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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 14 tháng 01 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, 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, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Công Thƣơng, Văn phòng UBND 

tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải 

Dƣơng, Tứ Kỳ; Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dƣơng; 

đại diện Lãnh đạo của các doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tƣ Ecopark Hải 

Dƣơng, Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng điện 3. 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 chuyên môn báo cáo nhƣ sau: (1). Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

báo cáo xin ý kiến về việc lựa chọn nhà đầu tƣ thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng 

Khu dân cƣ, đô thị Tân Phú Hƣng mở rộng, thành phố Hải Dƣơng; (2). Sở Xây 

dựng báo cáo xin ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tƣ 

công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver); 

(3). Sở Công Thƣơng báo cáo xin ý kiến về việc thỏa thuận hƣớng tuyến đƣờng 

dây dự án “Đƣờng dây 500KV Hải Phòng - Thái Bình”, đoạn qua địa phận tỉnh 

Hải Dƣơng. 

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 việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu 

dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương 

1.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung tổng hợp báo cáo về việc lựa 

chọn nhà đầu tƣ thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng Khu dân cƣ, đô thị Tân Phú 

Hƣng mở rộng, thành phố Hải Dƣơng của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ.  

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tƣ rà soát toàn bộ hồ sơ pháp 

lý và các ý kiến của các Bộ, ngành Trung ƣơng liên quan đến Dự án đầu tƣ xây 

dựng Khu dân cƣ, đô thị Tân Phú Hƣng mở rộng, thành phố Hải Dƣơng; tiếp tục 

xin ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Hải 

Dƣơng về cơ chế lựa chọn nhà đầu tƣ thực hiện dự án; nghiên cứu đề xuất 

phƣơng án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tƣ thực hiện dự án. 

2. Về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) 
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2.1. UBND tỉnh đồng ý phƣơng án điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức 

đầu tƣ công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình 

(Ecoriver) do Sở Xây dựng báo cáo (công văn số 2044/SXD-PTĐT&HTKT 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Sở Xây dựng) để thực hiện công việc tiếp theo 

theo Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình 

(Ecoriver) đƣợc duyệt. 

2.2. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Xây dựng, Văn phòng 

UBND tỉnh nghiên cứu, tham mƣu về việc có thực hiện thủ tục chấp thuận đầu 

tƣ dự án theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 

2013 về Quản lý đầu tƣ phát triển đô thị trong điều kiện thực tế đã triển khai đầu 

tƣ xây dựng Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) ở thời 

điểm hiện nay hay không. 

2.3. Sở Xây dựng tham mƣu cho UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ 

Xây dựng về Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) (theo 

quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ/CP ngày 14 tháng 01 

năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tƣ phát triển đô thị). 

3. Về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây dự án “Đường dây 

500KV Hải Phòng - Thái Bình”, đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương 

3.1. UBND tỉnh thống nhất về hƣớng tuyến đƣờng dây thuộc dự án 

“Đƣờng dây 500KV Hải Phòng - Thái Bình”, đoạn qua 05 xã của huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dƣơng do Sở Công Thƣơng và Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng điện 3 

(Đơn vị tƣ vấn) báo cáo. 

3.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện văn bản, trình Lãnh đạo 

UBND tỉnh ký thỏa thuận hƣớng tuyến dự án “Đƣờng dây 500KV Hải Phòng - 

Thái Bình” đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dƣơng với Ban Quản lý dự án các công 

trình điện miền Bắc. 

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, XD, TN-MT,  

  GT-VT, CT; 

- UBND các huyện, TP: Hải Dƣơng, Tứ Kỳ; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng; 

- Công ty cổ phần đầu tƣ Ecopark Hải Dƣơng; 

- Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng điện 3; 

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

- CV Văn phòng UBND tỉnh (Phƣơng, Trung,  

  Thụy, Cƣờng);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (35b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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