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Ngày 27 tháng 12 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 các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trƣởng các Sở, 

ngành, địa phƣơng, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Công Thƣơng, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh 

ủy, Hội Nông dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh 

đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp, tƣ vấn và Xúc tiến đầu tƣ (Sở Kế hoạch và Đầu tƣ); Giám đốc 

Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại (Sở Công Thƣơng); Giám đốc Trung tâm Thông 

tin - Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Ngƣời đại diện theo 

pháp luật của Công ty cổ phần đầu tƣ Phú Thành. Tham dự cuộc họp còn có 

đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

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 và Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến về việc hỗ 

trợ kinh phí xây dựng các tuyến đƣờng số 5, số 7 trong Khu công nghiệp Đại An 

và tuyến đƣờng 1A trong Khu công nghiệp Đại An mở rộng; 

2. UBND huyện Gia Lộc báo cáo xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu dân cƣ mới tại hai xã Đồng Quang và Đức Xƣơng, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dƣơng; 

3. Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến về việc thực hiện Kế hoạch số 759/KH-

UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về xây dựng Đề án sử dụng 

tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của các tổ 

chức đơn vị thuộc quản lý của tỉnh; 

4. Sở Nội vụ báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch thi tuyển giáo viên ngành 

giáo dục và đào tạo năm 2020; 

5. Sở Nội vụ báo cáo xin ý kiến lại về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ của Trung tâm xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch tỉnh Hải Dƣơng (sáp 

nhập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tƣ vấn và Xúc tiến đầu tƣ; 

Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại; Trung tâm Thông tin - Xúc tiến Du lịch). 

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: 
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1. Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến đường số 5, số 7 trong 

Khu công nghiệp Đại An và tuyến đường 1A trong Khu công nghiệp Đại An 

mở rộng 

1.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất về việc hỗ trợ kinh phí xây 

dựng các tuyến đƣờng số 5, số 7 trong Khu công nghiệp Đại An và tuyến đƣờng 

1A trong Khu công nghiệp Đại An mở rộng của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Báo 

cáo số 1595/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2019. 

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu, xác định chi phí rà phá 

bom mìn và chi chí lãi vay trong thời gian xây dựng các tuyến đƣờng số 5, số 7 

trong Khu công nghiệp Đại An và tuyến đƣờng 1A trong Khu công nghiệp Đại 

An mở rộng để hỗ trợ cho Công ty cổ phần Đại An và Công ty TNHH MTV 

phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An; đồng thời, tham mƣu đề xuất báo 

cáo UBND tỉnh về nguồn kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ nêu trên trƣớc ngày 

29 tháng 02 năm 2019. 

2. Về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới tại hai xã 

Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu dân cƣ mới tại hai xã Đồng Quang và Đức Xƣơng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dƣơng (với tổng diện tích đất quy hoạch là 19,27 ha) do UBND huyện Gia Lộc 

báo cáo. 

2.2. UBND tỉnh giao UBND huyện Gia Lộc tiếp thu ý kiến của các đại 

biểu dự họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án, cụ thể: 

a) Bổ sung đoạn Quốc lộ 38B trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch để 

thuận lợi trong quá trình xin ý kiến thỏa thuận đấu nối với Tổng cục Đƣờng bộ 

Việt Nam. 

b) Nghiên cứu bố trí khu đất thƣơng mại, dịch vụ ra phía tiếp giáp lƣu 

không Quốc lộ 38B; di chuyển khu đất công viên cây xanh ra phía giáp trục 

đƣờng nội bộ chính. 

c) Xin ý kiến thỏa thuận của các cơ quan chuyên ngành khác về Đồ án; rà 

soát quỹ đất để lập quy hoạch trong giai đoạn sau. 

2.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gia 

Lộc hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

3. Về việc thực hiện Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 

2019 của UBND tỉnh về xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của các tổ chức đơn vị thuộc quản 

lý của tỉnh 

3.1. UBND tỉnh nhất trí với báo cáo của Sở Tài chính về việc thực hiện 

Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về xây 

dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết của các tổ chức đơn vị thuộc quản lý của tỉnh. 

3.2. Để quản lý và sử dụng tài sản công có hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở 

Tài chính tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và 



3 
 

đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang không sử dụng hết công năng, công suất tài 

sản công nếu không còn nhu cầu sử dụng trong thời gian tới thì tham mƣu, trình 

UBND tỉnh thu hồi; nếu còn nhu cầu sử dụng thì khẩn trƣơng lập Đề án trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Về Kế hoạch thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 

2020 

4.1. UBND tỉnh đồng ý về sự cần thiết và nhất trí ban hành Kế hoạch thi 

tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 do Sở Nội vụ báo cáo. 

4.2. Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thi tuyển giáo viên ngành giáo 

dục và đào tạo năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu: 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì biên soạn tài liệu ôn tập; xây dựng hệ 

thống câu hỏi và đáp án các môn thi. Đôn đốc khối giáo dục thƣờng xuyên - dạy 

nghề khẩn trƣơng hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; từ đó xác định 

số lƣợng viên chức còn thiếu, cần tuyển dụng. 

b) Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tham mƣu về thời gian tổ chức thi tuyển bảo 

đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

5. Về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm xúc tiến 

đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hải Dương  

5.1. UBND tỉnh đồng ý bổ sung các nội dung về cơ cấu tổ chức, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và du lịch 

tỉnh Hải Dƣơng do Sở Nội vụ báo cáo. 

5.2. Trƣớc khi báo cáo xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

yêu cầu Sở Nội vụ giải trình, làm rõ hơn một số nội dung sau: 

a) Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm xúc tiến đầu tƣ, 

thƣơng mại và du lịch tỉnh Hải Dƣơng. 

b) Về mức độ tự chủ tài chính của Trung tâm xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại 

và du lịch tỉnh Hải Dƣơng khi thành lập và đi vào hoạt động. 

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; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

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

  GT-VT, CT, VH, TT&DL, GD-ĐT; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công ty cổ phần đầu tƣ Phú Thành; 

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

- CV VP UBND tỉnh (Phƣơng, Trung, Cƣờng,  

  Minh, Dƣơng, Hiển);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (45b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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