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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ đại biểu 

(Phiên họp chiều ngày 11/7/2022) 

 

Trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 11/7/2022 các đại biểu tham dự kỳ 

họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành thảo luận với 65 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. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2022 

1. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

- Đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng liên kết vùng trong sản xuất 

nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh 

theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung quy mô lớn. Đầu tư có 

trọng điểm tạo sự khác biệt để khai thác tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp 

Hải Dương. Chuyển hướng phát triển từ đơn giá trị sang đa ngành, đa giá trị, 

nông nghiệp vị nhân sinh. Đẩy mạnh liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông 

nghiệp quan tâm phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Đề nghị đẩy nhanh quá 

trình tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất xây dựng sản phẩm OCOP. 

- Đề nghi ̣ tỉnh có cơ chế hỗ trơ ̣phát triển sản phẩm nông nghiêp̣ chủ lưc̣ 

của các điạ phương; điṇh hướng phát triển các điểm sản xuất nông nghiêp̣ quy 

mô nhỏ thành các vùng sản xuất tâp̣ trung… 

- Điṇh hướng tái cấu trúc các mô hình Hơp̣ tác xã để phát huy vai trò, 

nâng cao hiêụ quả hoaṭ đôṇg; quan tâm, hỗ trơ ̣phát triển môṭ số loaị hình Hơp̣ 

tác xã mới như: HTX công nghê,̣ HTX dic̣h vu,̣ HTX đào taọ nguồn nhân lưc̣… 
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- Đề nghị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có kế hoạch 

xây dựng trạm tăng áp, cải tạo đường ống để cung cấp nước sạch cho người dân 

xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang. 

2. Lĩnh vực kinh tế, đầu tư công 

- Đại biểu thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh sớm có quan điểm, định 

hướng trong việc xử lý các quỹ đất ở khu vực trung tâm thành phố Hải Dương 

(như khu Nhà máy Bơm, Nhà máy Xay, Nhà máy Sứ, khu vực Khách sạn Hoa 

Hồng…) để kịp thời huy động nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm 

của thành phố.  

- Đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt giá đất làm căn 

cứ để tính tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị tỉnh có giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau 

dịch COVID-19, hạn chế tình trạng doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động.   

- Đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng 

các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để thu hút đầu tư, đồng thời có các 

cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu 

tư, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư. Cần đánh giá đúng, sát năng lực tài 

chính của các chủ đầu tư dự án khi chấp thuận đầu tư vào tỉnh để nâng cao hiệu 

quả đầu tư. 

- Đề nghị tỉnh cần tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến tình hình thu hút đầu 

tư, thành lập mới doanh nghiệp trên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 không đạt 

mục tiêu đề ra để từ đó có giải pháp căn cơ, thực hiện hiệu quả. 

- Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tháo 

gỡ các điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

- Đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai 

đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và Thi đấu thể thao thuộc 

Khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh.  

- Đại biểu đề nghị tỉnh sớm phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn để đầu tư 

các công trình trọng điểm giao cấp huyện tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.  

 - Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với cấp huyện, 

hướng dẫn cấp huyện giảm bớt thời gian thực hiện các khâu, các bước trong quá 

trình thực hiện thủ tục đầu tư công trình, dự án.  
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- Đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, 

công trình phục vụ sinh hoạt trên đất ở khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực may mặc mở rộng sản xuất kinh doanh. 

 3. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông 

- Đại biểu huyện Thanh Hà đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 

dự án nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn huyện Thanh Hà, dự án 

cải tạo - nâng cấp đường tỉnh 390 cũng như xây dựng mới cầu Hợp Thanh 2.  

- Đại biểu huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cải 

tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 396C đoạn nối từ xã Tân Hương qua xã Tân 

Phong lên xã Tân Quang. 

4. Lĩnh vực thu chi ngân sách 

- Đại biểu đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền 

sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 

05/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh để tạo động lực hơn cho 

chính quyền địa phương. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với nội dung “đấu giá 

thu tiền sử dụng đất toàn bộ dự án cho tổ chức, doanh nghiệp” để thống nhất 

thực hiện trong toàn tỉnh. 

- Đại biểu phản ánh hiện nay việc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư; đấu thầu 

dự án trên địa bàn tỉnh gặp nhiều vướng mắc do chưa có hướng dẫn cụ thể về 

điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập. Đề 

nghị tỉnh sớm có giải pháp tháo gỡ đối với tình trạng này. 

5. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường: 

Đại biểu thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần tập 

đoàn Nam Cường xây dựng hệ thống thoát nước tại các địa bàn giáp ranh các 

khu dân cư cũ trên phường Thanh Bình để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng 

cục bộ. Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ di dời Nhà máy gạch Viglacera ra 

khu khỏi khu vực dân cư. 

 - Đại biểu kiến nghị tỉnh có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường 

tại khu vực nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương. 

- Đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh đơn giá bồi thường giải phóng mặt 

bằng khi nhà nước thu hồi đất dần tiệm cận với giá thị trường để đảm bảo quyền 

lợi của người dân. 
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- Đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể quy 

trình, thủ tục lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Bình Giang. 

6. Lĩnh vực cải cách hành chính 

- Đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền 

để đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, 

cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế. 

- Đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng thực 

chất, rà soát, cắt giảm, đồng bộ, thống nhất cơ sở dữ liệu để đơn giản hoá thủ tục 

hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức tại bộ phận một cửa.  

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đồng thời xây 

dựng hạ tầng thông tin đồng bộ, tương thích. Đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí 

cho Sở Thông tin - Truyền thông để đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển 

đổi số.  

7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy định tại điểm 14 khoản 2 phần II Điều 1 

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021 

và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 là: “Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,95% 

(theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025)”. 

- Đề nghị Điều chỉnh chỉ tiêu quy định tại điểm 14 khoản II phần B Điều 

1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 05 năm 2021 - 2025 là: 

“Phấn đấu giảm 1/2 tỷ lệ hộ nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều 

của quốc gia”. 

- Đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, tôn tạo một số 

công trình di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đã và đang xuống cấp 

nghiêm trọng, trong đó, ngân sách nhà nước là vốn mồi để thu hút đầu tư của 

kinh tế tư nhân, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, nguồn lực của các khu di tích. 
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- Đề nghị tỉnh bố trí dành quỹ đất sạch để thu hút tư nhân đầu tư xây dựng 

các cơ sở y tế tư nhân, các trường học ngoài công lập, đồng thời cần có quy định 

diện tích tối thiểu đối với trường học ngoài công lập ở các cấp học.  

- Đại biểu huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện, thành phố Chí Linh đề nghị 

tỉnh có định hướng phân luồng học sinh từ sớm và có giải pháp phù hợp với nhu 

cầu học tập của nhân dân. 

- Đại biểu phản ánh trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên cấp huyện sau khi sáp nhập chịu sự quản lý của 3 đơn vị (sở Giáo dục - 

Đào tạo, sở Lao động TB&XH, UBND cấp huyện) nhưng hoạt động chủ yếu là 

dạy bổ túc văn hóa, công tác dạy nghề không hiệu quả, đề nghị đầu tư cho các 

trường nghề tư thục hoạt động. 

- Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra giám sát doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động nữ để đảm bảo thực hiện Luật bình đẳng giới. 

- Đề nghị tỉnh quan tâm, đề xuất về mặt chính sách, có cơ chế hỗ trợ đối 

với các đối tượng là thanh niên xung phong thực hiện nhiệm vụ sau năm 1975 ở 

đơn vị F331, F371, ở 1 số đơn vị thuộc các tỉnh Tây Nguyên, không còn giấy tờ, 

hiện nay chưa được giải quyết. 

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn, quỹ đất xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao 

xứng tầm với quy mô phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường quản lý 

nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh; quy hoạch phát triển cơ sở lưu trú, kết nối 

phát triển du lịch để thu hút khách ở lại Hải Dương. 

- Đề nghị có chính sách biểu dương, khen thưởng, ưu đãi với nhân viên y 

tế, Tổ COVID cộng đồng đã có nhiều công lao đóng góp trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

8. Lĩnh vực an ninh - trật tự 

- Đại biểu thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh cho phép UBND thành phố 

được hưởng 100% số thu tiền sử dụng đất từ bán trụ sở một số cơ quan không 

còn nhu cầu sử dụng để đầu tư xây dựng mới trụ sở Công an thành phố. 

9. Lĩnh vực khác 

Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thống nhất 

trong toàn tỉnh về việc xử lý tài sản sau thi hành cưỡng chế. 

10. Về nội dung Báo cáo: 

10.1. Trong phần tồn tại, hạn chế 
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- Đại biểu đề nghị cần chỉ rõ những hạn chế, khó khăn của ngành y tế 

chậm được tháo gỡ là những khó khăn, hạn chế nào; những giải pháp để tháo gỡ. 

- Đề nghị bổ sung nội dung: Tình trạng y bác sỹ nghỉ việc, bỏ việc gia 

tăng trong thời gian gần đây. Đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành cần khẩn 

trương tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách để giữ chân cũng như thu hút các 

bác sỹ giỏi công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. 

10.2. Trong phần giải pháp  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, 

chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải ngân vốn đầu tư công 

để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đề ra. 

- Bổ sung các giải pháp để tăng tỷ lệ bao phủ các đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đề nghị nâng mức hỗ trợ các đối tượng tham gia 

BHXH tự nguyện từ 10% theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND lên 20%; quan tâm, hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho 

các đối tượng trong độ tuổi từ 60-69 tuổi. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, quy mô lớp học, nhất là đối với khối 

THPT. Đề nghị giao chỉ tiêu tuyển sinh học sinh hằng năm để phù hợp với nhu 

cầu học tập của học sinh. 

- Có giải pháp căn cơ để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề 

rác thải nông nghiệp, nông thôn, ô nhiễm môi trường ở các làng nghề. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xây 

dựng kế hoạch triển khai tiêm mũi 3, mũi 4 phòng dịch COVID-19 cho công 

nhân. 

- Đề nghị tỉnh quan tâm sớm có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng làng nghề như tiêu thoát nước, môi trường.   

- Sớm ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa 

bàn tỉnh.  

II. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng 

đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối 

năm 2022; Phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022; 

Báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021 

- Đại biểu đề nghị xem xét lại nhận định: “thu từ doanh nghiệp nhà nước 

địa phương bằng 42% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu các 

DNNN địa phương đã hoàn thành cổ phần hóa, chuyển sang doanh nghiệp 
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ngoài quốc doanh” do việc cổ phần hóa doanh nghiệp đã hoàn thiện từ năm 

2020. 

III. Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng 

trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực 

thuộc trên địa bàn tỉnh 

- Việc tính tiền thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 

còn khó khăn do hiệu quả hoạt động kém, đề nghị tỉnh cần có cơ chế giải thể 

đơn vị kém hiệu quả và tập trung đầu tư cho đơn vị hoạt động hiệu quả. 

IV. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 

- Bổ sung hạn chế vào báo cáo: Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý 

nhà nước với các trường đào tạo nghề và địa phương (UBND các cấp) chưa chặt 

chẽ trong công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh tốt nghiệp 

THCS, THPT và công tác tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt là đối 

với các học sinh, sinh viên trong độ tuổi nhập ngũ, tránh hiện tượng lách luật để 

trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 

V. Về Tờ trình chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa: 

 - Đề xuất đưa vào danh mục thu hồi đất để thực hiện Dự án Trường liên 

cấp Hưng Phát (đã có danh mục kèm theo báo cáo số 182/BC-STNMT ngày 

16/6/2022 của Sở Tài nguyên - Môi trường). 

VI. Về Tờ trình hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với 

cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

- Đại biểu nhất trí với phương án hỗ trợ do UBND tỉnh đề xuất. Đồng thời 

đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn đối 

với các trường hợp xây mới, sửa chữa thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa đủ 

điều kiện (thiếu ảnh chụp) để đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và 

nhân dân về chính sách với hộ gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời 

tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho 

người có công. 

VII. Về Dự thảo Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022 
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- Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 

2022, đại biểu đề nghị bổ sung 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, điṇh hướng thu hút và phát triển các 

loaị hình trường tư thuc̣.   

- Triển khai có hiệu quả gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

 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 9, 

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

THƯ KÝ KỲ HỌP 
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PHÁT BIỂU TẠI HỘI TRƯỜNG 

 

 1. Đại biểu HĐND tỉnh: 

- Ông Nguyễn Công Hải - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Tổng giám 

đốc công ty TNHH Minh Hải - Minh Hải Plaza - Tổ đại biểu huyện Cẩm Giàng; 

- Ông Nguyễn Hữu Nam- Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch 

HĐND huyện Bình Giang - Tổ đại biểu huyện Bình Giang; 

- Bà Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kinh Môn - Tổ đại biểu thị 

xã Kinh Môn; 

- Ông Lê Văn Việt - Giám đốc Công ty Xuyên Việt - Tổ đại biểu huyện 

Gia Lộc; 

2. Đại biểu sở, ngành, địa phương: 

- Ông Phạm Bá Dũng - Cục Trưởng Cục Thống Kê; 

- Ông Nguyễn Năng Hoàn - Cục trưởng Cục thuế tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Phạm Quang Hưng - Chủ tịch UBND huyện Kim Thành; 

 


