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Số:      /BC-UBND 

 

Hải Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trƣớc kỳ họp thứ 5,  

HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

UBND tỉnh báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền giải quyết 

như sau: 

I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

1. Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tƣ hỗ trợ vùng sản 

xuất chuyên canh, nhất là các mô hình sản xuất theo quy trình hữu cơ, phù 

hợp với đặc trƣng của từng vùng; đề nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy 

hoạch vùng huyện để địa phƣơng làm cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới nâng cao 

* Về việc quan tâm quy hoạch, đầu tư hỗ trợ vùng sản xuất chuyên canh, 

nhất là các mô hình sản xuất theo quy trình hữu cơ, phù hợp với đặc trưng của 

từng vùng 

Trong những năm vừa qua, Tỉnh luôn đặc biệt quan tâm công tác quy 

hoạch, đầu tư hỗ trợ các vùng sản xuất chuyên canh để phát huy lợi thế so sánh 

của các địa phương, cụ thể: công tác quy hoạch luôn được chú trọng làm sớm để  

định hướng đầu tư hỗ trợ phát triển; trong quy hoạch đặc biệt quan tâm đến việc 

khoanh định để bảo vệ nghiêm ngặt các khu đất nông nghiệp có giá trị kinh tế 

cao, khu trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực, khu vực trồng cây rau màu 

chuyên canh, trái cây... 

Trên cơ sở định hướng quy hoạch, Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính 

sách để hỗ trợ các vùng sản xuất chuyên canh, cụ thể: Theo đề án “Phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu 

cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”, ngân sách tỉnh hỗ trợ 

tối đa 50 triệu đồng/ha kinh phí để thuê máy thi công, thiết bị đầu tư xây dựng hệ 

thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước... cho các vùng sản xuất chuyên canh rau màu, 

cây ăn quả tập trung có quy mô 20ha trở lên. Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/ha kinh 

phí xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung cho các vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung có quy mô từ 20ha trở lên. Hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng/ha; 

100% kinh phí tư vấn, đánh giá cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ, GAP cho 

các vùng rau, trái cây có quy mô từ 5ha trở lên... Ngoài ra còn hỗ trợ các mô hình 

liên kết sản xuất chuyên canh, tập trung hàng hóa theo Nghị định số 98/2018/NĐ-
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CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

* Về việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch vùng huyện để địa 

phương làm cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện được giao cho UBND cấp 

huyện chủ trì, tổ chức thực hiện. Hiện nay, các quy hoạch xây dựng vùng của 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều cơ bản hoàn thiện và được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị hỗ trợ 50% kinh phí còn lại cho 

nhân dân chịu ảnh hƣởng của thiên tai từ vụ mùa năm 2018; Cử tri huyện 

Thanh Hà đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp đƣờng giao thông, đƣờng điện 

vùng nuôi rƣơi, nuôi cáy. 

 * Về việc Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị hỗ trợ 50% kinh phí còn lại 

cho nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên tai từ vụ mùa năm 2018 

 Để khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt 

hại do thiên tai gây ra năm 2018, UBND tỉnh đã Quyết định hỗ trợ cho huyện 

Thanh Miện 1,47 tỷ đồng. Trong đó: hỗ trợ trực tiếp 50% (735 triệu đồng) từ 

Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh, 50% còn lại (735 triệu đồng) yêu cầu 

UBND huyện Thanh Miện phải tạm ứng từ nguồn dự phòng ngân sách địa 

phương để kịp thời chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Sau khi thực hiện hỗ 

trợ theo quy định, UBND huyện lập báo cáo quyết toán kinh phí gửi về Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 30/3/2019 để 

thẩm định gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, cấp hỗ trợ ngân 

sách địa phương.  

 Việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đã được thực hiện đúng theo quyết 

định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/3/2019, UBND huyện Thanh 

Miện không tạm ứng 50% kinh phí còn lại từ nguồn dự phòng ngân sách của 

huyện để hỗ trợ kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai là chưa đúng với chỉ đạo 

của UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

chưa nhận được báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại của huyện Thanh 

Miện, do đó không có cơ sở để UBND tỉnh cấp hỗ trợ theo quy định.  

 * Về việc Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp đường 

giao thông, đường điện vùng nuôi rươi cáy 

 Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND 

về việc ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, 

ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-

2025, định hướng 2030”. Theo đó, các vùng nuôi trồng thủy sản đảm bảo các 

điều kiện như: quy mô từ 20ha trở lên, yêu cầu về nguồn nước và chất lượng 

nguồn nước… sẽ được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/ha kinh phí đầu tư xây dựng 

hạ tầng (đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước...). 
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 Ngày 26/5/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn 

bản số 801/SNN-KHTC V/v đăng ký danh mục dự án đề nghị hỗ trợ từ nguồn 

vốn đầu tư công thuộc Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2021-2025, định hướng 2030” gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố (trong đó 

có nội dung đăng ký danh mục dự án Hỗ trợ cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung). Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, yêu cầu UBND huyện Thanh Hà 

rà soát các vùng nuôi trồng thủy sản đảm bảo các điều kiện hỗ trợ theo Đề án, 

gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp theo thứ tự ưu 

tiên danh mục các dự án được hỗ trợ để báo cáo sở Kế hoạch và Đầu tư trình 

UBND tỉnh phê duyệt.  

3. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị nâng mức cấp bù thủy lợi phí cho 

cây mầu vụ đông; đẩy nhanh thực hiện dự án quy hoạch nuôi trồng thủy 

sản đầm trũng trên 50 ha thuộc khu dân cƣ Thƣợng Chiểu (phường Tân 

Dân) 

* Về việc Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị nâng mức cấp bù thủy lợi phí 

cho cây mầu vụ đông 

Việc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính 

phủ 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 đó, quy định giá tối đa hàng năm do 

Bộ Tài chính quy định và thông báo; giá cụ thể do UBND tỉnh quy định và 

không được vượt quá giá tối đa. 

Hiện nay, mức giá hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương đang áp dụng đã bằng với mức giá tối đa của Bộ Tài chính quy 

định (theo Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính V/v 

quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Quyết định số 

3268/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v quy định giá, 

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

năm 2021). 

* Về việc đẩy nhanh thực hiện dự án quy hoạch nuôi trồng thủy sản đầm 

trũng trên 50ha thuộc khu dân cư Thượng Chiểu (phường Tân Dân) 

 Ngày 26/5/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn 

bản số 801/SNN-KHTC V/v đăng ký danh mục dự án đề nghị hỗ trợ từ nguồn 

vốn đầu tư công thuộc Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2021-2025, định hướng 2030” gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố (trong đó 

có nội dung đăng ký danh mục dự án Hỗ trợ cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung). Yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn đăng ký danh mục dự án gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, làm căn cứ triển khai các 

bước tiếp theo. 
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II. Lĩnh vực công nghiệp, đầu tƣ, giao thông, xây dựng 

1. Cử tri trong tỉnh đề nghị xem xét hỗ trợ, xây dựng một số công 

trình giao thông nhƣ 

* Về việc Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị hoàn thiện đoạn đường 389B từ 

thôn Châu Bộ (xã Hiệp An) đến cây xăng xã Quang Thành, mở rộng tuyến 

đường 389B từ Cầu Mây đi cầu Triều; xây mới cầu An Thái 2 và nâng cấp Quốc 

lộ 17B đoạn qua phường Long Xuyên hiện đang quá tải; xây dựng cầu từ xã 

Cộng Hòa huyện Nam Sách sang thị xã Kinh Môn 

- Việc cải tạo, nâng cấp đoạn đường tỉnh 389B (Km11+000 – Km13+800) 

từ thôn Châu Bộ (xã Hiệp An) đến cây xăng xã Quang Thành nằm trong Dự án 

đầu tư xây dựng cầu Vạn kết nối QL.37 (thành phố Chí Linh) với ĐT.389 (thị xã 

Kinh Môn) được xây dựng mở rộng theo quy hoạch xây dựng thị xã Kinh Môn 

được duyệt. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh lập chủ trương đầu tư. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

- Việc mở rộng đoạn đường tỉnh 389 từ cầu Mây đi cầu Triều (Km2+800 

– Km14+100) nằm trong Chương trình đầu tư nâng cấp mạng lưới đường tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030, tỉnh Hải Dương (UBND 

tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 04/12/2020). Tuy 

nhiên, hiện nay tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư vào các công trình trọng 

điểm khác. Do vậy việc cải tạo mở rộng đoạn tuyến trên sẽ được xem xét trong 

giai đoạn sau. Trong quá trình khai thác, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận 

tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên sửa chữa các hư hỏng 

kịp thời để đảm bảo ATGT. 

- Việc xây mới cầu An Thái 2 và nâng cấp QL.17B đoạn qua phường 

Long Xuyên nằm trong Quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Long Xuyên và 

Quy hoạch xây dựng đô thị Kinh Môn được phê duyệt. Hiện nay, tỉnh và UBND 

thị xã Kinh Môn đang tập trung nguồn lực để xây dựng tuyến đường kết nối mới 

từ nút giao QL5 (xã Kim Xuyên, huyện Kinh Thành) đến ĐT.389B, do đó sẽ 

giảm tải lưu lượng lưu thông qua QL.17B và cầu An Thái trên địa bàn thị xã Kinh 

Môn nên chưa được đầu tư trong giai đoạn này. Trong quá trình khai thác, UBND 

tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ 

thường xuyên sửa chữa các hư hỏng kịp thời để đảm bảo ATGT. 

- Việc xây dựng cầu từ xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách sang thị xã Kinh 

Môn nằm tuyến liên kết vùng huyện theo quy hoạch vùng huyện Nam Sách và 

thị xã Kinh Môn được duyệt. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang tập trung nguồn lực 

đầu tư vào các công trình trọng điểm khác, do vậy việc xây dựng cầu nêu trên sẽ 

được xem xét trong giai đoạn sau. 

 * Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cầu Cậy và đường dẫn 

cầu Cậy (huyện Bình Giang) 

- Xây dựng cầu Cậy thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 

394 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, 
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Hiện nay, dự án đang thực hiện bước khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

Dự kiến khởi công trong quý I năm 2023 và hoàn thành trong giai đoạn 2023-

2025. 

- Dự án đường dẫn cầu Cậy là công trình giao thông trọng điểm, UBND 

tỉnh giao cho UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư. Hiện nay, UBND huyện 

Cẩm Giàng đã hoàn thành công tác phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư 

và đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án xây dựng. Dự kiến khởi 

công trong năm 2023 và hoàn thành trong giai đoạn 2023-2025. 

* Về việc nâng cấp hạ tầng giao thông cụm đường 394C thuộc địa phận 

huyện Cẩm Giàng; 

Việc cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 394C thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng 

nằm trong Chương trình đầu tư nâng cấp mạng lưới đường tỉnh giai đoạn 2021-

2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030, tỉnh Hải Dương (được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 04/12/2020). Tuy nhiên, hiện nay 

Tỉnh và huyện Cẩm Giàng đang tập trung nguồn lực đầu tư vào các công trình 

trọng điểm khác, do vậy việc nâng cấp đường tỉnh 394C sẽ được xem xét trong 

giai đoạn sau. Trong quá trình khai thác, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận 

tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên sửa chữa các hư hỏng 

kịp thời để đảm bảo ATGT từ nguồn kinh phí bảo trì đường bộ. 

 * Về việc nâng cấp cầu phao hoặc xây cầu mới nối từ đường gom cao tốc 

5B thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang với xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc 

Việc xây cầu mới thay thế cho cầu phao Ô Xuyên trên đường gom cao tốc 

Hà Nội – Hải Phòng nối xã Cổ Bì, huyện Bình Giang với xã Yết Kiêu, huyện Gia 

Lộc nằm trong dự án Xây dựng đường vành đai II thành phố Hải Dương (mở rộng 

đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) nhằm kết nối liên vùng các huyện Bình 

Giang - Gia Lộc với quy mô đường cấp III thuộc công trình trọng điểm do UBND 

huyện Gia Lộc làm chủ đầu tư (theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Hiện nay, UBND huyện Gia Lộc đã phê 

duyệt báo cáo chủ trương đầu tư và đang thực hiện công tác chuẩn bị. Dự kiến 

khởi công trong tháng 12/2022 và hoàn thành trong giai đoạn 2023-2025. 

* Về việc nâng cấp và mở rộng tuyến đường 390E và sữa chữa tuyến 

đường 17 đi qua các xã Kim Anh đến xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành) 

- Việc nâng cấp và mở rộng tuyến đường 390E nằm trong Chương trình 

đầu tư nâng cấp mạng lưới đường tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai 

đoạn 2026-2030, tỉnh Hải Dương (UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 

3628/QĐ-UBND ngày 04/12/2020). Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang tập trung đầu 

tư vào các công trình trọng điểm khác do vậy việc cải tạo mở rộng đoạn tuyến 

trên sẽ được xem xét trong giai đoạn sau. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Giao 

thông vận tải tham mưu danh mục bảo trì để triển khai thực hiện hoàn thành trong 

năm 2022; trong đó thực hiện gia cố lề và sửa chữa tăng cường mặt đường đoạn 

Km9+500 – Km10+650, đường tỉnh 390E; đồng thời tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản 
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lý đường bộ thường xuyên sửa chữa các hư hỏng kịp thời để đảm bảo ATGT từ 

nguồn kinh phí bảo trì đường bộ. 

- Việc sửa chữa tuyến QL.17B đoạn từ xã Kim Anh đến xã Tam Kỳ, 

huyện Kim Thành: Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông 

vận tải quan tâm nâng cấp mở rộng đáp ứng quy mô đường cấp III; tuy nhiên, do 

kinh phí hạn hẹp, Bộ Giao thông vận tải chưa bố trí được nguồn vốn trong giai 

đoạn 2021 - 2025. Để chủ động đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng huyện Kim 

Thành, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 59/NQ-HĐND, 

trong đó giao cho UBND huyện Kim Thành đầu tư xây dựng đường trục Đông 

Tây của huyện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Hiện đang hoàn thiện 

thiết kế dự kiến khởi công từng phân đoạn và hoàn thành trước 2025 để thay thế, 

phân tải cho QL.17B. 

* Về việc nâng cấp tuyến đường đê từ xã Cộng Hòa ra cầu Lai Vu (huyện 

Nam Sách) 

Tuyến đê từ xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách ra cầu Lai Vu từ K2+350-

K4+417 đê hữu Lai Vu, toàn tuyến bề rộng mặt đê ≥7,0m, đã được cứng hóa 

bằng bê tông. Do nhu cầu giao thông đi lại của người dân khu vực này lớn nên 

một số đoạn đã bê tông bị xuống cấp, hư hỏng. Trong thời gian tới, giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và đưa vào kế hoạch tu bổ đê điều 

và đề xuất theo thứ tự ưu tiên so với các đoạn khác trên địa bàn toàn huyện, tỉnh. 

* Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng cầu Đồng Việt 

(thành phố Chí Linh);dự án 2 bên đường dẫn cầu Hàn (huyện Nam Sách) 

- Dự án cầu Đồng Việt, theo cam kết hợp tác giữa hai tỉnh Hải Dương – 

Bắc Giang thì tỉnh Bắc Giang đầu tư xây dựng phần cầu và phần đường phía 

Bắc Giang, tỉnh Hải Dương đầu tư xây dựng phần đường dẫn phía Hải Dương. 

Dự án phần đường dẫn phía Hải Dương đã được UBND tỉnh giao Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, hiện đang thực hiện bước 

lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (hồ sơ thiết kế đang 

hoàn thiện theo ý kiến của tư vấn thẩm tra), dự kiến khởi công trong Quý 

III/2022 và hoàn thành trước năm 2025 đồng thời với phần cầu và đường dẫn 

phía Bắc Giang.  

- Dự án 2 bên đường dẫn cầu Hàn (huyện Nam Sách): UBND tỉnh đã trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 59/NQ-HĐND, trong đó giao cho UBND 

huyện Nam Sách đầu tư xây dựng mở rộng đường dẫn cầu Hàn và tuyến kết nối 

kéo dài nối QL18, thành phố Chí Linh hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. 

Hiện nay đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến khởi công tuyến mới 

trong tháng 12/2022 và hoàn thành trước năm 2025 

* Về việc hỗ trợ xây cầu từ xã Hoành Sơn sang phường Thất Hùng, thị xã 

Kinh Môn và cầu sang thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; 

- Việc xây dựng cầu từ xã Hoành Sơn sang phường Thất Hùng, thị xã Kinh 

Môn nằm trong quy hoạch và được xác định lộ trình triển khai trong Quy hoạch 



 

7 

 

 

 

vùng thị xã Kinh Môn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1275/QĐ-

UBND ngày 18/5/2022. Yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn sớm triển khai thực hiện 

đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

- Hỗ trợ xây dựng cầu từ xã Hoành Sơn sang thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh: Cầu này được xác định nằm trên tuyến kết nối QL.18 với đường ô 

tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo Quy hoạch các vùng huyện Kinh Môn - 

Kim Thành -Thanh Hà. Trong Chương trình hợp tác giữa tỉnh Hải Dương với 

tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo 02 tỉnh đã thống nhất đẩy mạnh chương trình hợp tác 

để đầu tư xây dựng cầu sang thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh như kiến nghị 

của cử tri trong giai đoạn 2022-2025 và sau 2025. 

* Về việc lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại nút giao giữa Quốc 

lộ 37 với trục đường trung tâm UBND xã Đồng Lạc và thôn Miễu Lãng (huyện 

Nam Sách), ngã ba Quý Dương (huyện Cẩm Giàng); ga Phạm Xá qua đường 5 

(huyện Kim Thành);  

- Tại nút giao giữa quốc lộ 37 (Km67+900) với trục đường trung tâm 

UBND xã Đồng Lạc và thôn Miễu Lãng, huyện Nam Sách: Hiện trạng mặt bằng 

nhánh rẽ đường vào thôn Miễu Lãng (bên phải tuyến) nhỏ hẹp không đảm bảo 

tối thiểu 02 làn xe (01 làn để lưu thông, 01 làn để xe dừng chờ đèn đỏ); mặt 

khác, qua khảo sát, lưu lượng phương tiện giao thông trên các đường nhánh 

không lớn nên chưa cần thiết bố trí hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao này. Tại 

nút giao này, năm 2018, đã được Tỉnh đầu tư gồ giảm tốc, sơn kẻ vạch tại các 

đường nhánh này để tăng cường an toàn giao thông. 

- Tại ngã ba Quý Dương, huyện Cẩm Giàng: Tổng công ty phát triển hạ 

tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đã triển khai lắp dựng hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021 góp phần đảm bảo an toàn giao 

thông tại nút giao. 

- Tại nút giao ngã ba ga Phạm Xá vào UBND xã Tuấn Việt, huyện Kim 

Thành: Hiện trạng mặt bằng nhánh rẽ đường vào UBND xã Tuấn Việt (bên trái 

tuyến) nhỏ hẹp không đảm bảo tối thiểu 02 làn xe (01 làn để lưu thông, 01 làn để 

xe dừng chờ đèn đỏ); mặt khác, qua khảo sát, lưu lượng phương tiện giao thông 

trên các đường nhánh không lớn nên chưa cần thiết bố trí hệ thống đèn tín hiệu 

tại nút giao này. Tại nút giao này, năm 2018, đã được Tỉnh đầu tư gồ giảm tốc, 

sơn kẻ vạch tại các đường nhánh này để tăng cường an toàn giao thông. 

* Về việc nâng cấp Phà Giải thành cầu Giải, xây dựng cầu từ huyện 

Thanh Hà sang huyện Kim Thành; tiếp tục thi công Quốc lộ 37 sang xã Ninh 

Hòa ra đường 20 đi ngã tư Trại Mè, xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang) 

- Nâng cấp phà Giải thành cầu Giải: Hiện nay, dự án phà Giải đang khai 

thác theo hình thức BOT trong đó, thời gian hoạt động của phà Giải đến năm 

2032. Việc sớm đầu tư xây dựng cầu Giải là cần thiết nhằm từng bước loại bỏ 

lưu thông qua phà đò trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện 

nay Tỉnh đang tập trung huy động nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm 
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theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, do vậy, việc đầu tư xây 

dựng cầu Giải sẽ được xem xét trong giai đoạn sau 2025. 

- Xây dựng cầu từ huyện Thanh Hà sang huyện Kim Thành: Cầu này nằm 

trên tuyến kết nối mới giữa huyện Thanh Hà với huyện Kim Thành được xác định 

lộ trình triển khai trong Quy hoạch vùng huyện được duyệt. Yêu cầu UBND huyện 

Thanh Hà và UBND huyện Kim Thành sớm triển khai thực hiện để đáp ứng nhu 

cầu đi lại của nhân dân. 

- Tiếp tục thi công Quốc lộ 37 sang xã Ninh Hòa ra đường 20 đi ngã tư 

Trại Mè, xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang): Đường trục xã Ứng Hòe kết nối 

QL.37 đến đường 20 (ĐT.392) xác định theo Quy hoạch vùng huyện Ninh 

Giang là đường xã và do UBND huyện Ninh Giang thực hiện đầu tư hoàn thành 

đoạn từ QL.37 vào đường trục thôn Đa Xuyên. Việc sớm đầu tư đoạn còn lại từ 

đường trục thôn Đa Xuyên đến ĐT.392 là cần thiết, yêu cầu UBND huyện Ninh 

Giang tiếp tục cân đối nguồn vốn để xây dựng trong giai đoạn tới. 

III. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trƣờng 

 1. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giải quyết tình 

trạng nhiều dự án thuê đất nhƣng bỏ hoang không sử dụng nhiều năm 

tránh gây lãng phí, trong khi nông dân thiếu đất sản xuất; nâng mức hỗ trợ 

đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp; có cơ chế và hƣớng dẫn 

quy trình, thủ tục cho địa phƣơng thực hiện xử lý đất dôi dƣ, xen kẹt  

* Về việc Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giải quyết tình 

trạng nhiều dự án thuê đất nhưng bỏ hoang không sử dụng nhiều năm tránh gây 

lãng phí, trong khi nông dân thiếu đất sản xuất 

- Thực hiện Luật Đất đai 2013, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

hàng năm UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường, 

chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát 

việc chấp hành pháp luật về đất đai đối các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm và 

tham mưu đăng công khai thông tin vi phạm theo quy định, cụ thể: 

+ Từ cuối năm 2014 đến cuối năm 2021, đã thành lập 06 đoàn kiểm tra để 

tiến hành kiểm tra, rà soát đối với 179 lượt doanh nghiệp, cơ sở có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật đất đai. 

+ Đăng công khai và chuyển thông tin để Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đăng công khai thông tin vi phạm đối với 29 doanh nghiệp, đồng thời đề xuất 

dừng công khai đối với 10 doanh nghiệp đã khắc phục (hiện còn 19 doanh 

nghiệp vẫn đăng công khai vi phạm).  

+ Từ năm 2014 đến nay đã thu hồi 06 dự án có sử dụng đất vi phạm quy 

định pháp luật đất đai với diện tích 81,06ha. 

- Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ: 

+ Đối với nhóm dự án chưa triển khai, chưa đi vào hoạt động, không sử 

dụng đất: Thực hiện công khai vi phạm trên trang tin điện tử (Website) của Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh (kết quả công 

khai này là một trong các căn cứ để Nhà nước xét điều kiện khi giao đất, cho 

thuê đất); UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà 

soát, xem xét tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, từ đó làm 

căn cứ để thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. 

+ Đối với nhóm dự án chưa triển khai, chưa đi vào hoạt động, không sử 

dụng đất: Dự án đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, UBND tỉnh gia hạn 

nhiều lần nhưng đến nay không triển khai, đất bỏ hóa nhiều năm, không làm 

việc được với chủ đầu tư, sẽ giao các sở, ngành chức năng tham mưu UBND 

tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất theo quy định. 

+ Đối với nhóm dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc dự 

án đã triển khai, đi vào hoạt động, đã xây dựng một số hạng mục công trình 

nhưng chưa đưa hết đất vào sử dụng do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch 

Covid-19, sẽ giao các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh việc gia hạn 

theo quy định. 

* Cử tri đề nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với 

đất nông nghiệp; có cơ chế và hướng dẫn quy trình, thủ tục cho địa phương thực 

hiện xử lý đất dôi, dư xen kẹt 

- Về hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp khi nhà 

nước thu hồi đất: Ngày 14/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, trong đó Khoản 5, 

Điều 1 quy định "5. Sửa đổi Khoản 1, Điều 16, như sau: 1. Hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 20 của Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được hỗ trợ 

bằng 03 (ba) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất do Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi". Như vậy, 

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông 

nghiệp như đề nghị của Cử tri. 

- Về cơ chế, hướng dẫn quy trình, thủ tục cho địa phương thực hiện xử lý 

đất dôi dư, xen kẹt: Hiện nay, theo quy định của pháp luật đất đai không có khái 

niệm "đất dôi dư", "đất xen kẹt". Tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường hiện 

nay thì về bản chất, đất "xen kẹt" là đất công do UBND cấp xã quản lý, sử dụng 

kém hiệu quả hoặc diện tích đất trống nằm trong khu dân cư theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đất "dôi 

dư" là diện tích hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nằm trong ranh giới khu dân 

cư theo quy hoạch sử dụng đất, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt, phần diện tích này không có hoặc không nằm trong giấy tờ về quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2104 của Chính phủ. 

+ Đối với "đất xen kẹt", UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 03/2022/QĐ-

UBND ngày 21/01/2022 Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các 



 

10 

 

 

 

thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và 

công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương để xử lý đối với loại đất này.  

+ Đối với "đất dôi dư" thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện, yêu 

cầu các địa phương căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện để 

xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. 

2. Cử tri huyện Nam Sách, Bình Giang đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Cử tri huyện 

Bình Giang đề nghị tỉnh chỉ đạo công ty nƣớc sạch đảm bảo nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời dân trên địa bàn huyện. 

* Về việc Cử tri huyện Nam Sách, Bình Giang đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 

- Năm 2013, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, UBND 

tỉnh đã phê duyệt và triển khai Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 về 

việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, gắn với chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015.  

- Cơ bản các địa phương đã hoàn thành phương án chia lại ruộng đất 

ngoài thực địa, hiện trạng sử dụng đất có nhiều biến động; trên cơ sở khảo sát tại 

một số địa phương và đề nghị của UBND các huyện, thị xã, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các sở, ngành chức năng triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý hoàn 

thiện hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân, 

song do kinh phí triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ 

cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp tương đối lớn nên đến nay việc đo đạc chỉnh 

lý, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất chưa được thực hiện. 

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

nghiên cứu, xây dựng dự toán; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài 

nguyên và Môi trường tham mưu nguồn kinh phí vào dự toán ngân sách năm 

2022 để tổ chức thực hiện. 

- Khó khăn, nguyên nhân và giải pháp: Việc chưa thực hiện đo đạc, lập hồ 

sơ địa chính, cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa là một bất 

cấp lớn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Do vậy, trong thời gian tới, 

trên cơ sở khái toán của Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển Sở Tài chính 

sớm được xem xét, phê duyệt làm căn cứ nhanh chóng triển khai công việc trong 

năm 2022. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tăng 

cường phối hợp tuyên truyền người dân để người dân thấy rõ trách nhiệm, quyền 

lợi của mình khi cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, tích cực 

phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan. 

* Về việc Cử tri huyện Bình Giang đề nghị tỉnh chỉ đạo công ty nước sạch 

đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện 
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Hiện nay việc cung cấp nước sạch cho người dân huyện Binh Giang do các 

đơn vị sau thực hiện: 

- Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương cung cấp nước sạch 

trực tiếp cho 07 xã và thị trấn gồm: Thị trấn Kẻ Sặt, xã Vĩnh Hưng, Hùng 

Thắng, Thúc Kháng, Tân Hồng, Bình Minh, Thái Hòa. 

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Đức cung cấp nước trực 

tiếp cho 04 xã gồm: xã Thái Học, Hồng Khê, Vĩnh Hồng, Bình Xuyên. Hiện 

nay, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Đức mua nước sạch thành 

phẩm của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Theo báo cáo số 

890/SNN-TTN ngày 06-6-2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì 

ở thời điểm hiện tại sản lượng nước do Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch 

Hải Dương cung cấp chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của khách hàng sử dụng 

trên địa bàn do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Đức quản lý. 

- Công ty cổ phần nước sạch Thái Học Long Xuyên cung cấp nước trực 

tiếp cho cho 02 xã gồm; Long Xuyên, Tân Việt. Hiện nay, Công ty cổ phần 

nước sạch Thái Học Long Xuyên mua nước sạch thành phẩm của Công ty cổ 

phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Theo báo cáo số 890/SNN-TTN ngày 

06-6-2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì ở thời điểm hiện tại 

sản lượng nước do Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương cung cấp 

chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu của khách hàng sử dụng trên địa bàn do Công ty 

cổ phần nước sạch Thái Học Long Xuyên quản lý. 

- Công ty cổ phần nước sạch nông thôn tỉnh Hải Dương cung cấp nước trực 

tiếp cho 03 xã gồm: Cổ Bì, Nhân Quyền, Thái Dương. Hiện nay, Công ty cổ 

phần nước sạch nông thôn tỉnh Hải Dương mua nước sạch thành phẩm của Công 

ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương qua đồng hồ tổng để cung cấp cho 

khách hàng sử dụng tại địa bàn 03 xã này; 03 xã này cơ bản được cấp nước đáp 

ứng nhu cầu người dân. 

Như vậy, hiện tại việc cung cấp nước sạch cho người dân huyện Bình 

Giang hoàn toàn phụ thuộc vào sản lượng cấp của Công ty cổ phần Kinh doanh 

Nước sạch Hải Dương. Vì vậy để nâng sản lượng cung cấp nước cho người dân 

sử dụng trên địa bàn huyện Bình Giang hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực cung 

cấp của Công ty cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương 

Theo báo cáo số 850/CV-KDNS ngày 06-6-2022 của Công ty cổ phần 

Kinh doanh nước sạch Hải Dương, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch trong 

tương lai của nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình 

Giang, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã đầu tư nâng công 

suất các Nhà máy xử lý nước đầu nguồn; đang triển khai xây dựng trạm bơm 

tăng áp Vĩnh Hồng; cải tạo, đầu tư nâng cao năng lực các tuyến đường ống 

truyền tải cấp nước để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cấp nước phục vụ nhân dân; hỗ 
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trợ kỹ thuật và các giải pháp cấp nước ổn định cho đơn vị thứ cấp. Khi trạm bơm 

tăng áp Vĩnh Hồng xây dựng xong (đang vướng công tác giải phóng mặt bằng) 

và tuyến ống truyền tải nâng cao năng lực hoàn thiện thì sẽ cơ bản đáp ứng nhu 

cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn huyện Bình Giang.  

Như vậy, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Bình Giang 

phối hợp với Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đẩy nhanh công 

tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án xây dựng trạm bơm tăng áp Vĩnh Hồng 

để nâng cao năng lực cấp nước cho người dân huyện Bình Giang. 

  3. Cử tri các địa phƣơng đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng ô 

nhiễm môi trƣờng do các hộ thả cá trên sông, các công ty, doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất xả thải ra môi trƣờng tại thị xã Kinh Môn, huyện Gia Lộc; đốt 

rác thải tại khu vực Đống Dờm thị trấn Nam Sách và khu chăn nuôi chuyển 

đổi giáp sông Đào, thôn Nhân Lễ, xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách); nhà máy 

nhiệt điện BOT Hải Dƣơng, nhà máy hóa chất Đà Nẵng (thị xã Kinh Môn); 

đồng thời có chính sách hỗ trợ các địa phƣơng trong lĩnh vực xử lý rác thải, 

bảo vệ môi trƣờng: xây dựng nhà máy xử lý rác thải cho các huyện; hỗ trợ 

thu gom, mua xe vận chuyển rác thải; xử lý dứt điểm tình trạng nguồn 

nƣớc bị ô nhiễm trên sông Sặt, sông Cửu An qua địa phận huyện Bình 

Giang 

 * Về việc Cử tri các địa phương đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng 

ô nhiễm môi trường do các hộ thả cá trên sông, các công ty, doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất xả thải ra môi trường tại thị xã Kinh Môn, huyện Gia Lộc 

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 168 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 

quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã về bảo vệ môi 

trường thì UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải có trách nhiệm: Hướng dẫn, 

kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; tổ chức quản lý các 

nguồn thải trên địa bàn; chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn. Do vậy, để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do 

các hộ thả cá trên sông, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xả thải ra môi 

trường tại thị xã Kinh Môn, huyện Gia Lộc, yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn, 

UBND huyện Gia Lộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các phường xã:  

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức 

về bảo vệ môi trường trong cộng đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải để kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đổ, thải không đúng quy định. 

- Chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý 

việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, 

cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh và nuôi cá trên sông trên địa bàn nhằm 

kiểm soát, xử lý tình trạng ô nhiễm do các hoạt động này gây ra. 

* Về việc Cử tri phản ánh tình trạng đốt rác thải tại khu vực Đống Dờm 
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thị trấn Nam Sách và khu chăn nuôi chuyển đổi giáp sông Đào, thôn Nhân Lễ, 

xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách 

- Nhận được phản ánh của Cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường phối hợp UBND huyện Nam Sách kiểm tra, xác minh nội dung 

phản ánh tình trạng đốt rác thải tại bãi rác thị trấn Nam Sách, theo đó có tình 

trạng đốt rác tại khu vực bãi rác và tình trạng người dân đốt cỏ, đốt chất thải 

phát sinh từ hoạt động bốc mộ (đốt quan tài,…) khu vực xung quanh bãi rác. 

Trước tình hình thực tế, nhằm xử lý tình trạng đốt rác tại khu vực bãi rác và 

xung quanh bãi rác, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND 

thị trấn Nam Sách và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng đốt chất thải; nghiêm cấm đốt 

chất thải tại khu vực bãi rác và xung quanh bãi rác. Qua công tác quản lý, giám 

sát, cơ bản tình trạng đốt chất thải tại bãi rác đã được kiểm soát và không còn 

xảy ra. 

+ UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 

31/8/2021 về việc phê duyệt Đề án "Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", UBND huyện Nam 

Sách đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/3/2022 "Về thực hiện 

việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nam 

Sách", theo đó: Từ tháng 5/2022 sẽ triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn đối với 79/93 thôn, khu dân cư (82% số hộ dân) và 100% 

chất thải sinh hoạt từ các hộ dân sau khi phân loại tại hộ gia đình được vận 

chuyển, xử lý đảm bảo đúng quy định; đến năm 2025, 100% số thôn, khu dân cư 

và 100% số hộ dân thực hiện việc phân loại rác tại nguồn. Khi đó về cơ bản sẽ 

chấm dứt việc chôn lấp chất thải tại các bãi rác thải tập trung trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, để kiểm soát tình trạng đốt rác tại các bãi rác, yêu cầu UBND huyện 

Nam Sách chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã tăng cường công 

tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đốt rác gây ô nhiễm 

môi trường. 

- Đối với nội dung phản ánh gây ô nhiễm của khu chăn nuôi chuyển đổi 

giáp sông Đào thuộc địa phận thôn Nhân Lễ, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. Qua 

công tác quản lý, theo dõi, nội dung phản ánh đã được UBND huyện Nam Sách 

kiểm tra, xác minh và có Báo cáo số 137/BC-UBNS ngày 27/5/2022, theo đó: 

+ Tại khu vực phản ánh hiện chỉ có 01 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Công 

thực hiện chăn nuôi lợn thịt, lợn nái với quy mô lớn. Hộ ông Nguyễn Văn Công 

đã được UBND huyện Nam Sách phê duyệt cho phép xây dựng dự án kinh tế 

trang trại nông nghiệp từ năm 2006. 

+ Tại thời điểm UBND huyện Nam sách kiểm tra, do ảnh hưởng của dịch 

tả lợn Châu Phi số lượng chăn nuôi tại hộ ông Công còn rất ít, để xử lý nước thải 

phát sinh hộ ông Công đã đầu tư bể Biogas và ao (có sục khí), nước thải sau xử 

lý cơ bản đảm bảo, cảm quan nhận thấy kênh tưới tiêu (kênh tiếp nhận nguồn 

nước thải của hộ ông Công) không có dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên, vào các thời 
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điểm số lượng đàn lợn chăn nuôi cao, lượng chất thải phát sinh nhiều với thể 

tích bể Biogas hiện tại của trang trại chưa đủ lớn nên khả năng hệ thống xử lý sẽ 

quá tải và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của nước thải sau xử lý khi thải 

vào nguồn tiếp nhận. 

Như vậy, căn cứ kết quả kiểm tra, nhằm kiểm soát hoạt động xả thải của 

hộ ông Nguyễn Văn Công. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Nam Sách chỉ đạo 

phòng Tài nguyên Môi trường và UBND xã Đồng Lạc thường xuyên kiểm tra, 

giám sát hoạt động chăn nuôi, xả nước thải của hộ ông Nguyễn Văn Công; xử lý 

nghiêm nếu hộ ông Nguyễn Văn Công để xảy ra tình trạng xả nước thải ô nhiễm 

ra môi trường; yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Công phải có biện pháp nâng cấp hệ 

thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn 

trước khi xả thải ra môi trường. 

* Về việc Cử tri đề nghị tỉnh chỉ có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi 

trường từ Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương 

- Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương là chủ đầu tư Dự án Nhà máy 

nhiệt điện Hải Dương theo hình thức BOT, công suất thiết kế phát điện là 1.200 

MWh. Hiện Dự án của Công ty đang trong quá trình vận hành thử nghiệm theo 

văn bản thông báo số 270/STNMT-CCBVMT ngày 05/02/2021.  

- Công ty bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm từ tháng 2/2021 và đến nay 

vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Quá trình vận hành thử nghiệm 

Công ty có để xảy ra một số sự cố gây phát sinh bụi, ảnh hưởng đến môi trường 

(tháng 4/2021 hỏng hệ thống cấp nước phun ẩm xỉ tại điểm xả xỉ khu vực bãi 

thải gây phát sinh bụi; ngày 09/12/2021 hỏng thiết bị cấp đá vôi dẫn đến khí 

thải lò hơi có thông số SO2 vượt quy chuẩn) và đã có phản ánh của nhân dân. 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, 

đánh giá các công trình xử lý môi trường của Công ty, qua đó về cơ bản Công ty 

đã thực hiện đầu tư các công trình cũng như thực hiện các giải pháp nhằm xử lý 

chất thải phát sinh. Tuy nhiên, quá trình hoạt động băng tải xỉ và vận hành bãi 

thải xỉ còn một số tồn tại (phát sinh tiếng ồn; phát sinh bụi từ quá trình vận 

chuyển xỉ bằng xe ô tô; phát sinh bụi từ hoạt động tại bãi thải xỉ). 

- Chỉ đạo khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã yêu cầu Công ty phải thực hiện tăng cường các biện pháp, giải 

pháp, qua đó đến nay về cơ bản Công ty đã khắc phục được các tồn tại (thực 

hiện trồng cây xanh dọc tuyến đường vận dưới băng tải xỉ; lắp đặt thêm các trụ 

phun nước xung quanh bãi thải xỉ; cải tạo hệ thống phun nước tại điểm rót xỉ 

cuối băng tải xỉ khu vực ngoài bãi thải; tăng cường hoạt động tưới nước đường 

vận chuyển và bãi thải xỉ; phun ẩm xỉ từ trong khu vực nhà máy; …). 

- Đánh giá tác động từ hoạt động của băng tải xỉ và bãi thải xỉ đến khu 

vực dân cư xung quanh, ngày 09/6/2022 Công ty đã tổ chức quan trắc môi 

trường khu vực, kết quả cho thấy các thông số đều đạt quy chuẩn môi trường 

cho phép. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 



 

15 

 

 

 

với UBND thị xã Kinh Môn, UBND xã Quang Thành, Lê Ninh giám sát quá 

trình hoạt động của Công ty. 

* Về việc Cử tri các địa phương đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các địa 

phương trong lĩnh vực xử lý rác thải bảo vệ môi trường: Xây dựng nhà máy xử 

lý rác thải cho huyện; hỗ trợ xe thu gom, mua xe vận chuyển rác thải 

- Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rất quan 

tâm tới vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Ngay từ 

năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

ở khu vực nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Để kế thừa và tiếp tục triển khai các 

nội dung liên quan tới vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt, ngày 31/8/2021, 

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Đối với việc thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung có 

quy mô công suất lớn, công nghệ hiện đại, phù hợp với yêu cầu của tỉnh: Về nội 

dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo. Ngày 

31/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo chủ trương và đã được chấp thuận 

chủ trương thu hút đầu tư từ 2 - 3 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công 

nghiệp (từ nay đến năm 2030), trước mắt tập trung thu hút đầu tư xây dựng 02 nhà 

máy (01 nhà máy tại xã Việt Hồng - Thanh Hà và 01 Nhà máy tại TP Chí Linh). 

- Đối với việc hỗ trợ các địa phương trong việc thu gom, mua xe vận 

chuyển rác thải: 

+ Thực hiện Đề án xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn, đến 

nay, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý cho 43 xã, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh (mức kinh phí hỗ trợ xử lý từ 447.000 - 470.000 đồng/tấn; 

kinh phí hỗ trợ thu gom vận chuyển theo khoảng cách: Cự lý đến 15 km là 

165.000 đồng/tấn; cự ly từ 15 km đến 20 km là 174.000 đồng/tấn;  cự ly trên 20 

km là 193.000 đồng/tấn). 

+ Hàng năm, UBND tỉnh đều đã trích ngân sách để chi hỗ trợ các địa 

phương cho các hoạt động liên quan tới thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

sinh hoạt (hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học để phun vào các bãi rác, mua 

sắm và sửa chữa trang thiết bị thu gom,…) với kinh phí 05 triệu đồng/thôn/năm 

(cấp cho 50% số thôn mỗi năm). Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn thường được 

sử dụng để mua mới trang thiết bị cho các tổ thu gom (Bình Giang, Thanh Miện, 

Ninh Giang, Chí Linh,…), mua bổ sung trang bị bảo hộ lao động cho người thu 

gom, mua chế phẩm sinh học để xử lý tại một số bãi chôn lấp. Bên cạnh kinh phí 

hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động thu gom rác thải ở nông thôn, hàng 

năm UBND tỉnh vẫn trích kinh phí từ ngân sách phục vụ cho công tác thu gom, 

vận chuyển và xử lý (đốt) rác thải ở thành phố Hải Dương và thị xã Chí Linh. 

 + Các địa phương chưa được hỗ trợ có bãi chôn lấp đã đầy, không còn địa 

điểm để quy hoạch, xây dựng bổ sung bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, yêu 
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cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo, kế hoạch cụ thể gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh xem xét 

hỗ trợ theo Đề án đã được phê duyệt. 

 4. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh các trạm quan trắc môi trường 

tự động thường xuyên kiểm tra, cập nhật mức độ, chất lượng không khí trên 

hệ thống thông tin đại chúng 

 Liên quan đến nội dung cập nhật, chia sẻ thông tin của các trạm quan trắc 

môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường ban hành văn bản “về việc triển khai công tác chia sẻ thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trường” gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã để phân công 01 

cán bộ trực tiếp quản lý, theo dõi số liệu quan trắc môi trường. 

IV. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

1. Cử tri một số địa phƣơng đề nghị tỉnh xem xét định mức kinh phí 

hằng năm hỗ trợ tu sửa tôn tạo và duy trì hoạt động của các di tích lịch sử 

văn hóa cấp tỉnh; tiếp tục hỗ trợ kinh phí trùng tu giai đoạn 2 cho di tích 

đình Kim Trang, xã Lam Sơn, đầu tƣ vốn hoàn thành dự án nâng cấp, tôn 

tạo kè đảo Cò xã Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện); có phƣơng án cải tạo, 

sửa chữa các di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền Đƣơi và Đình Vo (huyện Gia 

Lộc) và Đền Giám (huyện Cẩm Giàng)  

 * Về việc Cử tri đề nghị xem xét định mức kinh phí hàng năm hỗ trợ tu bổ, 

tôn tạo di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh 

 Theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 3.199 di tích lịch sử - 

văn hoá, danh lam thắng cảnh. Trong đó có 04 khu di tích quốc gia đặc biệt, 142 

di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 255 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Từ năm 2015, 

nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, tu bổ chống xuống cấp di 

tích không được cấp thường xuyên, nguồn vốn sự nghiệp tỉnh còn hạn chế và phải 

ưu tiên các di tích cấp Quốc gia đặc biệt và cấp Quốc gia đang bị xuống cấp 

nghiêm trọng. 

 Trong những năm gần đây, nhiều di tích được xếp hạng cấp tỉnh cũng đã 

được đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo. Căn cứ vào nguồn kinh phí, mỗi di tích 

được phân bổ từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng cùng với nguồn vốn 

đối ứng của địa phương đã tiến hành tu bổ, tôn tạo nhiều di tích bị xuống cấp 

nặng nề, tiêu biểu như: nhà thờ họ Vũ (xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc), đền 

Trung Quê (xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh), chùa Ngũ Phúc (phường Long 

Xuyên, thị xã Kinh Môn), đình Tứ Kỳ Hạ (xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ... đã 

góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

 * Về việc Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo giai đoạn 2 cho di tích 

đình Kim Trang Đông, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện 

 Năm 2012, di tích đình Kim Trang Đông được tu bổ, tôn tạo hạng mục nhà 

Giải vũ với số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) bằng nguồn vốn 
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Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa. Từ năm 2013 đến năm 2016, di tích 

đình Kim Trang Đông tiếp tục được đầu tư tu bổ, tôn tạo hạng mục Tiền tế với số 

tiền 4.065.833.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi 

ba nghìn đồng) bằng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, 

nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

 Vì vậy, để hoàn thiện Dự án tu bổ, tôn tạo đình Kim Trang Đông, yêu cầu 

UBND huyện Thanh Miện cân đối khả năng, bố trí nguồn vốn cùng với nguồn 

vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

tu bổ, tôn tạo các hạng mục còn lại của di tích (Nghi môn, Trung từ, Hậu cung, 

Nhà bia, Am hóa sớ, Nhà bếp, Nhà vệ sinh, hàng rào, sân vườn, hạ tầng kỹ thuật 

và các hạng mục phụ trợ khác) theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa năm 

2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và các quy định khác của pháp luật hiện 

hành. 

 * Về việc Cử tri đề nghị đầu tư vốn hoàn thành dự án nâng cấp, tôn tạo kè 

đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện 

 Năm 2017, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Thanh Miện làm chủ đầu 

tư công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò. 

Công trình có tổng mức đầu tư gần 45,5 tỷ đồng gồm 23 tỷ đồng từ nguồn ngân 

sách Trung ương dành cho phát triển hạ tầng du lịch, còn lại từ nguồn ngân sách 

tỉnh. Dự án có các công trình trọng điểm là: kè 2 đảo hiện có (3A và 3B), lập 1 đảo 

mới rộng 5.500m2 và xây dựng đường dạo xung quanh Đảo Cò. Hiện nay, các đơn 

vị đã thi công xong bờ kè quanh đảo 3B dài trên 350 m, đảo 3A dài gần 320 m và 

đắp đất mở rộng 2 đảo, trồng thêm tre cải tạo lại môi trường sống cho các loài cò, 

vạc đã thu hút được nhiều loài cò vạc về sinh sống và tạo điểm nhấn thu hút du 

khách đến tham quan. Đến nay, hạng mục đắp đất tạo đảo mới 4C, kè gia cố bao 

quanh đảo để giảm xói mòn, sạt lở đất, trồng bổ sung cây tre trên đảo 4C và làm 

đường giao thông xung quanh hồ An Dương chưa hoàn thiện do chưa giải phóng 

được mặt bằng và theo kế hoạch cấp vốn. 

 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 ban 

hành Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 về phương án kế 

hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Hải 

Dương, theo đó phân bổ 2.459.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi chín 

triệu đồng) để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho khu du lịch sinh thái Đảo Cò, xã  

Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện 

* Về việc Cử tri đề nghị tỉnh có phương án tu bổ, tôn tạo nghè Giám, xã 

Định Sơn, huyện Cẩm Giàng 

Di tích nghè Giám nằm trong khuôn viên của di tích Quốc gia đặc biệt chùa 

Giám, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông 

báo số 479-TB/TU ngày 29/10/2021 về chủ trương lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, 

phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa 

Giám - đền Bia, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; UBND tỉnh đã giao UBND 

huyện Cẩm Giàng chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
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lịch lập dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích chùa Giám, trong đó có hạng mục 

Nghè Giám để báo cáo Tỉnh ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành 

triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2024. 

* Về việc Cử tri đề nghị có phương án tu bổ, tôn tạo đền Đươi và đình Vô 

Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc 

Di tích đền Đươi và đình Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc đã 

được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng 

di tích cấp quốc gia và đã được hỗ trợ kinh phí tu sửa cấp thiết chống xuống cấp 

nhiều lần, cụ thể: Di tích đền Đươi đã được hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo vào 

năm 2005 với số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) và năm 2008 với số 

tiền 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về văn hóa. Di tích đình Vô Lượng đã được hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn 

tạo vào các năm 2002, 2011 và 2012 với tổng số tiền 132.500.000 đồng (Một 

trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) từ nguồn vốn Chương trình mục 

tiêu Quốc gia và ngân sách tỉnh. Nguồn kinh phí hỗ trợ trên cùng với nguồn vốn 

đối ứng của địa phương đã đầu tư tu bổ tôn tạo hạng mục Hậu cung và Giải vũ 

(đền Đươi), hạng mục Tiền bái (đình Vô Lượng) góp phần góp phần bảo tồn và 

phát huy di sản văn hoá địa phương. 

 Hiện nhiều hạng mục công trình của di tích đền Đươi và đình Vô Lượng 

đã bị xuống cấp nghiêm trọng nên việc tu bổ, tôn tại di tích cần phải lập dự án 

để thực hiện với nguồn kinh phí lớn. Vì vậy, sẽ giao UBND huyện Gia Lộc cân 

đối khả năng, bố trí nguồn vốn cùng với nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn 

hợp pháp khác để lập dự án tu bổ, tôn tạo với hai di tích nêu trên đúng theo các 

quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 

các quy định khác của pháp luật hiện hành. 

2. Cử tri thành phố Hải Dƣơng phản ánh Bệnh viện nhi Hải Dƣơng đi 

vào hoạt động nhƣng đến nay vẫn chƣa có khoa truyền nhiễm riêng biệt, 

bệnh viên chƣa có tƣờng bao bảo vệ và nhà dinh dƣỡng. 

 Giai đoạn trước đây, Bệnh viện Nhi được xây dựng mới theo Đề án 930 

của Thủ tướng Chính phủ sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Theo kế 

hoạch ban đầu, bệnh viện sẽ được xây dựng đầy đủ các hạng mục đảm bảo công 

trình liên hoàn, thống nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Quốc hội, 

Chính phủ có chủ trương yêu cầu cắt giảm, tiết kiệm vốn đầu tư công nên việc 

xây dựng bệnh viện bị cắt giảm các công trình phụ trợ như nhà truyền nhiễm, 

nhà đại thể, tường rào, nhà dinh dưỡng, cảnh quan sân vườn … Do đó, đến nay 

bệnh viện mới hoàn thành được khối nhà chính phục vụ khám, chữa bệnh. 

 Hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Bệnh viện 

Nhi xây dựng danh mục các công trình phụ trợ cần thiết báo cáo các cấp có thẩm 

quyền bổ sung vào danh mục đầu tư công của tỉnh trong thời gian tới. Như vậy, 

giao Sở Y tế sẽ chỉ đạo bệnh viện khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức 

năng hoàn thiện sớm các công trình, đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn cho 
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người dân, nhân viên y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc 

sức khỏe bệnh nhi trên địa bàn tỉnh.  

3. Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cƣờng công tác kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bệnh viện trên địa bàn tỉnh. 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 21 đơn vị Y tế có tổ chức bếp 

ăn tập thể (BĂTT); gồm 02 loại hình: 

 - Đơn vị tự tổ chức dịch vụ ăn uống; 

 - Đơn vị ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân bên ngoài để kinh doanh 

dịch vụ ăn uống. 

 * Trong năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Dương đã xây 

dựng Kế hoạch số 03/KH-ATTP về việc kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các Bệnh viện, Trung tâm 

y tế trên địa bàn tỉnh.  

 Từ ngày 16/3 đến ngày 16/4/2022, Chi cục phối hợp với Trung tâm y tế 

các địa phương và Trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện kiểm tra tại các 

BĂTT trong các Trung tâm y tế và các Bệnh viện, kết quả cụ thể như sau: 

 - Số đơn vị dự kiến kiểm tra theo kế hoạch: 21 (trừ BĂTT của Bệnh viện 

Nhi đã kiểm tra riêng). 

 - Số đơn vị tạm dừng hoạt động: 08 

 - Số đơn vị đã tiến hành kiểm tra :13 

 Trong số 13 đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận: 

 - Hầu hết các đơn vị đều thực hiện khá tốt các điều kiện đảm bảo ATTP 

trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, tuy nhiên còn một số tồn tại như sau: một số 

nguyên liệu thực phẩm chưa có hợp đồng đầu vào; một số đơn vị chưa thực hiện 

đầy đủ chế độ kiểm thực ba bước; khu vực chế biến thực phẩm và chia suất có 

côn trùng xâm nhập (ruồi..); còn có nhân viên không mang trang phục bảo hộ 

lao động. Đã tra lập biên bản chi tiết đối với từng đơn vị đồng thời yêu cầu 

các đơn vị khắc phục ngay các tồn tại trên và gửi báo cáo khắc phục. Sau khi 

khắc phục tồn tại, các đơn vị đã gửi báo cáo về Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm Hải Dương. 

 Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

ATTP đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo 

ATTP các bếp ăn tập thể trong trường học, doanh nghiệp và các Bệnh viện. 

4. Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị mở rộng Phòng khám đa khoa 

Tuy Hòa thành Bệnh viện Tuy Hòa phục vụ điều trị cho nhân dân các xã 

thuộc cụm phía Tây của huyện; xem xét cho đối tƣợng ngƣời cô đơn, không 

có con, thuộc hộ nghèo đƣợc tiếp tục hƣởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng 

tháng; nâng mức phụ cấp cho cán bộ trƣởng, phó đài truyền thanh xã 
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 * Về việc Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị mở rộng Phòng khám đa khoa 

Tuy Hòa thành Bệnh viện Tuy Hòa phục vụ điều trị cho nhân dân các xã thuộc 

cụm phía Tây của huyện 

 Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương với mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các 

đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả… 

Thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức 

năng…trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu 

vực”. Do vậy chỉ mở rộng phòng khám đa khoa khu vực Tuy Hòa để phục vụ 

điều trị cho bệnh nhân các xã thuộc cụm Tây của huyện Ninh Giang, không thể 

thành lập Bệnh viện Tuy Hòa. 

 * Về việc xem xét cho đối tượng người cô đơn, không có con, thuộc hộ 

nghèo được tiếp tục hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng 

 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 quy định đối tượng được hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngày 01/5/2022, cụ thể như sau: 

 “Người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi đang sinh sống tại 

hộ gia đình có đủ các điều kiện sau: 

 - Thuộc diện hộ nghèo; 

 - Không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn (được 

cơ quan có thẩm quyền xác nhận) hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng; 

 - Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi 

người có công hàng tháng hoặc các khoản trợ cấp hàng tháng khác; 

 - Không thuộc diện đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy 

định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.” Đồng thời, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/NQHĐND ngày 29/4/2022 hỗ 

trợ trợ cấp xã hội, chi phí mai táng cho thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 

30/4/2022 đối với đối tượng sau: “Người cao tuổi theo quy định của Luật Người 

cao tuổi đang sinh sống tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương có đủ các 

điều kiện sau: 

 - Thuộc diện hộ nghèo; 

 - Không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn (được 

cơ quan có thẩm quyền xác nhận) hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng; 

 - Vẫn còn ít nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà nội; ông bà 

ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột; 

 - Tại thời điểm ngày 30/6/2021 còn hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của 
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Chính phủ.” Do vậy, căn cứ quy định tại các Nghị quyết nêu trên nếu đối tượng 

mà cử tri huyện Ninh Giang hỏi đủ điều kiện theo quy định trên sẽ được hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng và chế độ hỗ trợ theo thời gian các Nghị quyết quy 

định. 

 * Về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ trưởng, phó đài truyền thanh xã 

 Tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/3/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định:.. 

“ Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, 

phường, thị trấn như sau:  

 - Xã, phường, thị trấn Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức 

lương cơ sở;  

 - Xã, phường, thị trấn Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức 

lương cơ sở;  

 - Xã, phường, thị trấn Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức 

lương cơ sở ”. 

  Trên cơ sở Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã 

trình HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 

25/7/2020 về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng 

và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, 

khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, Nghị quyết đã quy 

định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, khu dân cư đúng bằng mức quy định tại Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

 Trưởng, Phó Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn là một trong số các 

chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Chế độ phụ cấp đối 

với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được quy định 

rõ trong Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND cúa HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng 

quy định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ý kiến của cử tri huyện 

Ninh Giang đề nghị nâng mức phụ cấp, UBND tỉnh tiếp thu và giao Sở Nội vụ 

tham mưu điều chỉnh cho phù hợp khi có sự điều chỉnh của Nghị định Chính 

phủ. 

5. Cử tri huyện Tứ Kỳ, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn đề nghị 

tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho địa phƣơng  

 Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Chỉ đạo của 

Tỉnh ủy. Tỉnh đã ban Hướng dẫn liên ngành số 456/HDLS-SYT-STC về thực 

hiện một số quy định tài chính và chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống 
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dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó có hướng dẫn cụ thể về 

nguồn kinh phí: Các địa phương (cấp huyện, xã) chủ động bố trí nguồn dự 

phòng ngân sách năm 2021, nguồn 20% tăng thu thường xuyên năm 2020 

chuyển nguồn sang năm 2021 (phần còn lại chưa sử dụng), nguồn sắp xếp trong 

dự toán năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để chủ động đảm bảo 

kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp các 

địa phương khó khăn thiếu nguồn kinh phí đề nghị tổng hợp báo cáo Sở Tài 

chính để báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ. Đồng thời, tại điểm c khoản 3 điều 

2 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Về dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022 có quy 

định: 

 “c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triệt để thực 

hiện phương châm “4 tại chỗ” trong chủ động nguồn kinh phí phòng, chống 

dịch bệnh. Thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương về nguồn kinh phí cho 

phòng, chống dịch Covid-19, trong đó sử dụng tối thiểu 50% dự phòng ngân 

sách, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định 

của Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả 

thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh thuộc chế độ phụ cấp, chính sách của Trung ương 

quy định, ngân sách cấp trên hỗ trợ kinh phí còn thiếu sau khi địa phương đã 

huy động các nguồn theo quy định. Các cấp ngân sách chủ động huy động 

nguồn kết dư năm trước (sau khi trích 70% tạo nguồn cải cách tiền lương), 

nguồn xã hội hoá, huy động nguồn dự phòng còn lại, nguồn sự nghiệp y tế, các 

nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của Trung ương để thực hiện các nhiệm 

vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh không thuộc 

chế độ phụ cấp, chính sách của Trung ương quy định, trường hợp sau khi sử 

dụng hết các nguồn lực tại chỗ nhưng vẫn thiếu, ngân sách tỉnh sẽ xem xét hỗ 

trợ căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách.” 

6. Cử tri nhiều địa phƣơng đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành tiêm 2 mũi vacxin cho ngƣời dân, đặc biệt là các đối tƣợng từ 12 

đến 17 tuổi và mũi thứ 3 cho ngƣời đủ điều kiện; quan tâm, hỗ trợ đầu tƣ 

trang thiết bị y tế cho bệnh viện tuyến huyện 

 - Về nội dung tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 Theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 Văn phòng 

Chính phủ tiếp tục rà soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý II năm 2022; hoàn thành việc 

tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quí II/2022 cho các đối tượng cần 

tiêm để các cháu đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học 

mới an toàn vào tháng 9 năm 2022. 

 Tuy nhiên, tính đến ngày 31/5/2022 tại Hải Dương, tỷ lệ tiêm liều nhắc lại 

lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 70,2%; tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 

5 đến dưới 12 tuổi đạt 27,91%. Tốc độ tiêm chủng của các địa phương rất chậm, 

trung bình mỗi ngày tiêm được 5000 mũi, trong khi công suất tiêm toàn tỉnh có 

thể đạt trên 50.000 mũi/ngày. 
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 Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1532/UBND-VP về 

việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nhằm khẩn 

trương đạt được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

 Một trong các nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ tiêm chủng là do 

nhiều địa phương không vận động được các đối tượng trong độ tuổi đi tiêm 

chủng. 

 Ngày 03/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1571/UBND-VP về 

việc rà soát và báo cáo nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 6 và tháng 7 

năm 2022; trong đó nêu rõ “nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử 

dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 

12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại 

địa phương thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND tỉnh”. 

 Việc rà soát, vận động đối tượng trong độ tuổi đi tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 là trách nhiệm của Chính quyền địa phương, ngành y tế chịu 

trách nhiệm tiêm chủng và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Công suất tiêm 

chủng hiện nay chỉ đạt 1/10 công suất tiêm chủng của toàn tỉnh, địa phương nào 

có yêu cầu hỗ trợ tiêm chủng, ngành Y tế sẵn sàng cử các đội tiêm chủng lưu 

động của các đơn vị tuyến tỉnh và các địa phương khác trong tỉnh đến hỗ trợ để 

đạt hiệu suất tối đa. 

 - Về nội dung quan tâm, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị y tế cho bệnh viện 

tuyến huyện. Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và 

diễn biến phức tạp trên toàn quốc cũng như tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Kinh phí 

cấp cho ngành y tế hầu như sử dụng vào công tác phòng, chống dịch (mua 

thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, vật tư phòng hộ …) nên trong năm 2020-

2021, ngành y tế chưa bố trí được kinh phí để mua sắm, đầu tư trang thiết bị cho 

các đơn vị y tế tuyến cơ sở. Hiện nay, tỉnh đang cân đối, bố trí kinh phí từ dự 

toán sự nghiệp y tế năm 2022. Nếu nguồn kinh phí đảm bảo, sẽ đầu tư một số 

trang thiết bị y tế thiết yếu, kỹ thuật cao cho các trung tâm đủ năng lực sử dụng 

(có nhân lực vận hành thiết bị) theo đề xuất của các đơn vị đảm bảo hiệu quả 

đầu tư, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mặt khác, tiếp tục huy 

động nguồn lực từ địa phương, vận động xã hội hóa hỗ trợ, đầu tư về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị với các Trung tâm y tế tuyến huyện. 

7. Cử tri huyện Gia Lộc, Kim Thành đề nghị có hƣớng dẫn cụ thể quy 

định, phân công nhiệm vụ đối với chức danh cán bộ y tế thôn cho phù hợp 

và chi trả phụ cấp cho chức danh này 

 - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 

Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn tại các xã trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

 - Về chức năng, nhiệm vụ, phương thức làm việc, mối quan hệ công tác 

và cơ quan quản lý đã được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 
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08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của 

nhân viên y tế thôn, bản. 

8. Cử tri thành phố Hải Dƣơng kiến nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng 

trung tâm dƣỡng lão để chăm sóc ngƣời cao tuổi. 

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 03/4/2008 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và 

định hướng đến năm 2020; Quyết định số 617/QĐ-UBND, ngày 18/3/2016 của 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải 

Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó có nội dung xây 

dựng Trung tâm Dưỡng lão ngoài công lập. Tuy nhiên, việc xây dựng Trung tâm 

này sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp khi xã hội có nhu cầu và có nguồn lực 

xã hội hóa trực tiếp đầu tư xây dựng. 

9.  Cử tri huyện Thanh Miện, Thanh Hà đề nghị tỉnh tiếp tục có chính 

sách hỗ trợ kinh phí xây dựng trƣờng học, nhà văn hóa thôn, khu dân cƣ 

 Từ năm 2020 về trước, chính sách hỗ trợ kinh phí cho ngân sách cấp xã để 

xây dựng phòng học, nhà văn hóa thôn khu dân cư trên địa bàn tỉnh được thực 

hiện theo quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của 

UBND tỉnh Hải Dương. Chính sách này được thực hiện đến hết năm 2020 là 

chấm dứt, việc xây dựng mới phòng học, xây dựng nhà văn hóa thôn khu dân cư 

trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 trở đi chưa có quy định mới về chính sách hỗ trợ. 

Qua nhiều năm thực hiện, có thể đánh giá chính sách hỗ trợ của tỉnh cho 

ngân sách cấp xã để xây dựng phòng học, nhà văn hóa thôn khu dân cư là một 

chính sách đúng và có hiệu quả. Cùng với nguồn vốn thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn hỗ trợ xây dựng phòng học, nhà 

văn hóa thôn, khu dân cư đã khuyến khích các địa phương đầu tư, nâng cấp cơ 

sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần 

cho nhân dân tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và góp phần xây dựng 

thành công nông thôn mới. 

 Do đó ý kiến của cử tri huyện Thanh Miện, Thanh Hà đề nghị tỉnh tiếp tục 

có chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn, khu dân 

cư là phù hợp với thực tế tại cơ sở. Nhất là giai đoạn hiện nay nhu cầu xây dựng 

mới phòng học, nhà văn hóa thôn, khu dân cư là một yêu cầu cấp thiết ( theo số 

liệu của sở Giáo dục đào tạo và sở Văn hóa thể thao và du lịch thì giai đoạn 

2020-2025 cần phải xây dựng thêm 356 phòng học mầm non; 471 phòng học 

trung học cơ sở, 185 phòng học trung học phổ thông; còn 38 thôn, khu dân cư 

chưa có nhà văn hoá; 123 thôn, khu dân cư hoạt động nhà văn hoá lồng ghép với 

di tích đình làng và các thiết chế khác). 

 Để tiếp tục khuyến khích động viên cấp ủy, chính quyền địa phương cơ 

sở huy động nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục, văn hóa 

thể thao, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu và giải quyết đề nghị của cử tri huyện Thanh Miện, Thanh 

Hà, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du 
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lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã nghiên cứu tham mưu đề xuất với UBND tỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp.  

V. Lĩnh vực chế độ, chính sách 

1. Cử tri nhiều địa phƣơng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây 

dựng, sửa chữa nhà ở cho ngƣời có công, giải quyết chế độ cho những ngƣời 

tham gia dân công hỏa tuyến và tham gia kháng chiến còn tồn đọng sau 

chiến tranh; hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tƣợng thanh niên xung 

phong; nâng mức hỗ trợ tiền hƣơng khói thờ cúng liệt sỹ. 

 *Về việc Cử tri đề nghị giải quyết chế độ cho những người tham gia dân 

công hỏa tuyến và tham gia kháng chiến còn tồn đọng sau chiến tranh 

 Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 

ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 

Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ đối với dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế. Theo số liệu do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương cung cấp: Tính 

đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh đã giải quyết được 18.507 trường hợp được 

hưởng trợ cấp, với tổng số tiền trợ cấp là 38.201.500.000 đồng. Hiện nay, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xét duyệt, báo cáo Quân khu 3 thẩm định 355 hồ sơ của 

toàn tỉnh. 

 * Về việc Cử tri đề nghị hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng 

thanh niên xung phong 

 Tại điểm d, Khoản 5, Điều 3 Nghị định 146/2015/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 của Chính phủ quy định nhóm do ngân sách nhà nước đóng bảo 

hiểm y tế trong đó có: “Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo 

Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời 

kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 

06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên 

xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975”. 

Theo Điều 14, Nghị định 146/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính 

phủ quy định mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp là theo quy định 

tại điểm d, Khoản 5, Điều 3 Nghị định 146/2015/NĐ-CP được hưởng 80% chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh. Hiện nay, việc hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với 

thanh niên xung phong được thực hiện theo quy định trên. Tiếp thu ý kiến của 

cử tri, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

 * Về việc Cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền thờ cúng liệt sĩ 

 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định 

mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là 500.000 đồng/năm, kể từ năm 2013. Hiện nay, tại 

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định: “Trợ 
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cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm”, kể từ năm 2022. Như 

vậy, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hiện nay đã được tăng so với thời điểm trước 

năm 2021. Tiếp thu ý kiến của cử tri, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ việc làm và đời sống cho 

công nhân, nông dân, ngƣời lao động; miễn giảm học phí cho học sinh, sinh 

viên do chịu ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19. 

 * Về việc Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ việc làm và đời sống 

cho công nhân, nông dân, người lao động 

 Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid 19, trên địa bàn tỉnh nhiều 

doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, người lao động bị ảnh 

hưởng đến đời sống. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 23/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP. Việc triển khai quyết liệt Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 đã 

góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động khắc phục và từng bước 

vượt qua khó khăn. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Thực 

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

quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, 

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 30/4/2022 quy định 

về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương. Những chính sách này góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, 

đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh 

đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3076/KH-UBND ngày 

23/8/2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 

2030 và đảm bảo việc làm bền vững của người lao động trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chính: Hỗ trợ phát triển 

cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động; 

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tạo được cơ chế phối hợp ba bên giữa 

nhà nước, cơ sở giáo dục nghề và doanh nghiệp. 

 - Các Trung tâm dịch vụ việc làm đẩy mạnh hoạt động của các các trung 

tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, thông tin 

thị trường lao động; tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền 

trong việc tuyển dụng ở các địa phương; tăng cường các phiên giao dịch việc 

làm thường xuyên và các phiên giao dịch chuyên đề cho lao động khuyết tật, bộ 

đội xuất ngũ, người lao động đi làm việc nước ngoài đã về nước… 

Đối với doanh nghiệp đề nghị xây dựng kế hoạch sản xuất, các chính sách 

lương, thưởng phù hợp nhằm thu hút lao động. Xây dựng các chính sách nhằm 

hỗ trợ người lao động như: Hỗ trợ một phần trực tiếp bằng tiền mặt cho lao động 

chi phí đi lại, chi phí thuê nhà, các nhu yếu phẩm thiết yếu…  
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 * Về việc Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách miễn giảm học phí cho học 

sinh, sinh viên do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

Để giảm bớt khó khăn cho học sinh do ảnh hưởng của dịch covid-19, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ 

ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo, trong đó đã quy định: 

- Mức học phí năm học 2021-2022 giữ ổn định, không tăng so với năm 

học 2020-2021;  

- Miễn học phí cho trẻ em mầm non 05 tuổi từ năm học 2024-2025; 

- Miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở từ năm học 2025-2026;  

- Hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư 

thục ở địa bàn không đủ trường công lập; 

Như vậy các bậc học từ mầm non 05 tuổi đến trung học cơ sở trên địa bàn 

tỉnh sẽ được miễn học phí theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP nêu trên, qua đó sẽ giảm bớt khó khăn cho học sinh và gia đình phụ huynh 

do ảnh hưởng của dịch Covid -19. 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 

214/HD-SGDĐT ngày 10/3/2022 Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; 

mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Theo đó: 

“I. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục  

1. Đối tượng hỗ trợ: Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu 

công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục có từ 30% trẻ em là con công nhân, 

người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.  

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất. 

3. Mức hỗ trợ: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)/cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập dân lập, tư thục.  

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ 01/01/2022. 

II. Hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại 

khu công nghiệp  

1. Đối tượng hỗ trợ: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non 

thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công 

nghiệp. 
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2. Mức hỗ trợ: 160.000 đồng (một trăm sáu mươi ngàn đồng)/trẻ/tháng. 

Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 

tháng/năm học. 

3. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ 01/01/2022”. 

 3. Cử tri thành phố Hải Dƣơng và huyện Thanh Miện đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội thực hiện chi trả chế độ 

theo văn bản số 651/SLĐTBXH ngày 03/8/2018 về việc điều chỉnh chế độ trợ 

cấp cho ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khi bị cắt 

giảm. 

  Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, 

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

tại tỉnh Hải Dương gặp một số khó khăn vướng mắc trong việc điều chỉnh chế 

độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công 

nhận và đang hưởng chế độ trợ cấp trước ngày 01/9/2012. 

 Ngày 17/01/2019, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Hải Dương đã gửi báo cáo bằng văn bản và làm 

việc trực tiếp với Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xin ý kiến 

chỉ đạo. 

 Ngày 21/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 

681/TB-LĐTBXH thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 

tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  kiểm tra, rà soát báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp thống nhất và báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát, căn 

cứ vào quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

ngày 23/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4544/UBND-VP 

báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

điều chỉnh chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được 

công nhận đang hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012. Giao Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và các cấp có thẩm 

quyền về việc điều chỉnh chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học được công nhận đang hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012.  

4. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế 

cho đối tƣợng thu gom rác thải; có chính sách xét tuyển đối với cán bộ hợp 

đồng làm việc từ 3-5 năm, có năng lực, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ 

 * Về việc Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y 

tế cho đối tượng thu gom rác thải 

 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 12/12/2019 về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và 

người thu gom rác trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó các đối tượng nêu trên 



 

29 

 

 

 

đã được Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng BHYT, thời gian hỗ trợ từ 

01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2025; UBND tỉnh tiếp thu và ghi nhận ý kiến, 

kiến nghị của cử tri huyện Thanh Miên, sẽ giao BHXH tỉnh phối hợp cùng với 

các sở, ngành có liên quan, tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối 

tượng nêu trên theo đúng quy định. 

 * Về việc Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách xét tuyển đối với cán bộ hợp 

đồng làm việc từ 3-5 năm, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

 Cán bộ cấp xã là những người giữ các chức danh bầu trong các cơ quan 

Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở cấp xã ( gồm: Bí 

thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND; Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội ở cấp xã). 

Hiện nay, Chính phủ, Bộ Nội vụ không có quy định về việc hợp đồng cán bộ xã 

và cũng không có quy định về chính sách xét tuyển đối với cán bộ hợp đồng ở 

cấp xã. 

5. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền hƣớng dẫn thủ 

tục hƣởng chế độ trợ cấp 01 lần cho đối tƣợng Công an xã nghỉ việc. 

 Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 

1670/BCA-V28 của Bộ Công an; ngày 18/3/2019, UBND tỉnh đã giao Liên 

ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu 

ban hành Hướng dẫn số 212/HD-LN về việc chi trả chế độ trợ cấp một lần đối 

với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính 

phủ, quy định trình tự thủ tục như sau: 

Bước 1. Hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ của đối tượng: 

- Bảo hiểm xã hội cấp huyện hướng dẫn kê khai hồ sơ cho Công an xã có 

thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. 

- Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận hồ 

sơ của các đối tượng, thẩm định, lập bảng kê tính trợ cấp cho Công an xã không 

tham gia bảo hiểm xã hội. 

Bước 2. Tổng hợp hồ sơ: Ủy ban nhân dân xã gửi hồ sơ về Ủy ban nhân 

dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) xem xét, giải quyết. 

Bước 3. Thẩm định hồ sơ và lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp một lần: Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Công an huyện và Bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách Công an xã được 

hưởng chế độ trả trợ cấp một lần khi nghỉ việc vì lý do chính đáng. 

Bước 4. Chi trả trợ cấp: Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách Công an xã 

được hưởng chế độ và mức trợ cấp một lần của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng và báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở Tài 

chính và Sở Nội vụ theo quy định. 
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VI. An ninh trật tự, cải cách hành chính 

1. Cử tri kiến nghị tỉnh đề nghị tăng cƣờng các biện pháp đảm bảo an 

toàn thông tin và tăng cƣờng các biện pháp ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. 

a. Tình hình có liên quan 

 - Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện, ghi nhận 

vụ việc tấn công vào hệ thống thông tin. Tình hình tội phạm lừa đảo trên không 

gian mạng tuy giảm so với 6 tháng cuối năm 2021 nhưng vẫn diễn biến phức tạp 

 Trong kỳ, Công an tỉnh đã tiếp nhận 21 đơn tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản qua không gian mạng với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 8,5 tỷ đồng 

(giảm 09 đơn, giảm 21,5 tỷ đồng tiền bị chiếm đoạt so với 06 tháng cuối năm 

2021). Các thủ đoạn chủ yếu là: 

- Lợi dụng dịch bệnh để rao bán hàng hóa và các mặt hàng thiết yếu (khẩu 

trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn....) phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, 

sau khi người mua chuyển tiền thì không thực hiện giao hàng như cam kết 

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tuyển nhân viên cộng tác viên, giả danh 

cán bộ Công an, Kiểm sát, Điện lực..... 

- Kêu gọi, lôi kéo đầu tư qua các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, sàn ngoại 

hối trá hình theo mô hình đa cấp 

- Gửi đường link gắn mã độc, chiếm quyền kiểm soát tài khoản, rút hết 

tiền trong tài khoản của bị hại... 

Về hậu quả, nhiều bị hại của các vụ lừa đảo bị chiếm đoạt số tiền lên đến 

hàng tỷ đồng; đã gây bức xúc, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân 

b. Các biện pháp, công tác đã triển khai 

 Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an 

ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cụ thể như sau: 

- Chủ động phối hợp các lực lượng chức năng tuyên truyền về Luật An 

ninh mạng; quy tắc ứng xử trên không gian mạng, kỹ năng sử dụng không gian 

mạng an toàn, các hình thức tấn công mạng, phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; phối hợp với các 

cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng và các đơn vị liên quan đăng tải các 

bài viết tuyên truyền.... 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan như: Sở Tư 

pháp, Ngân hàng....đánh giá, rà soát các lĩnh vực dễ phát sinh hoạt động lừa đảo 

qua không gian mạng như lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ chuyển tiền qua 

tài khoản, lôi kéo, kêu gọi huy động vốn đầu tư tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch 

ngoại hối trá hình, kinh doanh trên không gian mạng...nhằm kịp thời phát hiện 

những sơ hở, thiếu sót, bất cập, chủ động các biện pháp phối hợp đầu tranh, 

ngăn chặn, xử lý tội phạm. 

- Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, internet, các cơ quan, đơn vị chủ quản hệ 

thống thông tin rà quét, thông báo lỗ hổng bảo mật, phần mềm độc hại, các loại 

mã độc, phối hợp khắc phục lỗ hổng bảo mật, sự cố hệ thống thông tin, đấu 

tranh, xử lý hoạt động tấn công mạng 



 

31 

 

 

 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công 

tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các 

sở, ngành, địa phương 

- Chủ động rà soát, phát hiện, quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự và 

đối tượng có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội về công nghệ cao hoặc có 

biểu hiện nghi vấn lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội; nắm bắt tình 

hình các đối tượng, đường dây, đầu mối, hiện tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, để tiến hành xác minh, áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đồng thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện 

nảy sinh tội phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục 

những sơ hở, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm 

sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng.... Tổ chức tiếp nhận, giải quyết tin báo, 

tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo quy 

định. 

c. Giải pháp trong thời gian tới 

- Tiếp tục phát huy vai trò của Tiểu Ban An toàn, An ninh mạng tỉnh trong 

công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện kiến nghị về 

công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước; thông qua 

tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiến nghị xử lý, xây dựng, triển khai phương 

án đảm bảo an toàn, an ninh mạng, ứng cứu sự cố tấn công mạng cho phù hợp 

với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác 

tuyên truyền sâu rộng Luật An ninh mạng, các hình thức tấn công mạng, các 

phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 

quy tắc ứng xử trên không gian mạng, biên tập nội dung phù hợp lứa tuổi, giới 

tính, ngành nghề...kỹ năng sử dụng không gian mạng đến cán bộ, đảng viên, các 

tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng, chủ động 

phòng ngừa tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội 

- Tiếp tục nắm tình hình các đối tượng, đường dây, đầu mối, việc, hiện 

tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để 

triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Tập trung xác minh, làm rõ, xử 

lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng xâm phạm ANTT nói chung, 

tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng. 

2. Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị quan tâm hơn nữa trong việc giải 

quyết đơn thƣ, khiếu nại của nhân dân 

 Trong thời gian vừa qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện, 

coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhằm giải quyết yêu 

cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của công dân, ổn định để phát triển kinh tế 

xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các 

ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết 

quả quan trọng, tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; góp phần giữ vững an 
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ninh chính trị, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.  

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn 

tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến an 

ninh chính trị, trật tự công cộng và việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên 

cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

chưa quan tâm, chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp công dân; việc giải quyết khiếu nại, 

tố cáo thuộc thẩm quyền vẫn còn chậm, còn có tình trạng cán bộ lãnh đạo ngại 

tiếp dân, đối thoại với dân, tránh né, đùn đẩy trong việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết triệt để 

từ cơ sở; hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; xử lý sau kết luận thanh 

tra chưa kịp thời, để vụ việc kéo dài, phức tạp; việc phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thiếu thường 

xuyên dẫn đến phức tạp tình hình, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn, gây mất an ninh 

trật tự, an toàn xã hội.  

 Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa 

phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 10/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022; đặc biệt đã ban hành Chỉ thị số 

13/CT-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường 

công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và tập trung giải quyết các vụ 

việc khiếu kiện đông người và các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo 

ngành thanh tra tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ 

quan quản lý hành chính cấp dưới và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuyên 

môn thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp 

công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng để kịp 

thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao trách nhiệm trong 

công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng. 

3. Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tăng cƣờng quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp 

nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nói riêng hoạt động 

kém hiệu quả, không thực hiện chi trả lƣơng, chế độ bảo hiểm xã hội cho 

ngƣời lao động 

 Trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tăng cường công tác quản lý nhà nước 

đối với các doanh nghiệp nói chung trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài nói riêng về thực hiện pháp luật lao động, chế độ bảo hiểm xã hội 

đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra. Trong năm 2021 và 05 tháng đầu năm 
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2022, đã tổ chức thanh tra được 398 doanh nghiệp, kiểm tra 58 đơn vị, qua thanh 

tra, kiểm tra đã phát hiện ra các sai phạm của doanh nghiệp đã tiến hành xử lý vi 

phạm hành chính, truy thu, thu hồi đóng thiếu, hưởng sai chế độ qua đó đã kịp 

thời chấn chỉnh những sai phạm của người sử dụng lao động và người lao động 

trong việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội góp phần bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian 

tới, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm 

xã hội và các cơ quan có liên quan  tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, 

đối thoại chính sách và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo 

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt. 

 Trên đây là tổng hợp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh 

trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh xin báo cáo HĐND 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận:      

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, Trung (11b). 
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