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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

Kỳ họp thứ 12  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày     tháng 12  năm 2022 

 

NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ 

(Chiều ngày 07/12/2022) 
 

 

Thực hiện nội dung, chương trình kỳ họp, trên cơ sở báo cáo, tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 

- 2026, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp nghiên cứu, 

thảo luận và tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung sau: 

1. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 

Đề nghị các đại biểu tham gia, đóng góp ý kiến về: 

- Việc đánh giá những kết quả đã đạt được năm 2022 trên các lĩnh vực. 

Trong đó cần quan tâm thảo luận về tốc độ tăng trưởng kinh tế, các kết quả đạt 

được trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, tín dụng, thu chi ngân 

sách, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tạo việc làm, tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí… 

- Đánh giá về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022, kết quả đạt được đã 

phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa. Công tác cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; huy 

động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; giải pháp nâng cao chất lượng tăng 

trưởng; việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về: thuế, đất đai, tín dụng... 

Những biện pháp triển khai đã đúng và hiệu quả chưa, có tác động thế nào đến 

phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. 

- Phân tích làm rõ nguyên nhân của những yếu kém, tồn tại, những điểm 

nghẽn như: công tác giải phóng mặt bằng, công tác chỉ đạo điều hành của chính 

quyền các cấp, thực hiện dịch vụ công mức độ 4, chuyển đổi số…  

- Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý 

sử dụng đất đai của các cấp, các ngành có được thực hiện theo đúng kế hoạch và 

phát huy hiệu quả không. Những vấn đề gì cần điều chỉnh, rút kinh nghiệm. 

- Đại biểu đánh giá tình hình phát triển kinh tế của tỉnh như hiện nay đã 

đảm bảo hài hoà với các chỉ tiêu văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng chưa. 
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Công tác an sinh xã hội sau đại dịch Covid-19 có vấn đề gì cần quan tâm, giải 

quyết kịp thời; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, quân sự, quốc 

phòng địa phương có vấn đề gì nổi cộm cần quan tâm chỉ đạo. 

- Việc đánh giá những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã chính xác chưa, những 

nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đã đầy đủ chưa, cần phải bổ sung thêm 

những tác động nào. 

 -  Đại biểu tham gia ý kiến vào các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội năm 2023. Chỉ tiêu nào cần quan tâm và điều chỉnh. Những kiến 

nghị và giải pháp của đại biểu để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh năm 2023. 

 2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 

phương năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023. 

- Các đại biểu tập trung thảo luận việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 

2022. Công tác phân bổ nguồn vốn có hợp lý, hiệu quả đến đâu. Quá trình triển 

khai thực hiện dự án đã đảm bảo tiến độ chưa. Công tác quản lý và thanh tra, 

giám sát đầu tư đã chặt chẽ chưa. Đánh giá việc chấp hành quy định về chế độ 

báo cáo của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. 

 - Làm rõ nguyên nhân và giải pháp trong việc chậm giải ngân nguồn vốn 

đầu tư công. 

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng; điều chỉnh quy hoạch; tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư công. 

- Đánh giá về tình hình nợ công, nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở cả 3 

cấp ngân sách. Giải pháp để từng bước khắc phục, xử lý vấn đề này trong thời 

gian tới. 

- Đánh giá về công tác lập kế hoạch, bố trí nguồn vốn để chuẩn bị đầu tư 

của các dự án. Bố trí nguồn vốn để lập quy hoạch tại các địa phương. 

 * Đối với Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà 

nước năm 2022; Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 

phương 05 năm 2021-2025. 

 - Sự cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 

2021-2025. 

- Phương án điều chỉnh, phân bổ vốn cho đầu tư công năm 2022 và kế 

hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 05 năm như vậy đã phù hợp chưa. 
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- Việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư mới giai đoạn 2021 - 2025 như vậy 

đã phù hợp chưa. Có đảm bảo quy trình thủ tục và tiến độ cân đối vốn để hoàn 

thành dự án không. 

3. Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022, phương án 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 

03 năm 2023-2025. 

- Các đại biểu xem xét tổng thu ngân sách nhà nước, các sắc thuế, các khu 

vực, lĩnh vực thu cần quan tâm vấn đề gì. 

- Việc thực hiện chi ngân sách cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên,  

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của tỉnh đã hiệu quả 

chưa, cần quan tâm rút kinh nghiệm vấn đề gì. 

- Đánh giá công tác điều hành chi ngân sách năm 2022 của UBND tỉnh. 

- Dự kiến các khoản thu, phân bổ chi ngân sách năm 2023 đã hợp lý chưa, 

các giải pháp, biện pháp cần điều chỉnh, bổ sung vấn đề gì, chính quyền các cấp 

cần tập trung cho những nhóm giải pháp cụ thể nào. Những khó khăn vướng 

mắc để hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. 

4. Về phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 

- Đánh giá của đại biểu về tính hiệu quả, kinh tế và tuân thủ của số liệu 

quyết toán năm 2021. Những vấn đề gì cần rút kinh nghiệm và giải pháp khắc 

phục khó khăn, hạn chế trong thời gian tới. 

5. Về nội dung Tờ trình về quyết định đầu tư và quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn Ngân sách 

địa phương, nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Đại biểu đánh giá về sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của một số dự án 

đầu tư công. Xem xét sự phù hợp của cơ cấu nguồn vốn, tổng mức đầu tư. 

 6. Về nội dung Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các 

dự án, công trình phát sinh trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị đại biểu cho ý kiến đánh giá về danh mục thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất và tình hình thực hiện các dự án năm 2022. Tiến độ triển 

khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư và những vấn đề lưu ý cần quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm của các cấp chính quyền. 

- Đánh giá của đại biểu về danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và 

chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện các 
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dự án, công trình phát sinh trong năm 2023. Có nội dung nào cần điều chỉnh, bổ 

sung không. 

7. Về nội dung Tờ trình phê duyệt mức thu học phí và danh mục các 

khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo 

dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương; 

- Đánh giá của đại biểu về danh mục các khoản thu đối với các dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn. 

- Mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đã 

phù hợp với chi phí và điều kiện, đặc điểm phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. 

- Công tác kiểm soát chi và việc chấp hành các chính sách hỗ trợ học phí của các 

cơ quan chuyên môn sau khi thông qua học phí. 

8. Đối với các Tờ trình về Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số 

chế độ chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương; Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quy 

định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2022. 

- Đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến quy định về mức chi, mức hỗ 

như theo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã phù hợp tình hình thực tế chưa. Cần 

bổ sung, điều chỉnh nội dung gì. 

- Đại biểu thảo luận thêm về phạm vi, đối tượng, chế độ chi cho cán bộ 

thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh. 

- Đại biểu thảo luận về việc quy định mức hỗ trợ và thời điểm áp dụng 

mực hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn. 

 9. Về nội dung Tờ trình Kế hoạch giao biên chế công chức, biên chế viên 

chức năm 2023 cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. 

 - Đại biểu đánh giá về tính hợp lý trong việc giao kế hoạch biên chế công chức, 

viên chức. 

- Đề nghị đại biểu thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện chính sách 

tinh giản biên chế. Giải pháp để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ của một 

số đơn vị tại từng thời điểm cụ thể. 
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10. Về nội dung các Tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách thành 

lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022; tăng chỉ tiêu kế 

hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2023. 

- Đề nghị đại biểu thảm luận và cho ý kiến đánh giá sự cần thiết phải điều 

chỉnh một số chỉ tiêu như đề nghị của UBND tỉnh. Việc sắp xếp, sáp nhập, chia 

tách thành lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn như vậy đã hợp lý chưa. 

- Việc tăng chỉ tiêu giường bệnh như vậy đã phù hợp chưa, quan điểm của 

đại biểu về việc xây dựng kế hoạch, lộ trình đề xuất tăng giường bệnh cụ thể 

hằng năm cho phù hợp để đảm bảo đến năm 2025 đạt 36 giường bệnh/vạn dân. 

Công tác đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế và việc 

đảm bảo chi phí phát sinh đối với các giường bệnh giao thêm. 

11. Đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến vào nội dung báo cáo kết quả 

giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Kết quả thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công tác quản lý sử dụng 

đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh”;  

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND tỉnh về “Việc 

triển khai, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2019 - 2021”. 

12. Đề nghị đại biểu tập trung đánh giá các vấn đề an sinh xã hội; việc đổi 

mới tác phong, lề lối làm việc; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc 

tại địa phương; kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham 

nhũng; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và củng cố quốc phòng 

quân sự địa phương.  

13. Các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG  

 

 


