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BÁO CÁO 
Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ đại biểu 

(Phiên họp chiều ngày 07/12/2022) 

 

Trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 07/12/2022 các đại biểu tham dự kỳ 

họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành thảo luận với 55 lượt ý kiến tham 

gia vào các nội dung trình tại kỳ họp.  

Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí với các báo cáo, tờ trình đã trình bày; 

dưới đây là tổng hợp các ý kiến còn khác nhau của các đại biểu và một số ý kiến 

bổ sung, đề nghị, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh cần thảo luận thêm để thống 

nhất. Cụ thể như sau: 

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 

1. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

- Đại biểu đề nghị cần quan tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp để làm trụ đỡ phát triển kinh tế của tỉnh.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với 

các đơn vị chưa đủ điều kiện, năng lực cung cấp dịch vụ nước sạch trên địa bàn 

huyện.  

- Đề nghị xem xét điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ đền bù đất nông 

nghiệp theo quy định tại Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND tỉnh cho phù hợp 

tình hình thực tế giai đoạn hiện nay. 

- Đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, khai thác phát triển tiềm năng du 

lịch gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. 

- Đề nghị tỉnh có cơ chế chính sách: 

+ Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tạo ra sản phẩm mang 

thương hiệu đặc trưng của địa phương gắn với nông nghiệp xanh, sạch, bền 

vững; có cơ chế hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; giải pháp 

tiêu thụ nông sản trong điều kiện thị trường cung ứng thế giới bị đứt gãy do dịch 

COVID- 19. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong 



2 

việc sử dụng vật tư nông nghiệp sạch, an toàn. 

+ Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào 

phát triển các sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng, sức cạnh tranh trên thị trường. Đối 

với các sản phẩm sản xuất theo quy trình VietGap, GlobalGap, đề nghị cần có 

cơ chế đầu tư chọn lọc để tạo ra các sản phẩm chủ lực, đem lại năng suất và hiệu 

quả kinh tế cho tỉnh. 

2. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường 

- Đại biểu các huyện Bình Giang, Gia Lộc đề nghị tỉnh có giải pháp để xử 

lý triệt để tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại sông Sặt và kênh Thạch Khôi - 

Đoàn Thượng. 

- Đề nghị UBND tỉnh hàng năm cần có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất của các địa phương; hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức 

cá nhân sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Thực hiện phân bổ chỉ tiêu 

đất, chấp thuận thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp hợp lý để tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư phát triển 

doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn. 

- Đại biểu đề nghị UBND tỉnh có giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng cụm 

công nghiệp cũ, còn diện tích đất chưa cho thuê, chưa có hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. Đối với những cụm không còn khả năng mở rộng để thu hút nhà 

đầu tư hạ tầng, cần có biện pháp để xử lý về môi trường tại cụm công nghiệp. 

- Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp, các ngành tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm tập 

kết rác thải tập trung ở khu vực nông thôn; nâng mức hỗ trợ kinh phí xử lý rác 

thải tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh phù hợp với các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; sớm xây dựng nhà máy xử lý 

rác thải tập trung để giải quyết tình trạng chôn lấp rác thải sinh hoạt nông thôn 

hiện nay.  

- Đại biểu các địa phương phản ánh kể từ khi Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất thuộc UBND cấp huyện thay đổi cơ cấu thành Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi Trường, hoạt động 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiểm tra bản trích đo địa 

chính thửa đất tại các địa phương thực hiện rất chậm, ảnh hưởng đến công tác 

đăng ký, cấp Giấy CNQSDĐ cho nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh: 

+ Chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh này để 
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có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. 

+ Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

cấp huyện và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả hoạt động.  

+ Đề nghị UBND tỉnh xem xét phân cấp, phân quyền cho cấp huyện để 

đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. 

- Đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê 

duyệt đơn giá làm cơ sở tính tiền sử dụng đất của các dự án khu dân cư, khu đô 

thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để tăng nguồn thu vào ngân sách.  

- Đề nghị tỉnh khẩn trương thu hồi dự án không sử dụng đất để hoang hóa, 

lãng phí. Sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện để có cơ sở triển khai thực hiện; quan tâm bố trí kinh phí 

thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, 

đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định hiện hành. 

 3. Lĩnh vực tín dụng, ngân hàng 

- Hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt gặp khó khăn do thói 

quen dùng tiền mặt còn phổ biến, đặc biệt là tại địa bàn nông thôn. Đề nghị tỉnh 

tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đã được phê 

duyệt. 

4. Lĩnh vực thu chi ngân sách 

- Đại biểu đề nghị tỉnh cần có giải pháp nâng cao hiệu quả thu thuế đối 

với các hộ kinh doanh; tăng cường dự báo các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ 

các doanh nghiệp FDI; chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách tỉnh. Có 

giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững, không chỉ trông chờ chủ 

yếu vào nguồn thu từ đất. 

- Đại biểu đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đất 

theo hướng tăng tỷ lệ điều tiết cho cấp xã. 

- Lãnh đạo các huyện, thành phố: Cẩm Giàng, Chí Linh, Thanh Miện đề 

nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chỉ tiêu giao số thu tiền sử dụng đất giai đoạn 

2021-2025 cho cấp huyện do số thu quá cao không có khả năng thực hiện được. 

- Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 

với UBND cấp huyện trong việc rà soát, đánh giá nguồn thu tiền sử dụng đất 

trong 03 năm tới để hoàn thành mục tiêu thu giai đoạn 2021-2025. 
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- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đánh giá lại loại hình tự chủ của Ban Quản 

lý di tích huyện Cẩm Giàng. 

5. Lĩnh vực đầu tư công, giao thông, xây dựng, quy hoạch 

- Đại biểu huyện Kim Thành, Ninh Giang phản ánh danh mục dự án trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh có rất ít dự án đầu 

tư trên địa bàn. Trong khi đó việc triển khai thực hiện dự án đầu tư công trình 

trọng điểm giao cho cấp huyện làm chủ đầu tư còn chậm và vướng mắc. 

- Đại biểu một số địa phương đề nghị tỉnh sớm phê duyệt danh mục dự án 

tạo nguồn đầu tư công trình trọng điểm giao cấp huyện tổ chức thực hiện. Đề 

nghị tỉnh cần bám sát mục tiêu phát triển, nâng cấp đô thị theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để có hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm. 

- Đại biểu huyện Tứ Kỳ đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

triển khai các dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

- Đại biểu huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 

sớm giao cho UBND huyện Gia Lộc làm chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp 

Hoàng Diệu. 

- Đại biểu nhiều huyện đề nghị tỉnh quan tâm nâng mức hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đại biểu huyện Bình Giang đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 

quy hoạch vùng huyện đối với Bình Giang để huyện có cơ sở triển khai, thực 

hiện các công trình, hạ tầng huyện. Sớm phân bổ chỉ tiêu phát triển nhà ở cho 

huyện, làm cơ sở để địa phương xây dựng kế hoạch phát triển đô thị. Có giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau ảnh hưởng bởi dịch COVID-

19, đảm bảo nguồn cung ứng cho sản xuất, đầu ra cho sản phẩm.  

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt quy hoạch 

tỉnh và quy hoạch phát triển đô thị. Trong đó cần chỉ đạo rà soát, tích hợp đầy đủ 

và đồng bộ các chủ trương, phương án sắp xếp xử lý trụ sở của các cơ quan nhà 

nước, đặc biệt là tại địa bàn thành phố Hải Dương vào quy hoạch đô thị. 

- Việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất cần có sự cân nhắc tính toán sát 

với giá thị trường nhưng vẫn đảm bảo điều kiện thực hiện tốt chính sách đền bù 

giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện dự án. 

- Đại biểu UBND thành phố Hải Dương đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ 
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trợ nguồn vốn và xác định rõ công trình tạo nguồn để đầu tư xây dựng Đường 

vành đai I, đường Vũ Công Đán thành phố Hải Dương. 

- Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra, giám sát việc sử 

dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và doanh nghiệp cổ phần 

hóa trên địa bàn. Kiên quyết thực hiện thu hồi đất đối với những dự án chậm tiến 

độ để đất hoang hóa nhiều năm, được gia hạn nhiều lần nhưng chưa thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

Thành lập các tổ công tác để nắm bắt thông tin và kịp thời tháo gỡ những 

khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Thành lập Ban chỉ đạo để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện một số dự án lớn, dự án có giá trị thương mại cao để tạo 

nguồn thu cho ngân sách như khu đô thị mới khu vực phía Nam Cầu Lộ Cương; 

khu dân cư tại nhà máy sứ, Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương.... 

- Đại biểu đề nghị: 

+ Bổ sung các dự án đường kết nối từ ngã ba Đầu Rồng về đường dẫn cầu 

Đồng Việt; dự án công trình phụ trợ Bệnh viện Nhi vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn; 

+ Xem xét việc thực hiện giãn tiến độ thực hiện một số dự án giao thông 

như: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến 

đường trục Đông - Tây; Đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ 

đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390) và Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 

398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm). 

Tại điểm d khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 

của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định 

"Có quỹ đất tối thiểu bằng 2% tổng diện tích của các khu công nghiệp trong 

Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho 

người lao động làm việc trong khu công nghiệp", đề nghị UBND tỉnh thực hiện 

nội dung trên. Huyện Cẩm Giàng quy hoạch 4,7 ha đất đã giải phóng mặt bằng 

sạch trong khu công nghiệp Tân Trường để xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho 

công nhân nhưng hiện nay chưa thực hiện được do chưa có nhà đầu tư, đề nghị 

tỉnh có chính sách thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án này. 

6. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, chế độ chính sách 

- Đại biểu huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết chế độ 
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chính sách đối với thanh niên xung phong được huy động sau năm 1975, quan 

tâm cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với lực lượng nêu trên. 

- Đề nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cơ sở, nhất là đối với các địa phương thuộc diện sắp xếp, sáp 

nhập trong giai đoạn 2019-2021. 

- Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; đề nghị 

tỉnh chỉ đạo các huyện ban hành quy chế quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa, trong 

đó quan tâm hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công đối với 634 trường hợp 

(giai đoạn 2) chưa đủ điều kiện theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; nâng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. 

- Đại biểu đề nghị tỉnh đánh giá kỹ hơn trong lĩnh vực lao động, việc làm 

khi các doanh nghiệp giãn tiến độ sản xuất trong thời gian cuối năm dẫn đến cắt, 

giảm lao động gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, thu nhập của một bộ phận 

người lao động.  

- Đại biểu đề nghị UBND tỉnh đạo các cơ quan chức năng tăng cường 

quản lý, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh, tránh để xảy ra tình trạng ngộ độc 

thực phẩm đã xảy ra tại một số địa phương trong thời gian qua. 

- Đề nghị có chính sách ưu đãi để giữ chân, thu hút giáo viên, nhân viên y 

tế yên tâm công tác, hạn chế tình trạng bỏ việc, chuyển việc từ khu vực công lập 

sang tư thục như hiện nay.  

- Đại biểu huyện Bình Giang đề nghị UBND tỉnh giao tăng chỉ tiêu tuyển 

sinh cho trường THPT Bình Giang để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ 

giáo viên của trường. 

- Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế 

phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan sớm nghiên cứu và tham 

mưu ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo 

dục và y tế.  

Đề nghị tỉnh có giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng trường 

chuẩn Quốc gia các cấp học; Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nội vụ tham mưu tổ 

chức xét tuyển, thi tuyển nâng ngạch cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành 

giáo dục hằng năm; có kế hoạch mua sắm thiết bị phù hợp, đáp ứng giảng dạy và 
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học tập chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

- Đại biểu huyện Nam Sách đề nghị tỉnh quan tâm, cân đối nguồn lực để 

có chính sách hỗ trợ phụ cấp đối với nhân viên y tế khu dân cư; nâng mức phụ 

cấp cho đối tượng là Trưởng, Phó Trưởng đài truyền thanh cơ sở. 

II. Nội dung Báo cáo, Tờ trình trình kỳ họp 

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:  

- Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 

2023, đại biểu đề nghị bổ sung các nhiệm vụ giải pháp sau: 

+ Tập trung nguồn lực thực hiện tốt Đề án “Bổ sung phòng học thiếu tại 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”, ưu tiên đầu tư xây dựng 

phòng học nhằm xóa bỏ các phòng học tạm, phòng học mượn và bổ sung phòng 

học còn thiếu tại các cơ sở giáo dục đảm bảo đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ nhu 

cầu dạy và học của nhân dân; quan tâm, định hướng thu hút và phát triển các 

loại hình trường tư thục. 

+ Bổ sung thêm các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường…. 

2. 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 trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

-  Đại biểu đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quản lý chặt chẽ diện tích đất 

trồng lúa của tỉnh so với chỉ tiêu Trung ương giao để đảm bảo tình hình an ninh 

lương thực. Cần rà soát đảm bảo duy trì diện tích đất nông nghiệp có giá trị kinh 

tế cao như: vùng chuyên canh rau màu, cây ăn quả, khu vực chăn nuôi, nuôi 

thủy sản. 

3. Tờ trình về 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 

- Đề nghị điều chuyển chỉ tiêu biên chế của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai về Sở Tài nguyên - Môi trường, do không còn thuộc cấp huyện quản lý.  

- Đại biểu huyện Nam Sách đề nghị tỉnh giao tăng chỉ tiêu biên chế công chức 

cho UBND huyện Nam Sách bằng với chỉ tiêu biên chế UBND các đơn vị cấp huyện 

loại 2 để phù hợp với khối lượng công việc và tính chất nhiệm vụ địa phương. 

4. Tờ trình quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy 
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lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 

- Đại biểu huyện Nam Sách kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư 

cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống bơm nội đồng nằm ngoài phạm vi quản lý 

của Công ty Khai thác công trình thủy lợi do những trạm bơm này đã được đầu 

tư từ lâu, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo nhiệm vụ tưới 

tiêu cho địa phương. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính sớm tham mưu 

Chính phủ sửa đổi Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi 

tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi theo hướng tăng giá và mức hỗ trợ đảm bảo chi phí quản lý, 

vận hành của các tổ chức, đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. 

5. Tờ trình về việc hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023 

- Đại biểu thị xã Kinh Môn đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ mức thu học phí cho 

các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh cho những năm học tiếp theo. 

6. Đại biểu tham gia vào các chỉ tiêu của dự thảo Nghị quyết 

- Nhiều đại biều đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu 

phát triển kinh tế xã hội như: số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm tỷ lệ 

hộ nghèo, tỷ lệ đô thị hóa cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đồng 

thời điều chỉnh giảm chỉ tiêu: tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH từ 

50,8% xuống còn 48,6%, tỷ lệ bao phủ BHYT từ 93% xuống còn 92,6%. 

- Đối với chỉ tiêu số 6: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới: đề nghị 

cần làm rõ: số doanh nghiệp tăng ký thành lập mới tăng 15% là tăng so với số 

thực hiện của năm 2021 hay là tăng so với tổng số doanh nghiệp hiện có. 

Trong quá trình tổng hợp ý kiến thảo luận tổ của đại biểu còn có một số ý 

kiến trùng với báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, 

Tổ thư ký kỳ họp xin không tổng hợp lại tại báo cáo này. 

 

THƯ KÝ KỲ HỌP 
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DANH SÁCH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG 

 

1. Ông Phạm Bá Dũng - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Hải Dương (Báo 

cáo về các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch thuộc lĩnh vực tổng hợp của Cục Thống 

Kê) 

2. Đại biểu Trần Hồ Đăng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành 

phố Hải Dương – Tổ đại biểu thành phố Hải Dương 

3. Đại biểu Lương Thị Cúc – Thành viên HĐQT HTX nông nghiệp sạch 

Nam Vũ - Tổ đại biểu huyện Thanh Hà 

4. Đại biểu Lê Tuyết Minh - Bác sĩ khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh – Tổ đại biểu huyện Kim Thành. 

5. Đại biểu Đồng Dũng Mạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

Thanh Miện, Tổ đại biểu huyện Thanh Miện. 

6. Đại biểu Đoàn Đình Tuyến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Cẩm Giàng, Tổ đại biểu huyện Cẩm Giàng. 

7.  Đại biểu Sái Thị Yến –Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  Kinh 

Môn, Tổ đại biểu thị xã Kinh Môn. 

8. Đại biểu Lê Văn Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty 

cổ phần sản xuất và thương mại Xuyên Việt, Tổ đại biểu huyện Gia Lộc. 

9. Đại biểu Lương Thu Hương - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 

Giám đốc Công ty TNHH In, đầu tư, thương mại Đức Trường, Tổ đại biểu 

huyện Tứ Kỳ. 

10. Đại biểu Nguyễn Thị Hải Vân – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh Hải Dương -  Tổ đại biểu thành phố Hải Dương. 

 

 


