xuất hữu cơ, GlobalGAP; 6 triệu đồng/ha đối 

vùng sản xuất VietGAP... 

 Trên cơ sở kế hoạch của Đề án, yêu cầu UBND huyện Thanh Hà và các 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường mở rộng vùng sản xuất để đảm bảo quy mô, 

điều kiện của Đề án, đăng ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ 

chức thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí để hỗ 

trợ mở rộng các vùng sản xuất VietGAP góp phần nâng cao chất lượng nông sản 

giúp cho tiêu thụ thuận lợi và được giá. 

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

1. Cử tri phƣờng Hoàng Tiến - thành phố Chí Linh đề nghị xem xét 

bàn giao phần đất trồng cây ăn quả của Ban Quản lý rừng tỉnh nằm xen kẽ 

với đất của UBND xã, phƣờng quản lý về cho địa phƣơng quản lý 

 Tổng diện tích đất trồng cây ăn quả hiện do Ban Quản lý rừng (là đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trực tiếp quản lý là 

537,56ha (trong đó diện tích đât trồng cây ăn quả trên địa bàn phường Hoàng 

Tiến là khoảng 31ha). Toàn bộ diện tích đất này có nguồn gốc từ Nông trường 

Chí Linh và Lâm trường Chí Linh (năm 2007, sau khi giải thể, ngoài phần diện 

tích đất nông nghiệp bàn giao cho Ban quản lý rừng, còn bàn giao cho Công ty 

giống cây trồng Hải Dương 31,558 ha, các xã, phường thành phố Chí Linh 

234,919 ha, UBND TP.Chí Linh 0,8 ha.). Hiện toàn bộ diện tích đất trồng cây ăn 

quả trên được giao khoán cho các hộ theo đúng quy định, hàng năm các hộ nhận 

khoán phải nộp thuế nông nghiệp và sản phẩm vải quả theo quy định. 

Cử tri phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh chưa đề xuất rõ mục đích 

sử dụng, đánh giá sự phù hợp của phương án sử dụng với các quy hoạch liên quan 

đối với các phần diện tích đề xuất giao về Thành phố quản lý và phương án Quy 

hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 đang trong quá trình 

triển khai thực hiện. Do đó, UBND tỉnh chưa xem xét, bàn giao phần diện tích đất 

trồng cây ăn quả của Ban Quản lý rừng quản lý về cho địa phương quản lý. 

2. Cử tri xã Nam Hồng - huyện Nam Sách đề nghị giải quyết tình 

trạng một số hộ dân trên địa bàn xã xây dựng nhà trái phép trên đất 

chuyển đổi 

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1654/2007/QĐ-UBND, ngày 

03/05/2007 quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi 

trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý và 

giám sát việc xây dựng nhà trông coi vi phạm trên đất chuyển đổi và xử lý các 

công trình vi phạm theo quy định. Tiếp thu ý kiến của cử tri, yêu cầu UBND 

huyện Nam Sách chỉ đạo UBND xã Nam Hồng kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý theo 

quy định, để trả lời cử tri, đồng thời báo cáo UBND tỉnh. 
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3. Cử tri xã Cẩm Văn - huyện Cẩm Giàng phản ánh tình trạng san 

lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà trên đất công xảy ra trên địa bàn xã đã đƣợc 

phát hiện nhƣng chƣa đƣợc giải quyết dứt điểm, đề nghị tỉnh chỉ đạo 

 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định trách nhiệm quản lý đất đai của 

Chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp 

luật về quản lý và sử dụng đất đai như sau:  

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa 

phương.  

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử 

dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời 

việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục 

đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng 

của đất trước khi vi phạm. 

 Yêu cầu UBND huyện Cẩm Giàng, UBND xã Cẩm Văn căn cứ quy định 

nêu trên và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ "về 

xử phạt hình chính trong lĩnh vực đất đai" kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo quy 

định và trả lời cử tri; đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh. 

4. Cử tri thị xã Kinh Môn phản ánh một số nhà máy ở phía đông xã 

Hiệp Hòa xả thải ra môi trƣờng gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời dân 

 Căn cứ nội dung cử tri phản ánh nêu giao Sở Tài nguyên và Môi trường  

phối hợp với UBND thị xã Kinh Môn và các bên liên quan rà soát hoạt động của 

các Cơ sở ở phía Đông xã Hiệp Hòa, trên cơ sở kết quả rà soát, tổ chức kiểm tra, 

đánh giá các nguồn xả thải của các Cơ sở làm căn cứ trả lời cử tri. 

5. Đối với nhà máy Nhiệt điện BOT: cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị 

chỉ đạo thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm soát quan trắc môi trƣờng hoạt động 

sản xuất của nhà máy; xem xét yêu cầu nhà máy nhiệt điện BOT trả lại 

250m đƣờng xóm của thôn Lâu Động (xã Quang Thành) bị lấn chiếm; đồng 

thời có kế hoạch cụ thể di dời 73 hộ dân xóm Trại Ngoài, thôn Lâu Động ra 

khỏi vùng ảnh hƣởng của nhà máy 

* Đối với nội dung "đề nghị chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, kiểm soát 

quan trắc môi trường hoạt động sản xuất của Nhà máy nhiệt điện BOT" 

 Hiện nay, hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, truyền số liệu về 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã được kiểm tra, xác nhận kết nối. 

 Trong thời gian tới, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp 

với UBND thị xã Kinh Môn, UBND xã Quang Thành tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty, 

trong đó có hoạt động kiểm soát chất thải của Công ty nhằm phát hiện và xử lý 

kịp thời trong trường hợp Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương xả thải 
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không đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép. 

 * Đối với nội dung "xem xét yêu cầu nhà máy nhiệt điện BOT trả lại 

250m đường xóm của thôn Lâu Động, xã Quang Thành bị lấn chiếm" 

 Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các 

sở, ngành, UBND thị xã Kinh Môn, UBND xã Quang Thành rà soát lại nội dung 

phản ánh của cử tri để giải quyết theo quy định. 

 * Đối với nội dung "có kế hoạch cụ thể di dời 73 hộ dân xóm Trại 

Ngoài, thôn Lâu Động ra khỏi vùng ảnh hưởng của nhà máy” 

 Ngày 02/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 524/UBND-VP "Về 

việc xin ý kiến mở rộng phạm vi ranh giới Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải 

Dương" gửi Bộ Công thương. Theo đó, để đảm bảo an ninh chính trị tại địa 

phương, tránh việc khiếu kiện kéo dài và ổn định cuộc sống cho 123 hộ dân tại 

thôn Lâu Động, xã Quang Thành và thôn Tiên Xá, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn 

(đã bao gồm 73 hộ dân xóm Trại Ngoài, thôn Lâu Động), UBND tỉnh Hải 

Dương đề nghị Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ mở rộng phạm vi 

ảnh hưởng của Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT, đưa 123 hộ dân (thuộc thôn Lâu 

Động, xã Quang Thành và thôn Tiên Xá, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn) vào ranh 

giới Dự án để xem xét di dời, tái định cư và đưa toàn bộ kinh phí di dời, tái định 

cư của 123 hộ dân vào chi phí của Dự án. 

 Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp giữa các sở, ngành liên 

quan, UBND thị xã Kinh Môn, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương và có 

đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường - Bộ Công Thương để xem xét việc điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng của 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Căn cứ kết quả cuộc họp, UBND 

tỉnh đã ban hành Thông báo số 64/TB-VP, ngày 20/5/2022 thông báo kết luận 

của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại buổi làm việc ngày 

18/5/2022, theo đó UBND tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ việc điều chỉnh 

mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Dự án để thực hiện việc tái định cư và di dời 

123 hộ dân, chủ đầu tư xem xét, đề xuất các giải pháp hỗ trợ đời sống, sinh hoạt 

của 123 hộ dân bị chia cắt và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình vận chuyển 

tro, xỉ thải ra khỏi nhà máy. 

6. Cử tri thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh xem xét 

xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại các địa phƣơng 

Năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2020. Để kế thừa và tiếp tục triển 

khai các nội dung liên quan tới vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt, ngày 

31/8/2021 UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

 Đối với việc thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung có 

quy mô công suất lớn, công nghệ hiện đại. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo 

chủ trương và đã được chấp thuận chủ trương thu hút đầu tư từ 2-3 nhà máy xử 
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lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp (từ nay đến năm 2030), trước mắt tập 

trung thu hút đầu tư xây dựng 02 nhà máy (01 nhà máy tại xã Việt Hồng, huyện 

Thanh Hà và 01 Nhà máy tại thành phố Chí Linh). 

- Đối với thị xã Kinh Môn:  

 Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến 2035 được phê duyệt có định hướng quy hoạch xây dựng khu xử lý rác 

thải tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn với diện tích khoảng 10,0ha. Diện 

tích này đã được tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của 

thị xã Kinh Môn (Quyết định số 51/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 

08/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô 

thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035).  

 Với nội dung đề nghị của cử tri về việc sớm hỗ trợ xây dựng nhà máy xử 

lý rác thải tập trung của thị xã Kinh Môn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường  

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định sau khi có đề xuất dự án đầu tư cụ thể của UBND thị xã Kinh Môn 

hoặc của nhà đầu tư khác có nhu cầu. Đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm, phối hợp 

và hỗ trợ việc thu hút đầu tư và xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung cho 

thị xã Kinh Môn. 

- Đối với huyện Cẩm Giàng: 

 Huyện Cẩm Giàng đã được quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung tại xã 

Lương Điền với diện tích khoảng 10ha (theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 

27/3/2018 của UBND tỉnh). Tại khu vực này, UBND tỉnh đã thu hút đầu tư dự 

án xử lý rác thải phát điện của liên danh nhà đầu tư United Expert Investments 

Limited và Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Âu Việt (theo Quyết 

định chủ trương đầu tư số 2334/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh). 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên hiện tại Dự án đã không được triển 

khai theo kế hoạch. 

 Hiện tại, 7 xã và một phần rác thải sinh hoạt của thị trấn Lai Cách được 

đưa về nhà máy xử lý tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, các địa phương khác 

hiện vẫn đang sử dụng các bãi chôn lấp rác thải đã được quy hoạch. Đề nghị cử 

tri tiếp tục quan tâm, phối hợp và hỗ trợ việc thu hút đầu tư và xây dựng nhà 

máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh. 

7. Cử tri huyện Thanh Hà phản ánh tình trạng xả thải khói, bụi gây 

ô nhiễm môi trƣờng của công ty Seraphin Việt Hồng, đề nghị tỉnh chỉ đạo 

giải quyết 

 Ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2547/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về 

đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, chấp hành các nghĩa vụ tài chính 

và sử dụng nguồn vốn ODA trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công 

ty Cổ phần Môi trường APT-Seraphin Hải Dương và Công ty Cổ phần Quản lý 

công trình đô thị Hải Dương tại 02 nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hồng, 
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huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

 Hiện tại, Đoàn thanh tra đã và đang tiến hành thanh tra theo các nội dung 

thanh tra. Việc đánh giá hiệu quả xử lý khí thải đối với Công ty Cổ phần Môi 

trường APT-Seraphin Hải Dương cũng được Đoàn thanh tra thực hiện trong quá 

trình thanh tra. Tiếp thu ý kiến Cử tri, UBND tỉnh sẽ tổng hợp trả lời cử tri sau 

khi có kết quả thanh tra. 

8. Cử tri xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh chỉ 

đạo việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân 

dân sau khi thực hiện dồn ô đổi thửa  

Đến  nay, cơ bản các địa phương đã hoàn thành phương án dồn điền đổi 

thửa, hiện trạng sử dụng đất có nhiều biến động; tuy nhiên kinh phí triển khai khai 

thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nông nghiệp tương đối lớn nên đến nay việc đo đạc chỉnh lý, 

lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất chưa được thực hiện. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, 

ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh việc 

cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân sau khi 

thực hiện dồn điền đổi thửa trong thời gian tới. 

9. Cử tri phƣờng Bến Tắm, thành phố Chí Linh tiếp tục đề nghị tỉnh 

làm việc với tỉnh Quảng Ninh để bàn giao hồ sơ địa chính đối với diện tích 

đất do ngƣời dân tỉnh Quảng Ninh xâm canh, xâm cƣ về thành phố Chí Linh 

quản lý; đề nghị tỉnh cho biết hình thức xử lý đất lâm nghiệp cho các hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất sau khi giải thể nông trƣờng Chí Linh theo 

Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi 

mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, 

hiện nay nhân dân đang sử dụng hợp đồng giao khoán của nông trƣờng Chí 

Linh trƣớc đây làm căn cứ chứng nhận quyền sử dụng đất 

 * Về việc cử tri phƣờng Bến Tắm, thành phố Chí Linh tiếp tục đề 

nghị tỉnh làm việc với tỉnh Quảng Ninh để bàn giao hồ sơ địa chính đối với 

diện tích đất do ngƣời dân tỉnh Quảng Ninh xâm canh, xâm cƣ về thành 

phố Chí Linh quản lý 

 Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 02/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Dự án „„Hoàn thiện, hiện đại hóa, bản đồ địa giới 

hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính‟‟, đến nay tỉnh Hải 

Dương và tỉnh Quảng Ninh cơ bản hoàn thành việc xác định mốc địa giới hành 

chính cấp tỉnh. Việc ký xác nhận pháp lý cấp tỉnh bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính: Tỉnh Hải Dương đã ký trên bộ bàn đồ địa giới cấp tỉnh của tỉnh Quảng 

Ninh phần giáp ranh với tỉnh Hải Dương tại thành phố Chí Linh và thị xã Kinh 

Môn. Tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra bộ bàn đồ địa giới cấp tỉnh của tỉnh Hải 

Dương phần giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Đông Triều để thực hiện 
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ký trên bộ bản đồ. Sau khi tỉnh Quảng Ninh thực hiện ký trên bộ bản đồ địa giới 

cấp tỉnh của tỉnh Hải Dương trình Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước; Sở Nội vụ 

tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh để bàn giao hồ sơ địa 

chính đối với diện tích đất do người dân tỉnh Quảng Ninh xâm canh, xâm cư về 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương quản lý và diện tích đất do người dân tỉnh 

Hải Dương xâm canh, xâm cư về thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quản lý 

theo quy định. 

 * Về việc đề nghị tỉnh cho biết hình thức xử lý đất lâm nghiệp cho các 

hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sau khi giải thể nông trƣờng Chí Linh 

theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, 

đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp, hiện nay nhân dân đang sử dụng hợp đồng giao khoán của nông 

trƣờng Chí Linh trƣớc đây làm căn cứ chứng nhận quyền sử dụng đất 

Việc xử lý diện tích đất thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp do sắp 

xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp được quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ, cụ thể:  

- Đất phải thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa 

phương bao gồm: Đất của các công ty giải thể; đất do thu hẹp nhiệm vụ không 

còn nhu cầu sử dụng; đất không sử dụng, đất công ty đang khoán trắng, sử dụng 

không đúng mục đích; diện tích đất đã chuyển nhượng; diện tích đất đã bán 

vườn cây; đất kết cấu hạ tầng không phục vụ sản xuất; đất ở theo quy hoạch của 

địa phương đã được phê duyệt và các loại đất khác phải thu hồi theo quy định 

của pháp luật về đất đai. Các công ty nông, lâm nghiệp có diện tích đất bị thu 

hồi phải bàn giao toàn bộ hồ sơ về quỹ đất bị thu hồi cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi có đất. 

- Đất thu hồi quy định tại Khoản 1 Điều này được ưu tiên giải quyết và xử 

lý như sau: 

+ Đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản 

xuất, người đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất. 

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo hình 

thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. 

+ Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này không được cao hơn mức 

bình quân của các hộ dân sử dụng đất tại địa phương. Diện tích trên mức bình 

quân phải chuyển sang thuê đất. 

+ Xác định tài sản trên đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật 

về thẩm định giá tại thời điểm nhận giao, thuê để thu hồi phần vốn của nhà nước 

hoặc người đã đầu tư. Người nhận chuyển nhượng (tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân) phải trả tiền trong thời gian 01 (một) năm kể từ thời điểm nhận chuyển 
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nhượng, đối với các đối tượng là hộ nghèo theo quy định của pháp luật được 

xem xét miễn, giảm theo phần vốn của Nhà nước còn lại. 

 Đề nghị thành phố Chí Linh chỉ đạo các địa phương rà soát hồ sơ, diện 

tích đất Nông trường Chí Linh bàn giao lại sau khi giải thể, danh sách các hộ gia 

đình, cá nhân nhận giao khoán trực tiếp sản xuất của Nông trường Chí Linh; 

xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

10. Cử tri xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh cho gia hạn từ 

3-5 năm để giải tỏa đối với một số bến bãi đóng mới và sửa chữa tàu thủy 

nội địa trên địa bàn xã vi phạm do chƣa thực hiện các thủ tục thuê đất, lập 

dự án 

 Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân chỉ được phép sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh sau khi 

đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai (giao đất, thuê đất) theo quy định; việc 

sử dụng đất khi chưa thực hiện, hoàn thiện thủ tục về đất đai là vi phạm pháp luật 

đất đai do vậy nội dung cử tri đề nghị cho gia hạn từ 3-5 năm để giải tỏa một số 

bến bãi đóng mới và sửa chữa tầu thủy nội địa trên địa bàn xã vi phạm do chưa 

thực hiện các thủ tục thuê đất, lập dự án là không có cơ sở để xem xét. 

 Đề nghị UBND thị xã Kinh Môn và cơ quan liên quan rà soát, xem xét có 

biện pháp xử lý các vi phạm đối với các trường hợp sử dụng đất để hoạt động 

bến bãi đóng mới và sửa chữa tầu thủy nội địa trên địa bàn xã Minh Hòa khi 

chưa thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đất đai, đầu tư theo quy định. 

11. Cử tri phƣờng Long Xuyên, thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh quan 

tâm xem xét giảm thủ tục hành chính cho ngƣời dân khi đo đạc lại do có 

biến động để chuyển quyền sử dụng đất, hiện nay thủ tục này mất nhiều 

thời gian và chi phí 

 Thực hiện mục tiêu chung về từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, 

cụ thể theo Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh…thì 

hiện nay, công tác khảo sát, đo đạc hiện trạng sử dụng đất khi người dân thực 

hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất là cần thiết và bắt buộc. Tuy nhiên các 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện còn thiếu nhân lực, máy móc 

đo đạc, trang thiết bị kỹ thuật khác nên cho phép 1 số tổ chức có chức năng đo 

đạc thực hiện phục vụ công tác đo đạc; số lượng hồ sơ đăng ký đo đạc hàng 

ngày lớn, Đơn vị đo đạc và các cơ quan liên quan phải sắp xếp bố trí thời gian 

phù hợp; nhiều trường hợp phải chờ đợi do vắng chủ giáp ranh hoặc ranh giới 

biến động phức tạp khó khăn khi xác định mốc giới sử dụng đất. 

 Việc trích lục, trích đo các cơ quan có thẩm quyền đều thực hiện theo 

đúng quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính và mức thu khi thực hiện 

trích lục, trích đo địa chính được thực hiện theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND, 

ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh. 
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 Hiện nay, để cụ thể hóa quy trình, thời gian các bước đo đạc làm căn cứ 

quy định rõ ràng trách nhiệm của các đơn vị tham gia, tỉnh đang tiến hành Dự 

thảo quy trình nội bộ về công tác đo đạc của Đơn vị. Dự thảo đang được tiếp thu 

ý kiến và chỉnh sửa, ban hành trong thời gian sớm nhất. 

12. Cử tri phƣờng Hiến Thành , thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh tăng 

cƣờng rà soát , kiểm tra việc đấu giá đất tại địa phƣơng , có giải pháp hạn 

chế tình trạng trả giá trong các phiên đấu giá đất với mƣ́c giá vươṭ xa giá 

thị trƣờng, ngƣời dân có nhu cầu thực sự không mua đƣợc 

 Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 04/2022/QĐ-UBND, Quy định về đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, tại Điều 7 của Quyết định đã 

giao cho Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ giám sát việc thực hiện cuộc đấu 

giá quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cần thiết để giám sát các cuộc 

đấu giá, đảm bảo mỗi cuộc đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, đúng trình tự, 

thủ tục và đúng quy định của pháp luật. 

 Tại khoản 2, Điều 6 có nêu: “Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực 

hiện đối với từng thửa đất (lô đất) hoặc theo vị trí quy hoạch của những thửa 

đất (lô đất) đưa ra đấu giá và được áp dụng theo phương thức trả giá lên......”. 

Như vậy, theo quy định hiện hành thì việc trả giá trong các phiên đấu giá 

được thực hiện theo cơ chế trả giá lên, không khống chế giá trúng tối đa của tài 

sản đấu giá và người trả giá cao nhất sẽ là người trúng đấu giá. Tuy nhiên, để 

hạn chế tình trạng người dân trả giá vượt xa giá thị trường và nhằm quản lý chặt 

chẽ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước, nên tại 

Điều 8 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh cũng 

đã quy định sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế, 

người trúng đấu giá phải nộp 100% số tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà 

nước; trường hợp không nộp đủ (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại 

khách quan quy định theo luật) sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá và tiền cọc vẫn 

phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

 Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát các cuộc đấu giá đất trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo tính 

khách quan, minh bạch và công bằng cho mọi người tham gia đấu giá, đảm bảo 

tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.  

13. Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị tỉnh có hƣớng dẫn cụ thể về việc 

phân loại rác thải rắn tại nguồn trƣớc khi đƣa về nhà máy xử lý 

 UBND tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, tuyên 

truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và ủ mùn compost tại nhà với 22 

xã/11 huyện, thị xã, thành phố (đối với huyện Thanh Hà: Thành phần tham 

gia có đại diện UBND huyện và các phòng ban liên quan; lãnh đạo UBND và 

các bộ phân liên quan xã Thanh Sơn và Thanh Cường). Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã gửi tài liệu hướng dẫn cụ thể về việc phân loại rác thải tại nguồn. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn và cung cấp tài liệu cụ thể về 

quy trình ủ mùn compost sau khi phân loại. 
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 Để đảm bảo việc triển khai Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 có hiệu quả, việc phân loại và xử 

lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, đạt 

kết quả tốt, đề nghị UBND huyện Thanh Hà tiếp tục tăng cường hướng dẫn các 

xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và thực hiện quy trình 

ủ mùn theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

14. Cử tri xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành đề nghị tỉnh chỉ đạo tuyên 

truyền phổ biến rộng rãi hơn về bản đồ mốc giới năm 2007 để nhân dân 

nắm đƣợc, tránh xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai 

Căn cứ Điều 12, Nghị định số 119-CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ ban 

hành quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới. bản đồ địa giới và mốc địa 

giới hành chính các cấp, quy định: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, 

thị trấn có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính trong địa phương mình, 

tổ chức tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nơi có mốc địa giới hành chính nêu 

cao ý thức bảo vệ mốc địa giới, khi phát hiện mốc địa giới bị xê dịch, bị hư 

hỏng, bị mất phải kịp thời tổ chức khôi phục lại mốc địa giới. Nghiêm cấm việc 

phá huỷ, làm biến dạng cột mốc hoặc lợi dụng cột mốc địa giới hành chính và 

mục đích riêng. 

Hàng năm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phải báo cáo lên cấp trên 

trực tiếp về tình hình bảo quản mốc địa giới hành chính do mình quản lý, đồng 

thời có kế hoạch sửa chữa, tu bổ lại mốc địa giới hành chính theo quy định của 

pháp luật”. 

 Yêu cầu UBND xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành căn cứ quy định về trách 

nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính ở địa phương mình, thực hiện đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền phố biến rộng rãi hơn về bản đồ mốc giới để nhân dân 

nắm được để bảo vệ mốc địa giới hành chính địa phương được giao quản lý, 

tránh xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai. 

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

1. Cử tri thành phố Hải Dƣơng đề nghị di chuyển địa điểm huấn 

luyện bắn súng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra khỏi khu dân cƣ 

(phường Trần Hưng Đạo) tránh gây ô nhiễm tiếng ồn, mùi thuốc súng đến 

nhân dân xung quanh; đề nghị tỉnh chỉ đạo Tập đoàn Nam Cƣờng đầu tƣ 

hệ thống thoát nƣớc để khắc phục tình trạng ngập úng trƣớc khi nghiệm 

thu, bàn giao các phân khu trong khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải 

Dƣơng 

 * Về việc di chuyển địa điểm huấn luyện bắn súng thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ra khỏi khu dân cƣ (phường Trần Hưng Đạo) tránh gây 

ô nhiễm tiếng ồn, mùi thuốc súng đến nhân dân xung quanh 

 Ngày 12/4/2013, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 

745/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu liên hợp Văn 
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hóa - Thể thao, Giáo dục, Y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía 

Nam thành phố Hải Dương. Trong đó, có bố trí quỹ đất xây dựng Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 4501/UBND-VP về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch 

phân khu nêu trên. 

 Ngày 22/9/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Ban quản lý Dự án đầu tư và 

Xây dựng tỉnh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khu Trung tâm Đào 

tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh để thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 

giai đoạn 2021 - 2025.  

 Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 59/NQ-HĐND 

thông qua Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021 - 

2025 tỉnh Hải Dương, trong đó có bố trí nguồn ngân sách dự kiến 500 tỷ đồng 

để đầu tư thực hiện Dự án khu Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao thuộc Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh. 

 Sau khi Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh xây dựng 

xong, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh di chuyển 

Câu lạc bộ bắn súng của tỉnh ra vị trí mới. 

* Về việc đề nghị tỉnh chỉ đạo Tập đoàn Nam Cƣờng đầu tƣ hệ thống 

thoát nƣớc để khắc phục tình trạng ngập úng trƣớc khi nghiệm thu, bàn 

giao các phân khu trong khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dƣơng 

Để khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây thành phố mỗi khi 

mưa lớn, Thành phố Hải Dương đã và đang triển khai một số dự án nâng cao 

khả năng thoát nước như: Dự án nạo vét kênh T2, nâng công suất trạm bơm 

Bình Lâu lên 20.000m3 /ng.đ (đã hoàn thành và đi vào hoạt động); Dự án cải tạo 

hệ thống thoát nước đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ Vũ Hữu đến Kênh T2 

(đã hoàn thành); Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải 

Dương vay vốn WB trong đó có cải tạo kênh T1 và xây dựng mới trạm bơm Lộ 

Cương công suất 39.600 m3 /ng.đ, cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn 

Lương Bằng (từ Vũ Hựu đến Kênh T1), đường Thanh Bình, cải tạo hệ thống 

thoát nước phía Bắc đường sắt, xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý 

nước thải công suất 12.000 m3 /ng.đ cho khu vực phía Tây thành phố Hải 

Dương (Dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành). 

Khi việc xây dựng các dự án về thoát nước trên hoàn thành sẽ cải thiện 

đáng kể tình trạng ngập úng của khu vực phía Tây thành phố Hải Dương.  

Đối với việc nghiệm thu, bàn giao các phân khu trong khu đô thị mới phía 

Tây thành phố Hải Dương: Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Xây dựng kiểm 

tra công tác nghiệm thu khu Đỉnh Long và khu Trường An (các phân khu còn lại 

Tập đoàn Nam Cường chưa đề nghị kiểm tra), khi kiểm tra đều yêu cầu sửa 

chữa, khắc phục các tồn tại của công trình trong đó có khắc phục các tồn tại của 

hệ thống thoát nước như nạo vét bùn cống, hố ga, sửa chữa các vị trí hư hỏng. 

Khi đảm bảo các yêu cầu mới báo cáo UBND tỉnh để chấp thuận.  
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Để giảm thiểu tình trạng ngập úng khi mưa lớn khi các dự án thoát nước 

trên chưa hoàn thành, yêu cầu:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương:  

+ Tăng cường công tác quản lý đô thị, phát hiện, giải tỏa các vị trí lấn 

chiếm hệ thống hồ hào thành để nâng cao năng lực của hệ thống thoát nước; chỉ 

đạo đơn vị quản lý dịch vụ công ích về thoát nước thường xuyên kiểm tra, nạo 

vét bùn trong hệ thống cống, hố ga thoát nước;  

+ Yêu cầu và giám sát các Nhà thầu thi công dự án Dự án phát triển tổng 

hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương khi triển khai thi công công trình 

phải có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, không 

ảnh hưởng đến việc thoát nước tại khu vực thi công công trình.  

- Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường đẩy nhanh tiến độ xây dựng công 

trình, khắc phục, sửa chữa các tồn tại của hệ thống thoát nước khu đô thị phía 

Tây góp phần giảm ngập úng mỗi khi mưa. 

2. Cử tri thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh hƣớng dẫn thủ tục để nhân 

dân đƣợc phép xây dựng kiên cố hóa kênh mƣơng đoạn đi qua đƣờng sắt 

Pháp luật về thủy lợi quy định: Kênh, mương là công trình thủy lợi; tổ 

chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm đầu tư xây 

dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; nhà nước khuyến khích, tạo 

điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng hoặc hợp tác đầu tư 

xây dựng công trình thủy lợi theo hình thức đối tác công tư; đầu tư xây dựng 

công trình thủy lợi phải tính đến yếu tố kết nối giữa các công trình thủy lợi, giữa 

công trình thủy lợi với công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan, giữa các 

vùng, nguồn nước. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phải tuân thủ pháp luật 

về đầu tư, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Đối với đề xuất của cử tri thành phố Chí Linh, yêu cầu UBND thành phố 

Chí Linh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, làm rõ đề xuất xây dựng kiên 

cố hóa tuyến kênh trên: về quy mô công trình, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, 

phân cấp quản lý… để các sở, ngành, đơn vị có liên quan có đủ căn cứ  hướng 

dẫn thủ tục tương ứng đã quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về xây 

dựng, quản lý công trình thủy lợi, giao thông đường sắt… 

3. Cử tri huyện Kim Thành đề nghị mở rộng Quốc lộ 17B về trung 

tâm xã Đại Đức 

 Việc sửa chữa tuyến QL .17B qua điạ bàn huyện Kim Thành : Trong thời 

gian qua, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm nâng cấp mở 

rộng; tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, Bộ Giao thông vận tải chưa bố trí được 

nguồn vốn . Để chủ động đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng huyện Kim 

Thành, tại Nghị quyết 59/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao cho 

UBND huyện Kinh Thành đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây huyêṇ . Hiện 

nay, dư ̣án đã khởi công từng phân đoạn và dự kiến hoàn thành trước 2025 để 

thay thế, phân tải cho QL.17B. 
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 Tuyến đường nối từ QL.17B đến trung tâm xa ̃Đaị Đức là tuyến đường do 

điạ phương quản lý. Do vâỵ, đề nghị UBND huyện Kim Thành và UBND xa ̃Đaị 

Đức bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi laị của nhân dân. 

4. Cử tri huyện Nam Sách đề nghị lắp hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông, gờ giảm tốc tại Quốc lộ 37 và ngã tƣ vào khu dân cƣ chợ Rồng xã 

Thanh Quang 

  Do ngã tư vào khu dân cư chợ Rồ ng, xã Thanh Quang 

(Km75+600/QL.37) là ngã tư lệch , lưu lươṇg phương tiêṇ từ các hướng không 

đều, đường nhánh bên phải tuyến nhỏ hep̣ , vướng mắc măṭ bằng không cải taọ 

mở rôṇg đươc̣ , do vâỵ không bố tr í được hệ thống đèn tín hiệu giao thông . Để 

đảm bảo an toàn giao thông taị vi ̣ trí trên , UBND tỉnh đang giao Sở Giao thông 

vâṇ tải triển khai cải taọ nút giao để tăng cường các biêṇ pháp đảm bảo an toàn 

giao thông (lắp đăṭ đèn cảnh báo chớp vàng, chú ý quan sát trên cần vươn; bố trí 

gờ giảm tốc , sơn vac̣h kẻ đường trên QL .37 và sơn gồ giảm tốc trên các đường 

nhánh), dư ̣kiến hoàn thành đưa vào sử duṇg trong quý IV năm 2022. 

5. Cử tri xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí 

xây dựng trụ sở làm việc xã sau sáp nhập do xuống cấp, không đủ phòng 

làm việc cho cán bộ, công chức xã 

 Thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã thuộc tỉnh Hải Dương, tỉnh đã sắp xếp lại 55 đơn vị hành chính cấp xã sáp 

nhập thành 25 đơn vị (từ 265 đơn vị còn 235 đơn vị, giảm 30 đơn vị sau sáp 

nhập). Việc sáp nhập các xã cơ bản thuận lợi, được sự đồng tình, nhất trí của cấp 

ủy, chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên thực tế việc sáp nhập các xã cũng phát 

sinh một số khó khăn bất cập do trụ sở xã xuống cấp, thiếu phòng làm việc sau 

sáp nhập, nhất là đối với các xã được sáp nhập từ 3 xã thành một xã như xã Yết 

Kiêu - huyện Gia Lộc (sáp nhập từ 3 xã: Yết Kiêu, Gia Hòa, Trùng Khánh) cần 

được tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức xã làm việc. 

 - Về phòng làm việc: Theo lộ trình tinh giản biên chế sau sáp nhập đến hết 

năm 2024, cấp xã phải sắp xếp, tinh giản hết cán bộ, công chức thuộc diện dôi 

dư đảm bảo đúng số lượng người làm việc theo Quyết định số 41/2020/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương Quyết định Giao 

số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thì trụ 

sở xã Yết Kiêu hiện nay (diện tích đất là 10.311 m2, diện tích sàn sử dụng là 605 

m2) sắp xếp hợp lý thì đảm bảo đủ số phòng làm việc. 

 - Về xây dựng trụ sở xã làm việc xã sau sáp nhập do xuống cấp: Theo quy 

định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, việc xây dựng trụ sở xã thuộc 

nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã và phải thực hiện theo quy định của Luật đầu 

tư công.  

 Vì vậy, đề nghị UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo UBND xã Yết Kiêu khẩn 

trương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại phòng làm việc cho cán bộ, công 
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chức cho phù hợp. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát lại thực 

trạng trụ sở xã Yết Kiêu nếu thấy thực sự cần thiết phải xây dựng lại thì hướng 

dẫn UBND xã triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 

Luật đầu tư công và các quy định tài chính hiện hành. 

6. Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa tuyến 

đƣờng đê từ cống Văn Thai đến cảng Tiên Kiều, từ xã Cẩm Văn đi xã Đức 

Chính; xem xét gờ giảm tốc trên tuyến đê Văn Thai 

 * Về việc đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đê từ cống Văn Thai 

đến cảng Tiên Kiều 

 Tuyến đê hữu sông Thái Bình trên địa bàn huyện Cẩm Giàng chiều dài 

3.679m, từ K9+600 - K13+279 đê hữu Thái Bình. Mặt đê rộng (5-6)m, được gia 

cố bằng bê tông năm 2002, sửa chữa năm 2016; mặt cắt đoạn đê trên cơ bản đảm 

bảo phòng, chống lũ thiết kế. Do tuyến đê trên có mật độ giao thông lớn dẫn đến 

mặt đê bê tông bị nứt vỡ, xuống cấp gây khó khăn đi lại trên đê. Hiện nay, đã đề 

xuất tu bổ đoạn đê trên theo dự án ADB10 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì và đang triển khai các bước để triển khai dự án. 

 * Về việc xem xét gờ giảm tốc trên tuyến đê Văn Thai 

 Đoạn đường hành lang chân đê phía đồng từ K10+440-K12+270 dài 

1.830m đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư làm đường bê 

tông rộng 5,0m. Theo thiết kế đoạn đường hành lang chân đê này không có gờ 

giảm tốc. Tuy nhiên, để hạn chế tốc độ với các phương tiện tham gia giao thông, 

đoạn qua cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Chính đã được đặt 05 

gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn giao thông khu vực.  

7. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tiếp tục đầu tƣ, nâng cấp đoạn 

đƣờng 389B từ xã Hiệp Hòa đi xã Quang Thành đã xuống cấp; mở rộng 

tuyến đƣờng 389 (đoạn từ Ga Khê cầu Mây đến đƣờng dẫn Cầu Triều) đi 

qua địa bàn các xã: Thăng Long, Quang Thành và Lê Ninh; lắp đặt đèn 

tín hiệu giao thông trên đƣờng từ Cầu Mây đến Cầu Triều, đoạn qua xã 

Bạch Đằng 

 - Việc cải tạo, nâng cấp đoạn đường tỉnh 389B (Km10+600 – Km13+800) 

từ xã Hiệp Hoà đến xã Quang Thành nằm trong Dự án đầu tư xây dựng cầu Vạn 

kết nối QL.37 (thành phố Chí Linh) với ĐT.389 (thị xã Kinh Môn) sẽ được xây 

dựng mở rộng theo quy hoạch xây dựng thị xã Kinh Môn. Hiện nay, đang triển 

khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để triển 

khai theo quy định. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025 và 

hoàn thành sau năm 2025. 

 - Việc mở rộng đoạn đường tỉnh 389 từ cầu Mây đi cầu Triều (Km2+800 

– Km14+100) đi qua địa bàn các xã: Thăng Long, Quang Thành và Lê Ninh 

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 (được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 04/12/2020). Tuy nhiên, hiện 
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nay tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư vào các công trình trọng điểm khác; do 

vậy việc cải tạo mở rộng đoạn tuyến trên sẽ được xem xét trong giai đoạn sau . 

Hiện nay, đang triển khai gia cố lề (từ măṭ đường 5,5m thành măṭ đường 7m) và 

sửa chữa tăng cường mặt đường đoạn Km 2+800 – Km4+900 và Km13+300 – 

Km14+000, đường tỉnh 389, dư ̣kiến hoàn thành đưa vào sử duṇg trong quý IV 

năm 2022; đồng thời sẽ tiếp tục 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. 

 - Đối với kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông taị các nút giao trên 

đường dâñ cầu Triều đoạn qua xã Bạch Đằng : Tại nút giao với đường h uyêṇ và 

đường tỉnh 389 có lưu lượng phương tiện qua lại lớn đã được bố trí hệ thống đèn 

tín hiệu giao thông đảm bảo an toàn giao thông từ khi xây dựng tuyến đường . 

Các vị trí giao cắt khác chủ yếu là các đường nhánh trong khu vực có lưu lượng 

phương tiêṇ qua laị nhỏ , tầm nhìn đảm bảo , đã đươc̣ bố trí đầy đủ hê ̣thống đảm 

bảo an toàn giao thông trên cả đường chính và đường nhánh (đèn cảnh báo chớp 

vàng trên cột cần vươn , lắp đặt hệ thống gờ, gồ giảm tốc, biển báo hiêụ). Trong 

quá trình khai thác, giao Sở Giao thông vâṇ tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý 

đường bộ thường xuyên kiểm tra , theo dõi và sửa chữa các hư hỏng kịp thời để 

đảm bảo an toàn giao thông đoaṇ tuyến trên. 

8. Cử tri xã Việt Hồng - huyện Thanh Hà đề nghị xây dựng gờ giảm 

tốc tại khu vực chợ, trƣờng học mà đƣờng 390B đi qua; xem xét mở rộng 

mặt đƣờng 390E 

 - Viêc̣ bố trí gờ giảm tốc tại khu vực chợ , trường học trên đường tỉnh 

390B đi qua xa ̃Viêṭ Hồng : Đoaṇ tuyến qua xa ̃Viê ̣ t Hồng từ Km 5+200 – 

Km6+300, đường tỉnh 390B đa ̃đươc̣ bố trí đầy đủ hê ̣thống biển báo hiêụ , trên 

các đường nhánh đã được bố trí gồ giảm tốc và biển báo đảm bảo an toàn giao 

thông. Măṭ khác đoaṇ tuyến trên nằm trong dư ̣á n cải taọ nâng cấp đường tỉnh 

390B (Km0+909 – Km6+200) qua xã Hồng Lạc, Việt Hồng, hiêṇ nay , UBND 

huyện Thanh Hà đang tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi , dự kiến khởi 

công trong năm 2023. 

 - Viêc̣ đề nghi ̣ mở rôṇg đường tỉnh 390E: Đoaṇ đường tỉnh 390E qua điạ 

phâṇ huyêṇ Thanh Hà thuôc̣ dự án đầu tư xây dưṇg , khai thác bến phà Giải theo 

hình thức BOT ; trong đó , thời gian hoạt động khai thác của đoaṇ đường tỉnh 

390E và bến phà Giải đến năm 2032. Hiêṇ nay, lưu lươṇg phương tiêṇ qua đoaṇ 

tuyến chưa vươṭ quá khả năng khai thác của tuyến đường ; do vâỵ, viêc̣ mở rôṇg 

măṭ đường 390E sẽ được xem xét trong giai đoạn sau; sẽ giao Sở Giao thông 

vâṇ tải tiếp tuc̣ chỉ đạo nhà đầu tư thường xuyên kiểm tra , sửa chữa các hư hỏng 

kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông. 

9. Cử tri huyện Bình Giang đề nghị lắp đặt biển hạn chế tốc độ, đèn 

tín hiệu giao thông, hệ thống phân luồng giao thông tại các điểm giao cắt 

đƣờng 38 với Quốc lộ 5; xây dựng đƣờng làng nghề giúp dân phát triển sản 
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xuất, kinh doanh; đôn đốc nhà thầu xây dựng đƣờng 38 hoàn trả đƣờng 

xuống nghĩa trang thôn Vĩnh Lại (xã Vĩnh Hƣng) 

 * Về việc lắp đặt biển hạn chế tốc độ, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống 

phân luồng giao thông tại các điểm giao cắt đường 38 với Quốc lộ 5 

Hiêṇ nay , Quốc lô ̣ 38 giao khác mức với Quốc lô ̣ 5, tại các nút giao 

đường dâñ từ Quốc lô ̣ 38 (Quốc lộ 38 cũ) ra Quốc lô ̣ 5 các phương tiện lưu 

thông tách và nhâp̣ dòng kh ông có xung đôṭ trưc̣ tiếp ; mặt khác hệ thống biển 

báo hiệu đã được bố trí đầy đủ. Trong thời gian tới, sẽ giao Sở Giao thông vận 

tải tiếp tục đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và 

Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) kiểm tra, sơn vạch kẻ đường, sửa chữa các hư 

hỏng kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao trên.  

 Nút giao tại Km32+400 và Km32+850, Quốc lộ 38 (chân cầu vượt Quán 

Gỏi giao với Quốc lộ 38 cũ) có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, giao cắt phức 

tạp, trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trong thời gian 

tới, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, sẽ giao Sở Giao thông 

vận tải tiếp tục đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét đề xuất phương án tổ 

chức giao thông tại các nút giao trên. 

 * Về việc xây dựng đường làng nghề giúp dân phát triển sản xuất, 

kinh doanh 

 Huyện Bình Giang đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, theo đó trên địa bàn huyện Bình Giang, các 

tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn (trong đó có đường làng nghề) phải 

đạt 100% được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn đường cấp VI đến IV (theo tiêu 

chuẩn TCVN 4054:2005). Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tại địa phương, đồng thời thực hiện mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nếu xét thấy sự cần 

thiết phải đầu tư cải tạo, nâng cấp quy mô, mở rộng các tuyến đường làng nghề, 

UBND các xã trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, chủ động lập kế hoạch 

đầu tư công, lập dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hoặc đầu tư bằng 

các nguồn xã hội hóa và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. 

 * Về việc đôn đốc nhà thầu xây dựng đường 38 hoàn trả đường xuống 

nghĩa trang thôn Vĩnh Lại (xã Vĩnh Hưng) và chuyển cột điện ra lề đường 

đảm bảo an toàn giao thông 

 Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 38, đoạn qua huyện Bình Giang (Quản lý 

tài sản đường bộ Việt Nam -VRAMP) đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào 

sử dụng từ năm 2020. Đơn vị quản lý đường thuộc Cục quản lý đường bộ khi 

tiếp nhận bàn giao chỉ thực hiện bảo trì các hạng mục trong phạm vi kết cấu hạ 

tầng đường bộ. Tuyến đường xuống nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Lại do 

UBND xã Vĩnh Hưng quản lý, đã giao UBND huyện chỉ đạo UBND xã Vĩnh 

Hưng khảo sát, có phương án cải tạo. 
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 Để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, yêu cầu UBND xã rà soát, thống 

kê vị trí các cột nằm trong phạm vi đường ảnh hưởng tới giao thông trên địa bàn, 

làm đơn đề nghị Điện lực Bình Giang xem xét giải quyết. 

10. Cử tri phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng tiếp tục đề nghị 

tỉnh chỉ đạo giải quyết việc sử dụng sai mục đích dự án Chợ Thành Đông 

(khu đô thị phía Đông thành phố Hải Dương), nhân dân trong khu đô thị 

không có nơi mua bán thực phẩm thiết yếu; xem xét nâng công suất trạm 

bơm tiêu úng thoát nƣớc của dự án ECORIVER từ khu 1 đến khu 6 

* Về việc Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết 

việc sử dụng sai mục đích dự án Chợ Thành Đông (khu đô thị phía Đông 

thành phố Hải Dương), nhân dân trong khu đô thị không có nơi mua bán 

thực phẩm thiết yếu 

Chợ đô thị phía Đông, thành phố Hải Dương đã được UBND thành phố 

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND, ngày 

20/11/2007. Dự án đầu tư Chợ đô thị phía Đông thành phố Hải Dương đã được 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 702/QĐ-UBND, 

ngày 22/3/2016, trong đó giao Công ty TNHH Việt Đức là nhà đầu tư thực hiện 

dự án với mục tiêu đầu tư xây dựng chợ dân sinh phục vụ trực tiếp cho hoạt 

động mua bán của dân cư khu đô thị phía Đông và khu vực lân cận, đáp ứng nhu 

cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của thành phố Hải Dương. Tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư: xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 

31/12/2016.  

Ngày 09/12/2019, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Thông báo số 

244/TB-UBND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án với thời hạn 24 tháng 

kể từ ngày UBND tỉnh ký ban hành Thông báo (đến hết ngày 09/12/2021), đồng 

thời yêu cầu Nhà đầu tư phải xây dựng hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động 

theo thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Việt Đức 

không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án, UBND tỉnh Hải 

Dương sẽ quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Quyết định chủ 

trương đầu tư đã cấp theo quy định của Luật Đầu tư. Tiếp thu ý kiến của Cử tri, 

trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

với các sở ngành liên quan, UBND thành phố Hải Dương tham mưu xem xét 

việc thực hiện dự án nêu trên theo quy định. 

* Về việc xem xét nâng công suất trạm bơm tiêu úng thoát nước của dự 

án ECORIVER từ khu 1 đến khu 6 

Theo hồ sơ dự án do Nhà đầu tư cung cấp, hệ thống tiêu thoát nước thải 

của các hộ dân trong khu đô thị được xử lý qua nhà máy xử lý nước thải và được 

thoát vào hồ điều hòa trong dự án, hệ thống tiêu thoát nước mưa cũng được thiết 

kế để chảy về hồ điều hòa. Ngoài ra, xung quanh khu vực giáp ranh với Khu dân 

cư hiện trạng, Nhà đầu tư cũng đã xây mương thoát nước và có hệ thống thoát 

nước thải D300 để người dân xung quanh có thể đấu nối thoát nước. Đối với 

việc xây dựng trạm bơm theo quy hoạch (tại khu vực cống Phúc Duyên), Công 
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ty Cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương đã lập xong phương án thiết kế, do liên 

quan đến phạm vi cống xả trạm bơm tiêu dưới đê hữu sông Thái Bình tại 

Km24+873 nên đang trong quá trình thỏa thuận và cấp phép thi công với Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để giải quyết vấn đề tiêu úng thoát nước 

cho Khu đô thị và Khu 1 đến khu 6 phường Hải Tân, UBND thành phố Hải 

Dương đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng trạm bơm và bảo đảm tiêu thoát nước khu vực dự án 

Khu đô thị sinh thái ven sông Ecoriver (trong đó có các Khu dân cư cũ của 

phường Hải Tân). 

11. Cử tri thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh mở rộng mặt đƣờng 398B 

đoạn từ phƣờng Hoàng Tân đi xã Hoàng Hoa Thám, hiện nay lòng đƣờng 

rất hẹp có 3,5m 

Đường tỉnh 398B qua địa bàn thành phố Chí Linh dài 11km được nâng 

cấp từ đường huyện lên thành đường tỉnh năm 2009. Trong những năm qua, đã 

cải tạo, mở rộng được 4,0km; đến nay còn 02 đoạn tuyến (Km4+650 – 

Km7+800 và Km9+500 – Km11+038), dài 4,69km, mặt đường nhỏ hẹp (Bm = 

3,5m) đi lại khó khăn. Việc nâng cấp và mở rộng tuyến đường 398B 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 (được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 04/12/2020). Tuy nhiên, hiện nay tỉnh 

đang tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm khác do vậy việc cải tạo mở 

rộng đoạn tuyến trên sẽ được xem xét trong giai đoạn sau. Để đảm bảo an toàn 

giao thông, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản 

lý đường bộ thường xuyên sửa chữa các hư hỏng kịp thời từ nguồn kinh phí bảo 

trì đường bộ. 

12. Cử tri huyện Kim Thành đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm 

tra, giải quyết tình trạng xe container dừng đỗ không đúng nơi quy định 

ven Quốc lộ 5 gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

Quốc lộ 5 hiện nay trên thực tế 02 bên đường do tốc độ đô thị hóa nên dân 

cư sống rất đông đúc; có 06 khu công nghiệp, 02 Cụm công nghiệp và nhiều công 

ty lớn hoạt động dọc tuyến. Tuyến Quốc lộ 5 hiện đang trong tình trạng quá tải do 

lượng phương tiện lưu lượng giao thông rất lớn (khoảng 50.000 đến 55.000 

xe/ngày đêm), trong khi đó lưu lượng thiết kế của QL5 là 10.000 - 15.000 xe/ngày 

đêm, gấp hơn 3 lần so với thiết kế khai thác; tuyến đường này có rất nhiều xe tải 

trọng lớn, xe container, xe ô tô đi hỗn hợp với làn xe máy. Trong số đó, hơn 50% 

số phương tiện là xe tải trên 10 tấn, xe container có tải trọng lớn. 

 * Nội dung cử tri phản ánh “Tình trạng xe container dừng đỗ không đúng 

nơi quy định ven Quốc lộ 5” là có, tuy nhiên tuyến Quốc lộ 5 ngoài những khu 

vực được cắm biển cấm, dừng đỗ theo quy định của Luật giao thông đường bộ 

thì các phương tiện vẫn được phép dừng đỗ không trên phần đường xe chạy. 

Việc dừng đỗ của các phương tiện contener nói trên chủ yếu xảy ra vào khung 



 

23 

 

 

 

thời gian từ 11h-13h và 17h-19h; tập trung tại địa bàn các xã Tuấn Việt, Kim 

Xuyên, Phúc Thành, Kim Liên vị trí có nhà hàng, quán cơm nằm ven Quốc lộ 5. 

 Thông qua công tác điều tra cơ bản tuyến Quốc lộ 5 hiện trên địa bàn 

huyện Kim Thành có 12 vị trí cắm biển cấm đỗ, cấm dừng như sau: 

STT Vị trí Nội dung biển báo 
Ghi 

chú 

I CHIỀU HÀ NỘI - HẢI PHÒNG 

1 Km62+900 (xã Lai Vu) Cấm đỗ, dừng phạm vi 600m  

2 Km63+100 (xã Cộng Hòa) Cấm đỗ, dừng   

3 Km64+800 (xã Cổ Dũng) Cấm đỗ, dừng phạm vi 500m  

4 Km66+890 (xã Tuấn Việt) Cấm đỗ, dừng phạm vi 1500m  

5 Km68+600 (xã Kim Xuyên) Cấm đỗ, dừng phạm vi 500m  

6 Km75+310 (xã Kim Liên) Cấm đỗ, dừng phạm vi 800m  

II CHIỀU HẢI PHÒNG - HÀ NỘI 

1 Km76+100 (xã Kim Liên) Cấm đỗ, dừng phạm vi 800m  

2 Km71+150 (xã Phúc Thành) Cấm đỗ, dừng phạm vi 500m  

3 Km68+250 (xã Kim Xuyên) Cấm đỗ, dừng phạm vi 1500m  

4 Km65+850 (xã Cổ Dũng) Cấm dừng với xe tải   

5 Km64+950 (xã Cổ Dũng) Cấm dừng với xe tải   

6 Km63+580 (xã Cộng Hòa) Cấm đỗ, dừng   

* Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên 

 - Trên tuyến quốc lộ 5 có rất nhiều hộ kinh doanh, buôn bán như nhà hàng 

ăn uống, ga-ra sửa chữa ô tô, cây xăng dầu…; bên cạnh đó hệ thống đường gom 

dọc tuyến chưa được hoàn thiện, triển khai xây dựng nên việc các loại xe 

container ra vào, đỗ dừng trên tuyến Quốc lộ 5 thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ 

xảy ra tai nạn giao thông. 

 Qua địa phận huyện Kim Thành hiện nay có 01 đoạn đường gom dọc 

tuyến Quốc lộ 5, cụ thể như sau: 
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STT Vị trí Độ dài đoạn đƣờng gom Ghi 

chú 

 CHIỀU HÀ NỘI - HẢI PHÒNG 

1 Bắt đầu từ Km 64+550 (xã 

Cộng Hoà) 

Đến Km 66+430 (xã Cổ Dũng). 

Tổng chiều dài 1,88 km 

 

 - Có số ít trường hợp phương tiện giao thông bị hư hỏng không di chuyển 

được phải dừng đỗ trên đường để sửa chữa, khắc phục. Mặt khác có một số lái 

xe, chủ xe là những người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện Kim Thành 

như xã Tuấn Việt, Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Liên ở các địa điểm cạnh 

Quốc lộ 5 nên đã dừng đỗ để về nhà.  

 - Bên cạnh đó hiện nay trên tuyến quốc lộ 5 chưa có điểm nào dành cho 

xe ô tô dừng đỗ nghỉ nên một số xe chạy đường dài phải dừng đỗ nghỉ để tránh 

buồn ngủ khi điều khiển phương tiện.  

* Các biện pháp đã triển khai 

 - Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp với  các đơn vị, sở, ban ngành 

có liên quan để tuyên truyền nhắc nhở và kiên quyết xử lý tình trạng xe đỗ dừng 

và đón trả khách không đúng quy định trên tuyến Quốc lộ 5.  

 - Bố trí lực lượng TTKS 24/24h và phối hợp với các lực lượng khác để 

đảm bảo TTATGT trên tuyến Quốc lộ 5, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là 

nguyên nhân xảy ra TNGT trong đó có lỗi dừng đỗ không đúng quy định. Đồng 

thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTAGT 

và tổ chức ký cam kết với các nhà hàng, quán cơm, gara sửa chữa ô tô dọc tuyến 

Quốc lộ 5 trên địa bàn các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình Giang, Công an 

TP Hải Dương. Thường xuyên bố trí phân công lực lượng vào các khung giờ, 

địa điểm mà các phương tiện hay đỗ dừng không đúng quy định để xử lý theo 

quy định của pháp luật.  

 Kết quả xử lý vi phạm về TTATGT như sau: Từ ngày 01/12/2021 đến 

ngày 1/11/2022 đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 317 trƣờng hợp về 

các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, thu nộp Kho bạc 115.700.000 

đồng. Trong đó, riêng địa bàn huyện Kim Thành lực lượng CSGT đã xử phạt 

133 trƣờng hợp vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định, thu nộp Kho bạc 

50.000.000 đồng. 

 * Các biện pháp triển khai trong thời gian tới để xử lý tình trạng trên 

 - Trước những diễn biến hành vi vi phạm về TTATGT xảy ra trên tuyến 

Quốc lộ 5 nói chung và các hành vi vi phạm nêu trên, để đảm bảo TTATGT, đề 

nghị các đơn vị ngành giao thông vận tải cần nghiên cứu khắc phục những bất 

hợp lý tổ chức giao thông trên tuyến tập trung vào kiến nghị đặt biển cấm 

dừng, cấm đỗ trên các địa bàn phức tạp về tình hình TTATGT, để lực lượng 

chức năng có cơ sở pháp lý xử lý dứt điểm tình trạng trên. Yêu cầu ngành giao 

thông vận tải phối hợp với lực lượng CSGT, chính quyền địa phương nơi tuyến 
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Quốc lộ 5 đi qua để rà soát bố trí điểm dừng, đỗ phù hợp cho các phương tiện 

khi cần phải nghỉ ngơi, sửa chữa phương tiện, nhất là đối với các phương tiện 

vận tải đường dài. 

 - Lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp cùng lực lượng CSGT tập 

trung xử lý lỗi đỗ, dừng không đúng quy định trên Quốc lộ 5 để chấm dứt tình 

trạng trên theo phản ánh của cử tri. 

13. Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng xe 

container chở quá trọng tải và xe kéo không có be chắn gây nguy hiểm cho 

ngƣời dân trên tuyến đƣờng tỉnh 390, có biện pháp xử lý tình trạng xe 

container chạy qua đoạn từ đò Gùa đến đƣờng 789 ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến chất lƣợng mặt đƣờng. 

Đường tỉnh 390 qua địa bàn huyện Thanh Hà dài 16,9km (từ km20+100 

đến km37) qua địa phận 07 xã và thị trấn Thanh Hà. Đây là tuyến đường tỉnh 

huyết mạch đi qua địa bàn huyện Thanh Hà, có lưu lượng phương tiện tham gia 

giao thông đông. Các phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến chủ yếu vận 

chuyển nông sản từ địa bàn huyện Thanh Hà đi các tỉnh lân cận. Trên tuyến 

đường 390 có 01 biển báo cấm xe tải 4 trục trở lên (đặt tại km 35+200 thuộc địa 

phận xã Thanh Cường, có hiệu lực 1500 m về phía đường 789). 

* Về xử lý tình trạng xe container chở quá trọng tải và xe kéo không có 

be chắn gay nguy hiểm cho người dân trên tuyến đường tỉnh 390 

Trong thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực 

lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ 24/24h để đảm bảo TTATGT trên tuyến 

đường tỉnh 390, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân xảy ra TNGT 

trong đó có chở hàng quá tải trọng, xe tự chế. Đồng thời tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và tổ chức ký cam kết 

chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ với các doanh nghiệp, cá nhân kinh 

doanh vận tải hàng hoá trên địa bàn huyện Thanh Hà.   

Tính từ 15/12/2021 đến 15/10/2022 lực lượng CSGT Công an huyện 

Thanh Hà đã lập biên bản xử lý 08 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, 

phạt tiền 57,1 triệu đồng; xử phạt 8 trường hợp vi phạm lỗi chở vật liệu xây 

dựng dễ rơi vãi mà không có bạt che đậy, phạt tiền 24 triệu đồng; xử phạt 05 

trường hợp vi phạm lỗi điều khiển xe lắp ráp trái quy định tham gia giao thông 

phạt 12,5 triệu đồng; 33 trường hợp vi phạm lỗi kéo theo xe khác, phạt tiền 16,5 

triệu đồng. 

Thời gian tới, đề nghị lực lượng CSGT Công an huyện Thanh Hà tăng 

cường phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung kiểm tra tải trọng 

các phương tiện xe container vận chuyển hàng hoá lưu thông trên tuyến đường 

tỉnh 390 và xử lý dứt điểm tình trạng xe kéo không có be chắn để đảm bảo 

TTATGT trên địa bàn huyện. 

* Về xử lý tình trạng xe container chạy qua đoạn từ đò Gùa đến đường 

789 ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng mặt đường 
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Đoạn từ đò Gùa (Km 30 đường tỉnh 390 địa phận xã Thanh Quang) đến 

đường 789 (thuộc địa phận TP Hải Phòng) dài 6 km, và có 01 biển báo cấm xe 

tải 4 trục trở lên (đặt tại km 35+200 thuộc địa phận xã Thanh Cường, có hiệu lực 

1500 m về phía đường 789). Trong đó từ km 30 đến km 35+200 là không có 

biển báo cấm phương tiện xe 4 trục trở lên. Do đó các phương tiện xe container 

vẫn có thể lưu thông từ đoạn đò Gùa đến km 35+200 đường tỉnh 390 thuộc địa 

phận xã Thanh Cường. 

 Tính từ 15/12/2021 đến 15/10/2022 lực lượng CSGT Công an huyện 

Thanh Hà đã lập biên bản xử lý 69 trường hợp vi phạm đi vào đường cấm trên 

tuyến đường tỉnh 390, phạt tiền 172,5 triệu đồng. 

Các biện pháp triển khai trong thời gian tới để xử lý tình trạng trên 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tăng cường tuyên truyền, tuần tra, 

kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề; Kế hoạch về tổ chức thực hiện cao 

điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

toàn tỉnh và trên tuyến đường tỉnh 390. 

- Tổ chức khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường tỉnh 390 

để kiến nghị phương án tổ chức giao thông cho phù hợp. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết, vận động các chủ phương 

tiện, người điều khiển phương tiện, chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện cơ giới tham gia 

giao thông, lên án các hành vi chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải 

tạo, thay đổi kích thước thành thùng khi tham gia giao thông. 

14. Cử tri xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tƣ 

bê tông hóa 7km mặt đê còn lại trên địa bàn xã để nhân dân khu chuyển đổi 

đi lại thuận lợi 

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

tổng chiều gần 10 km (có 6,45 km đê làm tường chắn bê tông cốt thép), trong đó 

có 6,1 km mặt đê là đá cấp phối, chưa được cứng hóa bằng bê tông. 

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tỉnh Hải Dương được 

duyệt, trong đó đã có kế hoạch nâng cấp và cứng hóa bằng bê tông 5,9 km đê. 

UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề 

nghị xây dựng các kế hoạch nâng cấp, tu bổ đoạn đê còn lại theo thứ tự ưu tiên 

trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. 

15. Cử tri phƣờng Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn phản ánh việc thu 

phí cầu An Thái đến nay đã đƣợc 25 năm, đề nghị tỉnh cho biết việc thu phí 

còn thực hiện đến khi nào; đồng thời có giải pháp đầu tƣ cải tạo, sửa chữa 

500m đoạn đê từ cuối đƣờng Thanh Niên - phƣờng An Lƣu đến chùa Nhất 

Sơn - phƣờng Thái Thịnh đang xuống cấp nghiêm trọng do trƣớc đây có 

nhiều xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng cầu Dinh chạy qua 
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* Về việc Cử tri phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn phản ánh việc 

thu phí cầu An Thái đến nay đã được 25 năm, đề nghị tỉnh cho biết việc thu 

phí còn thực hiện đến khi nào 

Dự án đường 188 (An Thái – Mạo Khê) được đầu tư xây dựng theo hình 

thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước, bàn 

giao đưa vào khai thác thu phí từ ngày 21/01/2009 với thời gian thu phí là 23 

năm 7 tháng 5 ngày (tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 01/6/2011).  

Sau khi rà soát, tính toán thời gian thu phí Hợp đồng BOT Dự án đường 

188 (An Thái – Mạo Khê) được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại văn bản số 

3919/UBND-VP ngày 26/10/2020: Thời gian thu phí còn lại của dự án là 09 

năm 3 tháng 28 ngày (tính từ ngày 01/01/2019); kết thúc vào khoảng tháng 

4/2028. 

* Về việc có giải pháp đầu tư cải tạo, sửa chữa 500m đoạn đê từ cuối 

đường Thanh Niên, phường An Lưu đến chùa Nhất Sơn, phường Thái Thịnh 

đang xuống cấp nghiêm trọng do trước đây có nhiều xe có tải trọng lớn chở 

vật liệu xây dựng Cầu Dinh chạy qua 

Trên địa bàn phường An Lưu, phường Thái Thịnh có tuyến đê hữu Kinh 

Thầy cấp IV, chiều dài 3,99 km vị trí K41+310-K45+300. Đoạn đê theo ý kiến 

của cử tri vị trí từ K42+420-K43+300 hữu Kinh Thầy có tường chắn bằng đá 

xây, mặt đê là đường giao thông, hiện đoạn đê trên vẫn đảm bảo năng lực phòng 

chống lũ theo yêu cầu. 

 Trong giai đoạn 2021-2025, tuyến đê trên chưa được đưa vào danh mục 

đầu tư trung hạn để cải tạo, sửa chữa. Do đó, đề nghị UBND thị xã Kinh Môn 

xem xét đầu tư kinh phí để duy tu, sửa chữa đoạn đường trên đảm bảo giao 

thông thuận lợi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát xây 

dựng kế hoạch nâng cấp tổng thể đoạn đê trên (kể cả tu sửa, nâng cấp tường kè 

đá) trong giai đoạn tiếp theo. 

IV. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

1. Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh đầu tƣ kinh phí tu bổ, chống 

xuống cấp đối với di tích Đền Xƣa, xây dựng tam quan chùa Phú Lộc 

 * Về việc đầu tư kinh phí tu bổ, chống xuống cấp đối với di tích Đền Xưa 

 Năm 2018, di tích đền Xưa  đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí tu sửa cấp thiết 

chống xuống cấp hạng mục Tiền tế và nhà Chẩn trị bằng nguồn ngân sách tỉnh, 

góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hoá địa phương. Tuy nhiên, một số 

hạng mục công trình của di tích đền Xưa đến nay đã bị xuống cấp, cần tiếp tục 

đầu tư, tu bổ, tôn tạo.  

 Căn cứ  Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 17/9/2021 

về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đề nghị UBND 

huyện Cẩm Giàng cân đối khả năng, bố trí nguồn vốn cùng với nguồn vốn xã 
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hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đúng 

theo các quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi bổ sung năm 

2009 và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cẩm Giàng trong việc khảo sát, đánh 

giá hiện trạng để lập Hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích đền Xưa báo cáo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có cơ sở bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích đền Xưa, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương theo 

đúng các quy định hiện hành. 

 * Về việc đầu tư kinh phí xây dựng Tam quan chùa Phú Lộc, xã Cẩm Vũ 

 Di tích chùa Phú Lộc chưa có Tam quan nên việc xây dựng Tam quan là 

hết sức cần thiết. Hiện nay, Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thực hiện dự án xây dựng 

Tam quan chùa Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng. UBND tỉnh đang dự 

thảo văn bản xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định để địa 

phương có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. 

 Về nguồn kinh phí: ngày 10/10/2022, UBND xã Cẩm Vũ đã có Bản cam 

kết đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho việc xây dựng Tam quan chùa Phú Lộc 

(gửi kèm theo Hồ sơ tu bổ, tôn tạo chùa Phú Lộc, hạng mục Tam quan) với số 

tiền là 1.600.000.000 (Một tỷ sáu trăm triệu đồng). 

2. Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tăng cƣờng đầu tƣ cho văn hóa, 

thể thao cho tƣơng xứng với tiềm năng con ngƣời của tỉnh. 

  Trong những năm qua, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã quan tâm ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhằm tăng cường đầu 

tư, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao của tỉnh, tiêu biểu như: Nghị quyết số 

92/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hải Dương về cơ chế hỗ trợ 

kinh phí xây dựng sân vận động xã, kinh phí xây dựng sân thể thao thôn, khu 

dân cư; 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 hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh; Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương 

về Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng 

yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 

số 16/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 

Dương về việc “Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, 

vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương”; Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh 

Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 

3172/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh triển khai Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030;  

Kế hoạch số 3282/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Đề án “Phát triển văn hoá đọc trong công đồng giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 21/2021/QĐ-

UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo 
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vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương; Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND 

tỉnh Hải Dương về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 22-

Ctr/TU ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy giá trị 

văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 4770/KH-UBND 

ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng 

cao sức khoẻ, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật tỉnh Hải Dương 

giai đoạn 2021-2025 và nhiều chương trình, nghị quyết, quyết định, đề án, kế 

hoạch…về công tác văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. 

  * Về lĩnh vực văn hóa 

 Đời sống văn hoá ở cơ sở có nhiều khởi sắc; phong trào“Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết với phong trào "Xây dựng nông thôn 

mới" từng bước được duy trì, nâng cao và tiếp tục được phát triển cả bề rộng, lẫn 

chiều sâu với nhiều phong trào hoạt động đa dạng thiết thực, chất lượng ngày 

càng được duy trì và nâng cao, góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở 

lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ổn định 

chính trị, từng bước phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, tỷ lệ đạt các danh 

hiệu văn hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, năm 2022, toàn tỉnh ước đạt 92% 

làng, KDC đạt danh hiệu văn hóa; 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 

86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hoá. 

 Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh được tổ chức 

sôi nổi, rộng khắp, nhiều cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn, hội thi được tổ 

chức thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành. Hàng 

năm, các đoàn nghệ thuật của tỉnh tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội diễn 

nghệ thuật quần chúng toàn quốc đạt giải cao. 

 Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tiếp tục có nhiều đổi mới, 

nâng cao chất lượng hoạt động: Các đơn vị nghệ thuật hằng năm xây dựng 

nhiều chương trình có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị 

của tỉnh và phục vụ đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh; mỗi năm thực hiện 

trên 130 buổi biểu diễn. Các đơn vị biểu diễn nghệ thuật tư nhân duy trì tốt hoạt 

động, có số biểu diễn và doanh thu ổn định, góp phần từng bước đáp ứng nhu 

cầu thưởng thức văn hoá, nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

 Công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá luôn quan tâm 

thực hiện gắn với phát triển du lịch nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh 

của tỉnh, tích cực triển khai xây dựng, lập hồ sơ xếp hạng và tu bổ, tôn tạo các di 

tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục các 

giá trị di sản văn hóa phi vật thể,...Đến nay, toàn tỉnh có 4 di tích, cụm di tích 

quốc gia đặc biệt; 142 di tích xếp hạng quốc gia, 255 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 

trong đó có nhiều di tích tiêu biểu, đặc trưng về văn hoá tâm linh, kiến trúc nghệ 

thuật, cách mạng kháng chiến, cảnh quan kỳ thú là thế mạnh tiềm năng cho việc 

phát triển các hoạt động du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa 
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học, giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao vị thế văn hoá xứ Đông và tạo ra 

những sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có 8 

bảo vật quốc gia, 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 2 nghệ nhân nhân dân 

và 23 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể… 

 * Về lĩnh vực Thể dục thể thao 

 Phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển 

mạnh mẽ, thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, 

số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, số CLB và gia đình thể thao 

ngày càng tăng. Đến năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 32% dân số tham gia tập 

luyện thể dục thể thao thường xuyên, 24% gia đình thể thao, có trên 3.500 câu 

lạc bộ, nhóm tập luyện thể dục thể thao. 

 Thực hiện nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh về cơ chế 

hỗ trợ xây dựng sân thể thao 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, trong 3 năm từ 2016 - 2018, 

Sở VHTTDL phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp tổng số 53,2 tỷ 

đồng; trong đó 51 tỷ đồng xây dựng sân vận động xã; 2,2 tỷ đồng xây dựng sân 

thể thao thôn, cụ thể: 

 - Về sân vận động xã: Năm 2016, hỗ trợ 13 tỷ đồng cho 13 sân vận động 

xã của 11 huyện, thị xã, mỗi sân 1 tỷ đồng. Năm 2017, hỗ trợ 16 tỷ đồng cho 16 

sân vận động xã của 11 huyện, thị xã, mỗi sân 1 tỷ đồng. Năm 2018, hỗ trợ 22 tỷ 

đồng cho 24 xã, trong đó 04 xã hỗ trợ mức 500 triệu đồng, 20 xã hỗ trợ mức 1 tỷ 

đồng/xã. 

 - Về sân thể thao thôn: Hỗ trợ kinh phí 2,2 tỷ đồng cho 11 thôn của 11 

huyện, mỗi thôn 200 triệu đồng để xây dựng sân thể thao thôn 

3. Cử tri thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh quan 

tâm tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ chế độ cho cán 

bộ y tế tại trạm y tế cấp xã. 

* Về nội dung tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị y 

tế hiện đại, thiết yếu tập trung cho y tế tuyến cơ sở. UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 về việc 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” là cơ sở đề đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị 

y tế thiết yếu, cơ bản cho y tế tuyến huyện và tuyến xã. Trong giai đoạn 2020 – 

2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, căng thẳng, ngành y tế không 

có nhiều nguồn lực, điều kiện trang bị đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm 

TTBYT cho các đơn vị trong ngành. Các cấp, ngành đã hỗ trợ ngành y tế huy 

động các nguồn lực xã hội hóa để trang bị cho các đơn vị điều trị bệnh nhân 

Covid-19 một số TTB thiết yếu: máy thở chức năng cao, máy theo dõi bệnh 

nhân, HFNC … Các đơn vị trong ngành hầu như không thực hiện mua sắm TTB 
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trong giai đoạn này. Hiện nay, việc mua sắm, đầu tư TTBYT gặp nhiều khó 

khăn, vướng mắc theo tình hình chung của cả nước; các doanh nghiệp, nhà thầu 

e ngại tham gia dự thầu. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Y 

tế, các sở, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định số 

3894/QĐ-UBND ngày 7/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương; tham mưu UBND 

tỉnh đề xuất Bộ Y tế, Chính phủ bố trí nguồn lực từ Chương trình Phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng mới một số trạm y tế tuyến xã trên địa 

bàn tỉnh. 

* Về nội dung hỗ trợ chế độ cho cán bộ y tế tại trạm y tế cấp xã  

Đây là nội dung rất được người dân, nhân viên y tế quan tâm trong thời 

gian gần đây nhất là sau khi trải qua đại dịch Covid-19. Ngành y tế Hải Dương 

cũng như trong cả nước đang mong chờ cơ chế từ Quốc hội, Chính phủ để nâng 

cao chế độ đối với nhân viên y tế nói chung và nhân viên y tế tuyến xã nói riêng. 

Ngay khi có văn bản, chủ trương của Quốc hội, Chính phủ; UBND tỉnh sẽ giao 

Sở Y tế sẽ tham mưu theo đúng quy định.  

4. Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018; xem xét giao đủ chỉ tiêu 

biên chế giáo viên mầm non theo Thông tƣ liên tịch số 06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ quy 

định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lƣợng ngƣời làm 

việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; có chính sách đặc thù đối 

với các trƣờng THCS chất lƣợng cao về cơ sở vật chất, định mức biên chế 

bằng 1,2 lần so với các trƣờng khác…; quan tâm đầu tƣ cơ sở vật chất, 

trang thiết bị giảng dạy, biên chế giáo viên đối với Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên huyện, tăng cƣờng chỉ đạo các doanh 

nghiệp liên kết với Trung tâm để tạo cơ hội việc làm cho học sinh sau tốt 

nghiệp. 

* Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 

Nhằm nâng cao nhận thức về Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyên truyền và 

tổ chức với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, quy mô cấp tỉnh, 

huyện, ngành hoặc từng cơ quan, đơn vị như: 

- Tổ chức quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu và biện pháp tổ chức 

thực hiện Kế hoạch số 2303/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương 

đến toàn thể cán bộ quản lý các phòng Giáo dục đào tạo huyện, thị xã, thành 

phố, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm GDNN-

GDTX,…tại Hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học hằng 

năm. 
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- Tổ chức Hội nghị chuyên đề về triển khai chương trình giáo dục phổ 

thông 2018, đặc biệt là triển khai lộ trình thực hiện thay sách giáo khoa lớp 1 từ 

năm học 2020 – 2021 cho Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh 

đạo, chuyên viên các phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường 

Tiểu học, TH&THCS toàn tỉnh.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông nghiên cứu chương trình giáo dục 

phổ thông chủ động lựa chọn nội dung cần thiết đưa vào tập huấn tại chỗ cho 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ, tích cực 

tham mưu với các cấp chính quyền để chuẩn bị điều kiện tốt nhất thực hiện 

chương trình mới. Triển khai, cụ thể hóa yêu cầu chuẩn bị các điều kiện triển 

khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục và đào tạo đối với từng cấp bậc học.  

- Thực hiện đa dạng các hình thức truyền thông, tập trung tuyên truyền 

mục đích, nội dung, yêu cầu, những thuận lợi, khó khăn của tỉnh, địa phương 

trong công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông 2018, như: Phối hợp với Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng các chuyên mục tuyên truyền về thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh 

và nhân dân địa phương về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 

để tích cực tham gia phối hợp với nhà trường trong công tác đề xuất lựa chọn, 

cung ứng, phát hành, sử dụng sách giáo khoa và triển khai các môn học, chuyên 

đề học tập lựa chọn đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, năng lực của học sinh, phù 

hợp với tình hình đội ngũ của nhà trường … 

* Về việc xem xét giao đủ biên chế giáo viên mầm non theo Thông tư 

liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục – 

Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

Đối với huyện Cẩm Giàng, theo số liệu đội ngũ đầu năm (25/9/2022) là: 

Tổng số giáo viên mầm non hiện có: 619 

Biên chế: 587 

Biên chế còn thiếu (theo định mức 2,0): 23 

Năm 2020, 2021, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tuyển dụng giáo viên theo chỉ 

tiêu còn thiếu trong biên chế được giao nhưng huyện Cẩm Giàng không có 

nguồn giáo viên để tuyển. Cụ thể, năm 2021, huyện cần tuyển 102 giáo viên 

mầm non, nhưng chỉ có 46 người dự tuyển và 37 trúng tuyển. 

Năm 2022, chi tiêu biên chế giáo viên mầm non được giao là 58. Tại kỳ 

tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập năm 2022, huyện 

Cẩm Giàng chỉ có 30 người dự thi vị trí giáo viên mầm non. 
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 Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị UBND huyện Cẩm Giàng chỉ đạo, 

thực hiện đồng bộ các giải pháp: 

 Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động giáo viên là 

con em địa phương đã được tuyển dụng vào viên chức về công tác tại huyện 

Cẩm Giàng nói chung và trường mầm non nói riêng; 

 Hai là, tích cực tuyên truyền, vận động để con em địa phương tham gia 

đào tạo giáo viên mầm non để phục vụ tại chỗ, đảm bảo ổn định, lâu dài. 

 Ba là, trước mắt tạm thời điều động, tăng cường giữa các đơn vị để đảm 

báo có đủ giáo viên chăm sóc, giáo dục trẻ. 

* Về chính sách đặc thù đối với các trường THCS chất lượng cao  

Hiện nay, Luật giáo dục 2019 không còn loại hình trường trọng điểm chất 

lượng cao cấp THCS đối với loại hình giáo dục công lập, Đề án "Phát triển 

trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2011-2020" đã hết hiệu lực. Việc tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí chi thường 

xuyên, biên chế đối với các trường đề nghị UBND cấp huyện ưu tiên bố trí đảm 

bảo theo các quy định hiện hành và tạo điều kiện ưu tiên tốt nhất để các nhà 

trường phát triển. 

* Về việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, biên 

chế giáo viên đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên, liên kết doanh nghiệp với Trung tâm để tạo cơ hội việc làm cho học 

sinh sau khi tốt nghiệp 

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, biên chế giáo 

viên đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-

GDTX). 

Trung tâm GDNN-GDTX là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp 

huyện, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, biên chế giáo viên 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Từ khi các trung tâm chuyển về các 

huyện, thị xã, thành phố quản lý cơ bản các trung tâm đã được đầu tư tăng 

cường nhiều về cơ sở vật chất, cảnh quan, khuôn viên trung tâm được thay đổi 

mạnh mẽ, chất lượng dạy và học được nâng lên, niềm tin của học sinh, người 

dân cũng như của các cấp lãnh đạo địa phương được củng cố đã giúp các trung 

tâm ngày càng khẳng định được vị thế của mình. 

Tuy nhiên do cơ chế quản lý, hệ thống văn bản quy phạm đối với các 

trung tâm còn thiếu, chưa đầy đủ gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. 

Trong khi nhu cầu người học ngày càng tăng dẫn đến các trung tâm gặp khó 

khăn về kinh phí, nhân sự, cơ sở vật chất. 

Việc mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhất là khi thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, trong khi tỉnh chưa bố trí được kinh 

phí mua sắm đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm mua 
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sắm, trang bị cho các trung tâm để đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Liên kết doanh nghiệp với Trung tâm để tạo cơ hội việc làm cho học sinh 

sau khi tốt nghiệp. 

Trong nhiều năm qua, các Trung tâm GDNN-GDTX đã tích cực tổ chức 

liên kết với các trường Cao đẳng, Trung cấp và kết nối với các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh để tổ chức đào tạo trung cấp nghề cho học viên của trung tâm. 

Số lượng học sinh của các trung tâm tham gia học nghề trong các khóa học luôn 

ở mức trên 90% (khóa học 2016 - 2019 là 90,7%; khóa 2017 - 2020 là 90,6% và 

khóa học 2018 - 2021 là 92,7%). Bên cạnh đó, các trung tâm đã tích cực liên kết 

với các doanh nghiệp để đào tạo sơ cấp nghề, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn. Việc liên kết này sẽ tạo cơ hội việc làm ngay sau 

khi học sinh tốt nghiệp.  

Tuy nhiên, hiện nay còn có một số vướng mắc như sau: 

- Các loại hình nghề được các trường đào tạo nghề phối hợp với các trung 

tâm còn chưa phong phú, chưa phù hợp với thực tế. Chất lượng đào tạo chưa đáp 

ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. 

 - Đội ngũ giáo viên của một số trung tâm có trình độ chuyên môn còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Một số trung tâm vẫn chưa chủ động 

trong việc liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo nghề cho học viên. 

V. Các lĩnh vực khác 

1. Cử tri thành phố Hải Dƣơng đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đối 

với đội ngũ nhân viên y tế thôn, khu dân cƣ 

- Thực hiện Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, 

bản. Năm 2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 

03/12/2010 về việc Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế 

thôn, khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Từ 

năm 2011 đến hết năm 2020, đã chi trả phụ cấp hằng tháng cho nhân viên y tế 

thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng năm 2021, đã bố trí và giao dự 

toán cho các đơn vị để chi trả phụ cấp cho 1.334 nhân viên y tế thôn, khu dân cư 

hiện đang công tác; tuy nhiên, năm 2021 Kho bạc Nhà nước tỉnh dừng việc 

thanh toán chế độ phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, khu dân cư 

(một số Trung tâm Y tế tuyến huyện đã chi trả phụ cấp Quý I/2021) vì tại Nghị 

quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh không quy định 

đối tượng và mức phụ cấp được hưởng đối với nhân viên y tế thôn, khu dân cư. 

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3647/QĐ-UBND, ngày 

08/12/2021 Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn tại 

các xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, vì theo quy định tại Quyết định số 

75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định 
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chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản thì không có đối tượng là y tế 

khu dân cư. 

2. Cử tri xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh có chính sách hỗ 

trợ các vật dụng cơ bản nhƣ quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, xe kéo 

chuyên dụng cho ngƣời thu gom rác thải ở khu vực nông thôn 

Hàng năm, tỉnh đều bố trí ngân sách để chi hỗ trợ các địa phương cho các 

hoạt động liên quan tới thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (hỗ trợ 

kinh phí mua chế phẩm sinh học để phun vào các bãi rác, mua sắm và sửa chữa 

trang thiết bị thu gom,…) với kinh phí 05 triệu đồng/thôn/năm (cấp cho 50% số 

thôn mỗi năm). Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn thường được sử dụng để mua 

mới trang thiết bị cho các tổ thu gom (Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, 

Chí Linh,…), mua bổ sung trang bị bảo hộ lao động cho người thu gom, mua chế 

phẩm sinh học để xử lý tại một số bãi chôn lấp. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước cho hoạt động thu gom rác thải ở nông thôn, hàng năm UBND 

tỉnh vẫn trích kinh phí từ ngân sách phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển 

và xử lý (đốt) rác thải ở thành phố Hải Dương, các huyện Kim Thành, Thanh Hà 

và một số xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ, Bình Giang, Gia Lộc,... 

UBND huyện có trách nhiệm thực hiện phân bổ kinh phí về sự nghiệp môi 

trường hoặc lấy từ hoạt động thu phí vệ sinh môi trưởng để mua sắm quần áo 

bảo hộ, găng tay, khẩu trang, xe kéo chuyên dụng cho người, tổ đội thu gom rác 

thải trên địa bàn quản lý. 

3. Cử tri khu 10, phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng đề nghị 

đƣợc sử dụng nƣớc sạch của Công ty cổ phần kinh doanh nƣớc sạch Hải 

Dƣơng, hiện tại ngƣời dân đang sử dụng nƣớc sạch của Công ty Hà Hải 

không đảm bảo chất lƣợng” 

Để đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh, ngày 18/11/2021 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

Qua ý kiến phản ánh của cử tri khu 10, phường Hải Tân. Tỉnh đã chỉ đạo 

tiến hành kiểm tra Công ty Hà Hải, đã chỉ ra một số tồn tại như:  Chưa thực hiện 

công bố hợp quy; Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước thực hiện chưa đầy 

đủ theo quy định; Vệ sinh ngoại cảnh, hệ thống cống rãnh chưa sạch sẽ; Khu bể 

xử lý nước chưa đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định; Chưa thực 

hiện chế độ nội kiểm các chỉ tiêu nhóm B gồm 33 thông số theo Quyết định số 

27/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

 Đã yêu cầu Công ty chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại nêu trên, tiến 

hành lấy 01 mẫu nước sau xử lý tại bể chứa nước thành phẩm của Trạm cấp 

nước Hà Hải gửi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế để làm 



 

36 

 

 

 

xét nghiệm (sau 20 ngày có kết quả) khi có kết quả xét nghiệm nếu có các chỉ 

tiêu không đảm bảo, sẽ xem xét quyết định xử lý theo quy định. 

4. Cử tri xã Cộng Lạc - huyện Tứ Kỳ đề nghị nâng độ tuổi tham gia 

công tác tại thôn lên trên 65 tuổi, theo quy định hiện nay khó tìm đƣợc 

nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu 

 Về quy định độ tuổi của người tham gia công tác tại thôn, hiện nay theo 

quy định của Đảng tại hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 25/02/2022 của Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 

2022-2025, về công tác nhân sự, yêu cầu độ tuổi của nhân sự để giới thiệu chức 

danh bí thư chi bộ thôn, khu dân cư (kể cả tham gia lần đầu và các đồng chí tái 

cử) nói chung không quá 65 tuổi, Trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến 

thường trực cấp ủy cấp huyện trước khi chỉ đạo thực hiện;  

 Đây là quy định và hướng dẫn của Đảng, tiếp thu ý kiến của cử tri xã 

Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, sẽ báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục xem xét độ 

tuổi của bí thư chi bộ theo quy định phù hợp với tình hình. 

5. Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối 

với chủ cơ sở karaoke có hành vi kinh doanh trá hình để buôn bán, hoạt 

động tệ nạn xã hội 

 Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Thanh Hà đã thu hồi 04 Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của 04 cơ sở Karaoke; tạm đình chỉ và đình 

chỉ 07 cơ sở; còn 06 cơ sở có phép hoạt động đều đảm bảo các quy định về pháp 

luật và chưa phát hiện có hoạt động tệ nạn xã hội. Tiếp thu ý kiến Cử tri, trong 

thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát 

xử lý đối với các cơ sở kinh doanh không đúng mục đích. 

6. Cử tri phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng đề nghị tỉnh xem xét 

thành lập khu dân cƣ ECORIVER do dân số tại đây ngày càng tăng  

 Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 593-

TB/TU ngày 14/02/2022 chủ trương phương án sắp xếp sáp nhật, chia tách, 

thành lập mới một số thôn khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022, Thông báo số 

721-TB/TU Ngày 18/5/2022  về phương án sắp xếp sáp nhập, chia tách, thành 

lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022;  UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 03/3/2022 về triển khai thực hiên việc 

sắp xếp sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh năm 2022 (trong đó có thành lập mới Khu dân cư số 15 (tại khu đô thị 

ECORIVER) thuộc phường Hải Tân, thành phố Hải Dương). 

  Để đảm bảo sau chia tách, sáp nhập, thành lập mới các thôn, khu dân cư 

hoạt động ổn định; UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 72/TB-UBND ngày 

05/7/2022 đề nghị các địa phương thực hiện sắp xếp sáp nhập, chia tách và 

thành lập mới các thôn, khu dân cư bổ sung thêm sự cần thiết, đánh giá tác động 

và lấy ý kiến của Hội người cao tuổi, các tổ chức Hội Đoàn thể chính trị ở địa 

phương, Đến nay các nội dung bổ sung đã được hoàn thiện (trong đó có hồ sơ 

thành lập mới Khu dân cư số 15, tại khu đô thị ECORIVER); giao Sở Nội vụ tiếp 

tục báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh về sắp xếp sáp nhập, chia 
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tách, thành lập mới một số thôn khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022 tại kỳ 

họp kỳ cuối năm 2022 

  Trên đây là tổng hợp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh 

trước và sau kỳ họp thứ 9, 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; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, Trung (11b). 

CHỦ TỊCH 
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