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Số:           /GM-UBND Hải Dương, ngày         tháng  01  năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ tƣ năm 2021 
-------------------------------------------------- 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ 

chức cuộc họp tuần thứ tư năm 2021 vào chiều thứ Hai, ngày 18 tháng 01 năm 

2021; 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 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30’. 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về các nội dung: 

- Báo cáo xin ý kiền về việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Công ty 

cổ phần xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương. 

- Báo cáo xin ý kiến về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm thương 

mại và dịch vụ Nam Hồng của Hợp tác xã thương mại, xây dựng và nông  

nghiệp Nam Hồng. 

- Báo cáo xin ý kiến về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất 

đồ chơi của Nhà đầu tư Pamson Pacific Enterprise Corp.Limited. 

- Báo cáo xin ý kiến về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất 

đồ chơi Jun Cheng Việt Nam của Nhà đầu tư Wong Cheng Sai. 

b) Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến về nguồn kinh phí phát sinh do thi 

tuyển, xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục khối huyện, thành phố, thị xã năm 

2020. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin ý kiến về việc rà soát dự án 

Khu dân cư Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.  

d) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung, 

công việc. 



 

 

 

 

2. Báo cáo rà soát, đề xuất về việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu 

tƣ bất động sản Thành Đông thuộc Dự án Khu đô thị mới phía Nam thành 

phố Hải Dƣơng (giai đoạn 2, phân khu 2). 

* Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian từ 14 giờ 30’ 

đến 15 giờ 15’ (tài liệu đã gửi kèm theo Giấy mời số 06/GM-UBND ngày 08 

tháng 01 năm 2021). 

* Mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây 

dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Gia Lộc; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản 

Thành Đông. 

3. Báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 

2021-2025. 

* Đơn vị báo cáo: Sở Y tế. Thời gian từ 15 giờ 15’ đến 16 giờ 15’. 

* Mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội của 

HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

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: Hoàn, 

Thư, Phượng, V.Cường, Phương, Trung);  

- Lưu: VT, TH, CV. Mạnh (25b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn Hơn 
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