
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

--------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------------------------------

Số:           /GM-UBND Hải Dương, ngày        tháng  9  năm 2020

GIẤY MỜI
Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ ba mươi tám năm 2020

___________

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ 
chức cuộc họp tuần thứ ba mươi tám năm 2020 vào sáng thứ Hai, ngày 14 
tháng 9 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung: 
- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.
Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:
1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 15’.
1. Giao ban nội bộ:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: 
- Đề xuất Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc của Công ty cổ phần Đông Nam Dược Hải 
Dương.

- Đề xuất Điều chỉnh Dự án Trường Mầm non Hoa Lê của Công ty cổ phần 
Sơn Ngọc.

b) Sở Nội vụ báo cáo nội dung: Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn 
hóa, thể thao và Du lịch trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương.

* Mời dự: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.
c) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung công 

việc.
2. Về việc xử lý đề nghị của Công ty TNHH Hoàng Vũ HL tại Văn bản 

số 0408/CV-HVHL/2020 ngày 04/8/2020
* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư;
* Thời gian: Từ 08 giờ 15’ đến 08 giờ 45’;
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* Mời Dự: Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh; Lãnh 
đạo UBND huyện Kim Thành; Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất 
nhập khẩu Việt Nam; Công ty TNHH Hoàng Vũ HL (giao Sở Kế hoạch và Đầu 
tư mời dự họp).

3. Báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác rà soát, quản lý 
bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất chất lượng cao trên địa 
bàn tỉnh.

* Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
* Thời gian: Từ 08 giờ 45’ đến 09 giờ 15’;
* Mời Dự: Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường.
4. Phương án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng QH Khu dân cư mới 

thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình 
Giang

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng;
* Thời gian: Từ 09 giờ 15’ đến 09 giờ 45’;
* Mời Dự: Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài chính; 
Lãnh đạo UBND huyện Bình Giang.

5. Phương án ý tưởng Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu dân cư mới tại địa bàn phường Tân Hưng và xã Ngọc Sơn, thành phố 
Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng;
* Thời gian: Từ 09 giờ 45’ đến 10 giờ 15’;
* Mời Dự: Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài chính; 
Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương.

Đề nghị các đại biểu tới dự đúng giờ, đúng, đủ thành phần để cuộc họp 
đạt kết quả./.

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời dự;
- Các đơn vị báo cáo;
- TT Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- Phòng Hành chính - Quản trị (để phục vụ);
- Chuyên viên VP UBND tỉnh (các đ/c: Minh, 
Chình, Phương, Trung); 
- Lưu: VT, TH, CV. Việt Cường (36b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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