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

trước kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

 Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa 
XVII, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm 
quyền giải quyết của tỉnh, cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
1. Cử tri đề nghị tỉnh hỗ trợ bình ổn giá vật tư nông nghiệp, có cơ chế 

khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu thuốc diệt chuột hiệu quả, an toàn. 
2. Cử tri huyện Bình Giang đề nghị quan tâm thu hút đầu tư xây dựng nhà 

máy, khu sơ chế, chế biến nông sản tại các địa phương có vùng sản xuất nông 
nghiệp tập trung.

3. Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị tỉnh hỗ trợ nông dân xây dựng nhà 
màng, nhà lưới phát triển nông nghiệp sạch. 

4. Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động và giống lúa cho 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã gieo cấy từ 30ha trở lên.

II. Lĩnh vực đầu tư, giao thông và công nghiệp
1. Cử tri thành phố Chí Linh đề nghị xem xét mở rộng tuyến đường tỉnh nối 

từ Quốc lộ 37 đi khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc qua phường Cộng Hòa để nhân 
dân đi lại thuận tiện; xem xét chỉ đạo dự án Việt Tiên Sơn thu hồi đất của nhân dân 
đã gần 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng nên tuyến đường 
từ Quốc lộ 18 đi qua khách sạn Duyên Hải II vào chợ Sao Đỏ bị xuống cấp gây 
khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. 

2. Cử tri các huyện Ninh Giang, Kim Thành, Thanh Hà, Thanh Miện đề 
nghị: đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đường trục Đông - Tây (huyện Ninh 
Giang); nâng cấp Quốc lộ 5A đoạn qua huyện Kim Thành; tiếp tục thực hiện dự án 
đường gom Quốc lộ 5A từ ngã ba Lai Khê đến Khu công nghiệp Lai Vu (huyện 
Kim Thành); thực hiện nâng cấp đoạn từ Cầu Gáo đến chân Cầu Mây thuộc dự án 
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tu bổ đường tỉnh 389; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nút giao lên cao tốc Hà Nội - 
Hải Phòng và sớm khởi công dự án kết nối các tuyến đường tỉnh 390 tại xã Vĩnh 
Lập, huyện Thanh Hà với đường tỉnh 396 xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ (huyện  
Thanh Hà); nâng cấp tuyến đường từ thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh 
Miện kết nối với tỉnh Hưng Yên.

3. Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị lắp gờ giảm tốc và biển cảnh báo an toàn giao 
thông tại đoạn đường gom ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khu vực cầu chui đi từ 
thôn Thái An - xã Quang Phục sang xã Bình Lãng.

4. Cử tri huyện Bình Giang đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư Khu công nghiệp 
Phúc Điền mở rộng sớm xây dựng hoàn trả đường phục vụ sản xuất nông nghiệp 
và đi lại của nhân dân xã Vĩnh Hồng.

5. Cử tri huyện Cẩm Giàng kiến nghị chủ đầu tư Khu công nghiệp Đại An hỗ 
trợ cơ sở hạ tầng cho xã Cẩm Đoài, xã Cẩm Đông sau thu hồi đất của người dân; hỗ 
trợ tái định cư đối với các hộ thu hồi đất làm đường 394 đoạn vào xã Cẩm Đoài. 

III. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường
1. Cử tri thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, 

Gia Lộc kiến nghị điều chỉnh nâng tỷ lệ % kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất cho 
cấp xã để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu.

2. Cử tri thị xã Kinh Môn, các huyện Bình Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia 
Lộc xem xét rút gọn thủ tục, rút ngắn thời gian xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt.

3. Cử tri xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang phản ánh các thủ tục đất đai từ 
sau khi sáp nhập Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện về tỉnh quản lý người dân 
gặp khó khăn hơn: phải tiến hành đo đạc lại để thực hiện tách thửa; không thực 
hiện việc chuyển nhượng, sang tên, tách thửa, làm thủ tục thừa kế đối với giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày 27/12/2012, đề nghị tỉnh chỉ 
đạo kiểm tra, xem xét, tạo điều kiện cho nhân dân.

4. Cử tri phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh kiểm tra và 
có giải pháp thu hồi diện tích đất sử dụng không đúng mục đích của Công ty cổ 
phẩn xuất nhập khẩu Hải Dương và Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương 
để địa phương xây dựng trường mầm non; đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành mở 
rộng các tiêu chí để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất sát với thực 
tế nhu cầu của người dân, tránh tình trạng đấu giá đất không thành công, không có 
người tham gia đấu giá.

5. Cử tri phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh chỉ đạo các 
doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thổ phần diện tích sau khi đã hoàn thành khai 
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thác khối lượng khoáng sản được cấp phép; đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt 
điểm kiến nghị đền bù của các hộ dân tại dự án nạo vét, cải tạo Hồ Côn Sơn. 

6. Cử tri phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh dừng cấp phép khai 
thác đối với: mỏ núi Cúc Tiên của Công ty Vicem Hoàng Thạch để làm vùng đệm 
khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Nhẫm Dương và mỏ đá vôi của Công ty xi 
măng Thành Công II để nhân dân yên tâm sản xuất; đồng thời chỉ đạo đóng cửa 
đối với một số mỏ đã hết thời hạn khai thác như mỏ đá của Công ty xi măng Trung 
Hải, Công ty xi măng Phúc Sơn; chỉ đạo di dời các hộ dân còn lại ở khu vực Tiên 
Xá, xã Lê Ninh chịu ảnh hưởng bởi khói bụi của bãi xả xỉ nhà máy nhiệt điện BOT 
Hải Dương. 

7. Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị xem xét việc giao 400 ha đất dự án sản 
xuất cho Công ty gạch Đồng Tâm miền Bắc từ năm 2004 đến nay mới xây dựng 
được một phần diện tích gây lãng phí tài nguyên; quan tâm hỗ trợ đối với người 
cao tuổi, gia đình chính sách và người khuyết tật sau thu hồi đất. 

8. Cử tri huyện Kim Thành đề nghị duy trì, tăng cường kiểm tra để kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tại sông Lai Vu; xem xét 
tính lãi suất bằng lãi suất ngân hàng đối với 130 hộ dân xã Lai Vu bị thu hồi đất từ 
năm 2004 đến nay chưa nhận tiền đền bù; kiểm tra và xử lý tình trạng ô nhiễm môi 
trường của nhà máy rác thải Việt Hồng - Thanh Hà.

9. Cử tri thành phố Chí Linh, huyện Thanh Hà, Gia Lộc đề nghị sớm có giải 
pháp xử lý bền vững, lâu dài đối với vấn đề rác thải sinh hoạt nông thôn, hiện nay 
các bãi chôn lấp rác đang quá tải, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí đất đai.

10. Cử tri huyện Tứ Kỳ phản ánh: việc thu phí nước thải cao nhưng việc xử 
lý chưa đạt yêu cầu, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét.

11. Cử tri các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Bình Giang đề nghị: có 
biện pháp xử lý nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của sông Thạch 
Khôi - Đoàn Thượng đang bị ô nhiễm nặng (huyện Gia Lộc); chỉ đạo kiểm tra và 
xử lý các cơ sở có hành vi xả nước thải trên sông Cửu An (huyện Ninh Giang); có 
biện pháp xử lý các doanh nghiệp và các hộ dân xả rác và chất thải công nghiệp ra 
sông Vạn (huyện Tứ Kỳ); xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Sặt 
(huyện Bình Giang).

IV. Lĩnh vực văn hóa – xã  hội
1. Cử tri thị xã Kinh Môn, các huyện Thanh Miện, Kim Thành, Gia Lộc đề 

nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây mới, nâng cấp nhà văn hóa thôn, khu 
dân cư. 

2. Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí trang bị cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân 
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lực đầu vào cho các doanh nghiệp; đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật đầy 
đủ thời gian tham gia bảo hiểm y tế của người dân trong thẻ để đảm bảo quyền lợi 
của người tham gia.

3. Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị nâng cấp phòng khám Tuy Hòa thành 
bệnh viện để thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh của nhân dân. 

V. Chế độ, chính sách
1. Cử tri các địa phương trong tỉnh đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho 

cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu dân cư; có chế độ trợ cấp cho người cao 
tuổi dưới 80 tuổi; hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 
đến dưới 80 tuổi và người thu gom rác.

2. Cử tri thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Gia Lộc, Cẩm 
Giàng đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà 
ở cho hộ gia đình người có công đã được phê duyệt; nghiên cứu tháo gỡ vướng 
mắc về thủ tục hồ sơ để hỗ trợ các hộ đã xây mới, sửa chữa nhà ở.

3. Cử tri huyện Kim Thành đề nghị thống nhất ngày chi trả chế độ trợ cấp 
cho người có công trong toàn tỉnh. 

4. Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị nên để mức khoán kinh phí hoạt 
động cho thôn, khu dân cư ở 3 mức (dưới 350 hộ, từ 350 đến dưới 600 hộ, trên 600 
hộ) cho phù hợp; hỗ trợ chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế khu dân cư và động viên hỗ 
trợ lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm bệnh; đề 
nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho các hội đặc thù và có chế độ phụ cấp 
cho chức danh Phó Chủ tịch hội; đề nghị tỉnh xem xét thống nhất thực hiện mức 
chi phụ cấp công vụ 25% đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh các 
phường, xã tại 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (hiện còn 4 huyện 
không chi); xem xét nâng mức hỗ trợ ngày công cho lực lượng dân quân tự vệ vì 
hiện nay tỉnh quy định mức thấp nhất theo Luật Dân quân tự vệ là 
119.2000/đồng/người/ngày, mức này chưa đảm bảo mặt bằng chung, nhất là từ 
ngày 01/7/2023 Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1.800.000 đồng; chỉ đạo 
xem xét suy tôn liệt sỹ cho 05 trường hợp của xã Quyết Thắng đã có đơn và hồ sơ 
gửi cơ quan có thẩm quyền. 

5. Cử tri thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ đề nghị xem xét giải quyết chế độ 
thanh niên xung phong cho một số cá nhân trên địa bàn thuộc đơn vị 371 đã có đơn 
và hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền; có chế độ khen thưởng cho thanh niên 
xung phong các thời kỳ. 

VI. Các vấn đề khác
1. Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngân hàng xem xét 

giãn nợ, giảm lãi suất vay để phát triển chăn nuôi phục hồi kinh tế sau đại dịch. 
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2. Cử tri phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn đề nghị xem xét tách khu dân 
cư Hiệp Thượng hiện dân số đông (1.377 hộ với 4.416 nhân khẩu), cán bộ cơ sở 
hoạt động quá sức, trong khi chế độ phụ cấp thấp.

3. Cử tri xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện 
việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập của xã.

4. Cử tri xã Thanh Quang, huyện Nam Sách đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh 
chỉ tiêu biên chế từ 01 Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II (hiện chưa thực hiện) 
sang 01 biên chế tư pháp - hộ tịch để tăng cường giải quyết thủ tục hành chính tại 
cơ sở.

5. Cử tri thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan 
xem xét, giải quyết đơn của nhân dân đã gửi tố cáo việc bán đất trái thẩm quyền, 
xây dựng trái phép… ở xã Tráng Liệt cũ.

Một số ý kiến kiến, kiến nghị đã được tổng hợp tại các kỳ họp trước như: 
tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ kinh phí xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ xây dựng phòng 
học, sân vận động, xây dựng trường chuẩn quốc gia; nâng mức hỗ trợ cấp bù thủy 
lợi phí; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bình ổn giá các 
loại mặt hàng xăng dầu, nông sản; điều chỉnh mức giá thu hồi đất... đã được tổng 
hợp tại các báo cáo kỳ trước và đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trả 
lời cử tri nên Thường trực HĐND tỉnh không tổng hợp lại tại báo cáo này. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 
thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đề nghị UBND 
tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lãnh đạo và chuyên viên liên quan thuộc 
  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang TTĐT Đại biểu dân cử tỉnh;
- Lưu: VT, TTDN.

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

     
    Nguyễn Khắc Toản
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