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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11 tháng 11 năm 2019 
____________ 

  

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Dƣơng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND 

tỉnh. Cùng dự họp có đồng chí Lƣơng Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ 

trƣởng các Sở, ngành, địa phƣơng, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Tƣ 

pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Công Thƣơng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; UBND các huyện, thành phố: 

Hải Dƣơng, Gia Lộc.  

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về một số nội 

dung do các Cơ quan, đơn vị báo cáo nhƣ sau:  

1. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về 

một số vƣớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tƣ; 

2. Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án 

đầu tư 

1.1. UBND tỉnh nhất trí về sự cần thiết phải tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án đầu tƣ trên địa bàn tỉnh (về lựa 

chọn nhà đầu tƣ thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng công trình thƣơng mại, 

dịch vụ; về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nƣớc khi nhận chuyển 

nhƣợng tài sản gắn liền với đất trƣớc khi Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; về 

chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ, chuyển nhƣợng tài sản gắn liền với đất thuê) do Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo tại công văn số 2149/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 

24 tháng 10 năm 2019. 

1.2. UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phƣơng có liên quan (Tài chính, 

Tƣ pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Công 

Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh và UBND thành 

phố Hải Dƣơng) tiếp tục nghiên cứu công văn số 2149/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT 

ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, tham gia góp ý và gửi 

văn bản góp ý về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trước ngày 20 tháng 11 năm 2019. 
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Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa 

phƣơng có liên quan báo cáo UBND tỉnh. 

1.3. UBND tỉnh giao Sở Tƣ pháp chủ trì, phối hợp với Sở Công Thƣơng 

tiến hành rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành 

về quy định quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh hiện có nội dung không 

phù hợp để tham mƣu, bãi bỏ trước ngày 15 tháng 12 năm 2019. 

2. Về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2040 

2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia 

Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (sau đây viết tắt là Quy hoạch) do 

Sở Xây dựng báo cáo. 

2.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và UBND huyện Gia Lộc tiếp thu ý 

kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch, cụ thể: 

a) Rà soát, cập nhật trong Quy hoạch một số thông tin của các quy hoạch 

chuyên ngành (nhƣ Quy hoạch chung xây dựng hai bên đƣờng trục Bắc - Nam, 

Quy hoạch tuyến đƣờng sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Quy hoạch chi tiết 

đƣờng vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội,…). 

b) Dự báo phát triển đô thị, rà soát số lƣợng các khu dân cƣ, đô thị dự 

kiến phát triển; đồng thời rà soát lại quỹ đất phát triển đô thị bảo đảm phù hợp 

với Quy hoạch, Chƣơng trình phát triển đô thị của tỉnh. 

c) Nghiên cứu điều chỉnh vị trí xây dựng Nhà máy xử lý rác thải (không 

bố trí Nhà máy xử lý rác thải ở khu vực trung tâm của huyện); đồng thời vị trí 

xây dựng Nhà máy xử lý rác thải phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn, 

tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

2.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hoàn 

thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Thƣờng trực, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để 

các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                             
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, TP, XD, TN-MT,  

  GT-VT, CT, NN-PTNT, VH, TT&DL, CT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố: HD, GL; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin); 

- CV VP UBND tỉnh (Phƣơng, Minh); 

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (33b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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