
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trước kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XVII
(Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh 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 cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - 
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:

1. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn

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. 

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.

Cử tri đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2021, 2022 đối với nông dân 
xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang và vụ chiêm năm 2022 đối với nông dân các xã 
Nam Trung, Hiệp Cát - huyện Nam Sách.

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 phương trong chương 
trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị tỉnh mở rộng hình thức quảng bá, xúc tiến 
thương hiệu vải thiều Thanh Hà; có chính sách đầu tư cho Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp như cấp đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh dịch vụ.

2. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng

Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo phê duyệt quy 
hoạch xóm Gốc Mít (phường Trần Phú) đã treo hơn 30 năm để nhân dân ổn định 
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cuộc sống; đề nghị di chuyển địa điểm huấn luyện bắn súng thuộc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch ra khỏi khu dân cư (phường Trần Hưng Đạo) tránh gây ô nhiễm 
tiếng ồn, mùi thuốc súng đến nhân dân xung quanh; xem xét thu hồi dự án Bệnh 
viện Delta ở khu 6 phường Việt Hòa đã kéo dài 15 năm chưa thực hiện; xem xét di 
chuyển nhà hỏa táng tại nghĩa trang Cầu Cương (phường Hải Tân) xa khu vực dân 
cư để đảm bảo môi trường; đề nghị tỉnh chỉ đạo Tập đoàn Nam Cường đầu tư hệ 
thống thoát nước để khắc phục tình trạng ngập úng trước khi nghiệm thu, bàn giao 
các phân khu trong khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương.

Cử tri thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh hướng dẫn thủ tục để nhân dân được 
phép xây dựng kiên cố hóa kênh mương đoạn đi qua đường sắt. 

Cử tri huyện Kim Thành đề nghị mở rộng Quốc lộ 17B về trung tâm xã Đại 
Đức; làm rõ việc người dân sử dụng nước sạch phải mất kinh phí lắp đặt đồng hồ; 
đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra mục đích hoạt động của 03 dự án nuôi trồng thủy sản 
(Đầm Tôm, Cây Tranh, Đầm Nái) trên địa bàn xã Đại Đức. 

Cử tri xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện lực 
di chuyển đường điện 35 KV ra khỏi khu dân cư xóm 9, thôn Đông Thôn để đảm 
bảo an toàn giao thông và an toàn lưới điện; cử tri huyện Nam Sách đề nghị lắp hệ 
thống đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc tại Quốc lộ 37 và ngã tư vào khu dân cư 
chợ Rồng xã Thanh Quang.

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; hỗ trợ kinh phí làm đường vào khu tưởng niệm nơi thành lập Đảng 
bộ huyện Gia Lộc.

Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 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, cột điện nằm trên tuyến đường mới mở rộng 
của xã Cẩm Văn gây cản trở giao thông và mất mỹ quan.

Cử tri xã Hà Kỳ - huyện Tứ Kỳ đề nghị tỉnh sớm chi trả tiền đền bù, hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng thi công trục đường Đông - Tây; cử tri xã Hà Thanh - huyện 
Tứ Kỳ đề nghị hỗ trợ kinh phí hoàn thiện công trình Nghĩa trang liệt sỹ xã đang 
làm dang dở. 

Cử tri các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ đề nghị tỉnh có giải pháp thay thế xe 
công nông, xe tự chế lưu thông vận chuyển hàng hóa trong thôn, xóm. 

Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tiếp tục đầu tư, nâng cấp đoạn đường 389B 
từ xã Hiệp Hòa đi xã Quang Thành đã xuống cấp; mở rộng tuyến đường 389 (đoạn 
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từ Ga Khê cầu Mây đến đường dẫn Cầu Triều) đi qua địa bàn các xã: Thăng Long, 
Quang Thành và Lê Ninh; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên đường từ Cầu Mây 
đến Cầu Triều, đoạn qua xã Bạch Đằng.

Cử tri xã Việt Hồng - huyện Thanh Hà đề nghị xây dựng gờ giảm tốc tại khu 
vực chợ, trường học mà đường 390B đi qua; xem xét mở rộng mặt đường 390E.

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 đường 38 với 
Quốc lộ 5; xây dựng đường làng nghề giúp dân phát triển sản xuất, kinh doanh; 
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. 

3. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường

Cử tri phường Thanh Bình - thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh quan tâm 
giải quyết một số vấn đề như: di dời các nhà máy trong khu vực trung tâm ra 
ngoài, trong đó có các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp phía Tây Ngô Quyền, 
nhà máy gạch Viglacera… cho phù hợp với quy hoạch chung thành phố Hải 
Dương và đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị.

Cử tri phường 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, phường quản lý về cho địa phương quản lý.

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. Cử tri xã Đồng 
Lạc - huyện Nam Sách, xã Cẩm Văn - huyện Cẩm Giàng, xã Vĩnh Hưng - huyện 
Bình Giang đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất ở và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho người dân. 

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 được phát hiện nhưng 
chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị tỉnh chỉ đạo.

Cử tri thị xã Kinh Môn phản ánh một số nhà máy ở phía đông xã Hiệp Hòa 
xả thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Đối với nhà máy Nhiệt điện BOT: cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị chỉ đạo 
thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quan trắc môi trường hoạt động sản xuất của nhà 
máy; xem xét yêu cầu nhà máy nhiệt điện BOT trả lại 250m đường 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 hưởng của nhà máy. 
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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 phương.

Cử tri huyện Thanh Hà phản ánh tình trạng xả thải khói, bụi gây ô nhiễm 
môi trường của công ty Seraphin Việt Hồng, đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách biểu dương, khen thưởng, ưu đãi với cán 
bộ Tổ covid cộng đồng đã có nhiều công lao đóng góp trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 các năm 2021, 2022. 

Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh xem xét thành lập trường THPT 
công lập để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn do dân số ngày 
càng tăng; cử tri huyện Bình Giang, Cẩm Giàng đề nghị tăng chỉ tiêu tuyển sinh 
vào các trường THPT công lập. 

Cử tri xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách phản ánh việc tổ chức nhiều cuộc 
vận động quyên góp ủng hộ vào cùng một thời điểm gây khó khăn cho cơ sở, đề 
nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí tu bổ, chống xuống cấp 
đối với di tích Đền Xưa, xây dựng tam quan chùa Phú Lộc; xây dựng nhà văn hóa 
thôn Phú Lộc (xã Cẩm Vũ), nhà văn hóa thôn Hảo Hội (xã Đức Chính).

Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tăng cường đầu tư cho văn hóa, thể thao 
cho tương xứng với tiềm năng con người của tỉnh; đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo 
quan tâm tiêm liều vắc xin bổ sung cho nhân dân.

5. Về chế độ chính sách

Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với đội 
ngũ nhân viên y tế thôn, khu dân cư; hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế cho thành viên 
Ban Bảo vệ dân phố và người cao tuổi từ 65-70 tuổi; cử tri thành phố Hải Dương, 
huyện Tứ Kỳ đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi như các tổ 
chức đoàn thể. 

Cử tri xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các vật 
dụng cơ bản như quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, xe kéo chuyên dụng cho 
người thu gom rác thải ở khu vực nông thôn; có chính sách hỗ trợ đối với chức 
danh Phó Trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Trưởng Công an xã phải nghỉ việc do 
thực hiện sáp nhập xã. 
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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 được nguồn cán bộ đáp 
ứng yêu cầu. 

Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh tiếp tục có giải pháp hướng dẫn để giải 
quyết những hồ sơ tồn đọng của các đối tượng đề xuất hưởng chế độ bệnh binh, 
thanh niên xung phong do thiếu giấy tờ. 

6. Một số nội dung khác

Cử tri xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 
cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp và hộ khẩu theo quy định mới.

Cử tri huyện Cẩm Giàng đề nghị tăng cường giám sát các công trình đầu tư 
xây dựng bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Cử tri thị xã Kinh Môn, huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư 
trang bị máy móc, phương tiện làm việc để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, xây 
dựng chính quyền điện tử. 

Cử tri huyện Bình Giang đề nghị ngân hàng chính sách xã hội xem xét tăng 
nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

* Một số nội dung cử tri kiến nghị như:: nâng mức cấp bù thủy lợi phí; cấp 
thuốc diệt chuột; hỗ trợ xi măng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; 
hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội, đoàn thể; tăng mức trợ cấp cho cán bộ, công 
chức cấp xã; điều chỉnh mức hưởng Bảo hiểm y tế cho đối tượng Thanh niên xung 
phong từ 80% lên 100%; hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho những thôn 
mới sáp nhập; giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi xuống 75 tuổi; tăng tỷ lệ 
phần trăm đấu giá đất cho cấp xã... đã được tổng hợp, giải quyết, trả lời cử tri.

Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 
thứ 9 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;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang TTĐT Đại biểu dân cử tỉnh;
- Lưu: VT, TTDN (03b).

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

     
    Nguyễn Khắc Toản
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