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V/v triển khai thực hiện các 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hải Dương, ngày         tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Nhằm triển khai thuận lợi, hiệu quả, kịp thời các nội dung, định hướng 

chiến lược trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn Tỉnh theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nhiệm 

kỳ 2020-2025; Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng quy hoạch, triển khai 

các dự án trọng điểm là động lực phát triển của các địa phương và của Tỉnh 

trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện một số 

nhiệm vụ như sau: 

1. Chủ trì cùng các địa phương khẩn trương tổ chức lập Chương trình 

phát triển đô thị và Chương trình phát triển nhà ở của Tỉnh cho giai đoạn tới 

(trong đó cần chú trọng đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, 

nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người nghèo...); Lưu ý rà 

soát, cập nhật các các đề xuất quy hoạch, đề xuất dự án đã được Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, đang triển khai thực hiện tại các địa 

phương trên địa bàn Tỉnh. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 30/6/2021 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và tổng hợp báo cáo, đề xuất 

ngay Kế hoạch phát triển nhà ở của Tỉnh năm 2021, trong đó lưu ý đến các dự 

án lớn, là động lực phát triển cho địa phương có dự kiến lựa chọn nhà đầu tư, 

khởi công trong năm 2021. Báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020 để 

thông qua HĐND Tỉnh trong kỳ họp tháng 12/2020. 

3. Phối hợp chặt chẽ với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 

Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương trong công tác lập quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển hệ thống 

giao thông... để đồng bộ các quy hoạch, định hướng phát triển giữa các ngành, 

tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng khi triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn Tỉnh. 

4. Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các khu dân cư, đô thị mới (trước hết 

là các khu dân cư, đô thị nằm trong Kế hoạch số 1000/KH-HĐNT ngày 
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06/4/2018 của Hội đồng nghiệm thu Tỉnh). Phối hợp với UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các nhà đầu tư rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư mới đủ 

điều kiện để tiến hành nghiệm thu, bàn giao về chính quyền địa phương quản lý 

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khi đầu tư phát 

triển các khu dân cư, đô thị mới; Đề xuất các giải pháp quy hoạch, thiết kế, 

quản lý kiến trúc cảnh quan các khu dân cư, đô thị mới, các trục đường chính 

đô thị trên địa bàn Tỉnh.  

5. Khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành quy định quản lý 

các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định hiện hành và 

thực tế của địa phương (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Thông báo số 

125/TB-VP ngày 26/5/2020). 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở ngành có liên quan phối 

hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên. 

 Yêu cầu Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện; 

nếu có vướng mắc, báo cáo ngay về UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lưu Văn Bản; 

- Các sở: TC, KHĐT, TNMT, GTVT; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô. Hơn, Ô. Hưng; 

- Lưu: VT, CNGTXD, Cường (08b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 
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