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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 03 tháng 02 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 03 tháng 02 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, Khoa học và Công 

nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, 

Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố, thị xã. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn 

Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thƣờng trực 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 Xây dựng báo cáo xin ý kiến về phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2, huyện Thanh Miện;  

(2). UBND huyện Thanh Hà báo cáo xin ý kiến về nội dung Quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu dân cƣ mới xã Tân An và xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, 

tỷ lệ 1/500;  

(3). Sở Y tế báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng năm 2020 và định 

hƣớng đến năm 2030. 

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 phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đoàn 

Tùng 2, huyện Thanh Miện 

1.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí về phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2, huyện Thanh Miện tại khu vực thôn Đào Lâm, 

xã Đoàn Tùng, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 46,87 ha; tính chất là 

Cụm công nghiệp bao gồm sản xuất hàng công nghiệp nhẹ, chế biến nông sản 

thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, các dự án hạn chế tác động đến môi trƣờng, 

phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng. 

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Miện và Đơn 

vị tƣ vấn lập quy hoạch làm rõ một số nội dung sau: 
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a) Xác định cụ thể cốt san lấp của Cụm công nghiệp để bảo đảm thoát 

nƣớc, tránh ngập úng trong khu vực; nghiên cứu, bố trị vị trí trạm xử lý nƣớc 

thải cho phù hợp; nâng cao tỷ lệ cây xanh để bảo vệ môi trƣờng. 

b) Làm rõ khoảng cách từ Cụm công nghiệp đến khu vực dân cƣ gần nhất 

trong khu vực.   

c) Quy hoạch mở rộng đƣờng tỉnh 393 và đƣờng vào thôn Đào Lâm trong 

phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch Cụm công nghiệp. Trao đổi với Nhà đầu tƣ 

về phƣơng án đề nghị Nhà đầu tƣ bỏ kinh phí đầu tƣ xây dựng đoạn đƣờng vào 

thôn Đào Lâm. 

1.3. 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. 

2. Về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tân An và xã 

Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500 

2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân 

cƣ mới xã Tân An và xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500 (sau đây viết 

tắt là Quy hoạch) do UBND huyện Thanh Hà và Đơn vị tƣ vấn báo cáo. 

2.2. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Hà và Đơn vị tƣ vấn tiếp 

thu ý kiến các đại biểu dự họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch, cụ 

thể nhƣ sau: 

a) Làm rõ cơ pháp lý để lập Quy hoạch bảo đảm theo quy định. 

b) Nghiên cứu mở rộng phạm vi nút giao thông giữa đƣờng tỉnh 390 với 

đƣờng trục chính trong Quy hoạch để bảo đảm an toàn giao thông. 

c) Rà soát lại cốt san lấp của Quy hoạch với cốt nền hiện trạng của khu 

vực dân cƣ và các cơ quan, đơn vị trong khu vực; rà soát lại hệ thống thoát nƣớc 

để bảo đảm tiêu thoát nƣớc, tránh ngập úng. 

d) Bố trí thêm trong Quy hoạch đất biệt thự, nhà vƣờn; kết hợp đất nhà 

trẻ, nhà văn hóa với sân thể thao, đất bãi đỗ xe với cây xanh. 

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

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

Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

3. Về Kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020 và định hướng đến năm 

2030 

3.1. UBND tỉnh nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch quản lý 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh (sau đây 

viết tắt là Kế hoạch) trong thời gian tới. 

3.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp để 

chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch, cụ thể: 
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a) Về tên gọi: Kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y 

tế nguy hại trên địa bàn tỉnh năm 2020, định hƣớng đến năm 2025. 

b) Về hiện trạng:  

- Đánh giá cụ thể, chính xác về hiện trạng, số liệu, việc quản lý thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh hiện nay.  

- Đánh giá về tình hình, hiệu quả đầu tƣ một số công trình và mua sắm 

thiết bị xử lý chất thải cho các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong 

những năm vừa qua.  

c) Về mục tiêu: Rà soát, xác định sự hợp lý khi xây dựng mục tiêu khuyến 

khích xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm, mô hình tập trung. 

d) Về giải pháp: 

- Nghiên cứu, bám sát các giải pháp trong Quy hoạch xử lý chất thải rắn 

tỉnh Hải Dƣơng đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 để áp dụng thực hiện. 

- Bổ sung nhóm giải pháp xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y 

tế ngoài công lập. 

- Đối với chất thải rắn thuê các đơn vị có chức năng, bảo đảm đủ điều 

kiện để xử lý; đối với nƣớc thải xử lý trực tiếp tại nơi phát sinh. 

đ) Về thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2025, có phân kỳ thực 

hiện từng năm. 

e) Về nguồn vốn:  

- Cần xác định rõ nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn, nhất là nguồn vốn từ 

ngân sách nhà nƣớc. 

- Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm và tổng kinh phí dự kiến, xin ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính.  

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, KH-CN, TT-TT, YT, CA tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV Văn phòng UBND tỉnh (Phƣơng, Trung,  

  Minh, Phƣợng);  

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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