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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dƣơng Thái tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2020 

 
 

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn 

Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND 

tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020. Tham dự có các đồng chí Thành viên UBND 

tỉnh; đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: 

Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng ủy khối các 

cơ quan tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban KT&NS, Ban VH&XH - 

HĐND tỉnh; VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại 

diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị có liên quan. 

 Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung sau:  

1. Tờ trình về phương án sắp xếp các tổ chức bên trong của các Sở, ban, 

ngành của tỉnh theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh. 

2. Tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để 

thực hiện Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh.  

3. Tờ trình đề nghị phê duyệt bộ đơn giá kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

4. Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với 

các KCN trên địa bàn tỉnh. 

5. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

6. Tờ trình về việc đề nghị sử đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 

37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Sau khi nghe các Sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp, ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận như sau:  

I. Tờ trình về phƣơng án sắp xếp các tổ chức bên trong của các Sở, 

ban, ngành của tỉnh theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của 

UBND tỉnh 
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Hiện nay, việc triển khai thực hiện rà soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công 

chức, cơ cấu chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bên trong các Sở, ban ngành 

của tỉnh nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động chính trị của tỉnh trở nên tinh gọn, 

hiệu quả hơn là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Nhà nước và của tỉnh đã 

đề ra tại Kế hoạch số 77/KH/TU ngày 06/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả và Quyết định số 

1040/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ. 

 UBND tỉnh cơ bản đồng tình với Tờ trình số 15/TTr-SNV ngày 

03/01/2020 của Sở nội vụ về phương án sắp xếp các tổ chức bên trong của các 

Sở, ban, ngành của tỉnh theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 

của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

- Về nguyên tắc sắp xếp: cần bổ sung cụ thể hơn để các nguyên tắc đảm 

bảo được các yêu cầu đề ra. 

- Về phương án sắp xếp: cần nghiên cứu, xem xét cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ của từng Sở, ngành để bố trí sắp xếp cho phù hợp với điều kiện và tình 

hình thực tế, đặc biệt một số Sở, ban, ngành như: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây 

dựng, Ban Quản lý các KCN tỉnh...  

- Các Sở, ban ngành căn cứ vào điều kiện, nhu cầu thực tế của đơn vị 

mình đề xuất việc bổ sung, cắt giảm hoặc thành lập các phòng, ban, trung tâm... 

cho phù hợp. 

Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham dự của các đại biểu dự họp, phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh báo cáo Cấp ủy 

theo quy định. 

II. Tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để thực hiện Dự án Khu sinh thái nghỉ dƣỡng Tuấn Minh  

Khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh đã được UBND tỉnh phê duyệt 

Quyết định chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 

01/8/2018 với diện tích đất sử dụng là 90,412ha, trong đó diện tích rừng sản 

xuất là 8,7706 ha, vì vậy để triển khai thực hiện dự án cần thiết phải thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng phần diện tích rừng này sang mục đích khác.  

 Căn cứ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 đối với 

tỉnh Hải Dương tại Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-10-nq-cp-2018-thuc-hien-nghi-quyet-18-nq-tw-to-chuc-bo-may-chinh-tri-tinh-gon-374477.aspx
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cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương thì hiện tại tỉnh có thể được chuyển mục đích 

khoảng 2.124 ha rừng sản xuất sang mục đích khác do vậy việc chuyển mục 

đích 8,7706 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu sinh thái nghỉ 

dưỡng Tuấn Minh là phù hợp.  

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 2102/TTr-SNN ngày 

05/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu sinh thái 

nghỉ dưỡng Tuấn Minh. 

Sở Nông nghiệp và Nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại 

biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình 

trình HĐND tỉnh theo quy định. 

III. Tờ trình đề nghị phê duyệt bộ đơn giá kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2661/QĐ-UBND 

về việc ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019. Theo đó, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian triển khai từ ngày 

01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 do ngân sách tỉnh, huyện, xã thực hiện theo phân cấp 

hiện hành. Vì vậy, để thống nhất lập dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì việc ban hành đơn giá 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp là cần thiết. 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3847/TTr-STC 

ngày 24/12/2019 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt bộ đơn giá kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

 Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

IV. Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nƣớc 

đối với các KCN trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch 18 KCN với diện tích 3.517ha, trong đó có 10 KCN đã được thành lập, 

đang đi vào hoạt động và cơ bản được lấp đầy. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt 

động, việc phối hợp quản lý Nhà nước đối với các KCN giữa các Sở, ngành địa 

phương còn nhiều bất cập nên việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh là cần thiết. 
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UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung Tờ trình số 19025/TT-KCN ngày 

29/11/2019 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh.  

Ban quản lý các KCN tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham 

dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy chế trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. 

V. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định về quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

Hiện nay, phần lớn rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được xử lý bằng 

phương pháp chôn lấp, chưa được xử lý triệt để bằng các công nghệ hiện đại, 

dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở một số địa phương; việc 

lựa chọn địa điểm và thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Việc quản lý chất thải còn giao cho 

nhiều ngành, nhiều cấp và sự phối hợp giữa các Sở, ngành và UBND các cấp 

nhiều bất cập nên quản lý kém hiệu quả và không đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Do vậy, việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương là cần thiết, phù hợp với quy định tại Điều 28 Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phù về quản lý chất thải, phế liệu và 

quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành của Luật bảo vệ môi trường.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình số 2034/TTr-STNMT 

ngày 03/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành 

Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tuy 

nhiên, để hoàn thiện Quy định, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xem xét, bổ sung nội dung 

về giá dịch vụ thu gom, cơ chế hỗ trợ đối với nhà máy xử lý rác tại các địa phương, 

bố trí nguồn lực cho phù hợp và phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành có liên 

quan trong việc thực hiện các chính sách đối với nhiệm vụ  được phân công. 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy chế trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định ban hành theo quy định. 

VI. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết 

định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy 

định về bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2114/TTr-

STNMT ngày 20/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 
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của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể thống nhất một số nội dung 

chính như sau: 

+ Đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không điện áp 

đến 220KV thì được bồi thường thiệt hại. Việc bồi thường được thực hiện một 

lần bằng tiền, mức bồi thường bằng 80% mước bồi thường cùng loại đất (giá cụ 

thể) khi thu hồi đất. Diện tích đất ở được bồi thường do hạn chế khả năng sử 

dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn 

điện trên không. 

+ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định  tại 

Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 47/20014/NĐ-CP được hỗ trợ bằng 03 lần 

giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định đối 

với diện tích đất nông nghiệp thu hồi. 

+ Về Điều khoản chuyển tiếp: 

- Đối với trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của Pháp luật đất đai và đã chi 

trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành thì không áp dụng theo Quyết định này; 

- Đối với trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của Pháp luật đất đai, đã 

chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước, đang thực hiện chi trả 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo chính sách, phương án đã 

phê duyệt, không áp dụng, điều chỉnh theo Quyết định này; 

- Đối với trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Pháp luật đất đai nhưng 

đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện việc chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì giải quyết như sau: 

+ Trường hợp chưa chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà 

nước, chưa chi trả theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được 

áp dụng theo quy định tại Quyết định này; 

+ Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định và tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã gửi vào 

tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước theo quy định thì tiếp tục thực hiện 

theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không áp dụng theo 

quy định tại Quyết định này. 

+ Về thời điểm có hiệu lực: sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự 

cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy định trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định. 

 Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh thông báo để các 

cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                             
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- UBMTTQ tỉnh;  

- LĐLĐ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành: Nội vụ, NN&PTNT, Tài 

chính, TN &MT, BQL các KCN tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP. UBND tỉnh (Các đ/c: Hùng, Thụy, 

Thư, Trình, Chính, Thành, Trung); 

- Lưu: VT, TH - Ph (45b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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