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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 

 
Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương nhận được Công văn số 

132/HĐND-VP ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp 

thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII với những nội dung ý kiến cụ thể: 

* Nội dung 1: 

Hiện đường Lê Viết Hưng và Đường Trịnh Thị Lan đang có 1 nút thắt cổ 

chai tại ngõ 26 Ngọc Tuyền. Để nối thông 2 đường, góp phần thông tuyến 

đường từ khu dân cư số 10 sang khu dân cư số 11, đề nghị “cống hóa” đoạn 

mương kéo dài gần hết tuyến đường, giúp giảm ách tắc giao thông. 

* Nội dung 2: 

Lối vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương hiện có một khu đất trống 

đang quây rào sắt phía đối diện nhà xe bệnh viện gây mất mỹ quan, nhiều hộ dân 

đề nghị mở ngõ để nhân dân giáp với khu quầy thuốc hiện đang bỏ hoang của 

bệnh viện thuận tiện đi lại, đồng thời mở rộng đường vào bệnh viện. 

Sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng, đối chiếu với những vấn 

đề có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương có ý kiến trả lời cụ thể 

như sau: 

1. Nội dung 1: 

Theo Quy hoạch phân khu phường Ngọc Châu đã được phê duyệt, đường 

Lê Viết Hưng được quy hoạch kéo dài kết nối với đường Trịnh Thị Lan (điểm đầu 

từ nút giao với đường Ngọc Tuyền đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thịnh dài 

khoảng 300m). Hiện trạng đoạn tuyến này vẫn là ngõ bê tông, đất dân cư chưa 

giải phóng mặt bằng, có đoạn có mương hở, đoạn có rãnh thoát nước; thực trạng 

thoát nước khu vực cơ bản đảm bảo. 

Về nội dung kiến nghị “cống hóa” hệ thống mương hở để mở rộng đoạn 

ngõ, bảo đảm lưu thông và vệ sinh môi trường trong giai đoạn trước mắt (khi 

chưa đầu tư xây dựng được đoạn đường trên) là cần thiết. UBND thành phố ghi 

nhận ý kiến kiến nghị trên và sẽ giao đơn vị chuyên môn khảo sát quỹ đất, nghiên 

cứu phương án làm cống (hoặc rãnh) thoát nước đoạn ngõ trên, qua đó giao cho 
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UBND phường Ngọc Châu hoặc đơn vị chức năng đầu tư xây dựng hạng mục này 

trong điều kiện bố trí được nguồn vốn thực hiện. 

II. Nội dung 2: 

Nội dung này, khu dân cư số 8, phường Thanh Bình đã nhiều lần đề nghị 

với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương mở lối thông từ ngõ 215 Nguyễn Lương 

Bằng sang lối vào cổng chính của Bệnh viện (tại phần diện tích đất trống đang 

quây rào sắt phía đối diện nhà xe bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương thuộc phần 

đất quản lý và sử dụng của Bệnh viện) nhưng Bệnh viện không đồng ý với các lý 

do đã có ngõ đi cũ, việc mở lối đi trên đất Bệnh viện là không hợp lý và gây nguy 

cơ mất anh ninh trật tự tại Bệnh viện. 

Trên đây là nội dung việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh 

khóa XVII. Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương báo cáo Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các đơn vị: QLĐT, TN&MT, Ban QLDA; 

- UBND các phường: Ngọc Châu, Thanh Bình; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trần Hồ Đăng 


