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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 10 tháng 02 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 10 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, Ban Quản lý các khu công nghiệp 

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: Hải Dƣơng, Ninh 

Giang; đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An 

Phát. 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:  

- Sở Xây dựng và đơn vị tƣ vấn lập quy hoạch báo cáo xin ý kiến về: (1). 

Phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cƣ mới xã Quyết Thắng, thành 

phố Hải Dƣơng, tỷ lệ 1/500; (2). Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark (giai đoạn 1) nay đổi tên thành Khu công 

nghiệp kỹ thuật cao An Phát; (3). Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 

mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dƣơng đến năm 2020 

và định hƣớng đến năm 2030 (lần 2); phƣơng án sơ bộ Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu dân cƣ mới phía Bắc thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm và Khu dân cƣ 

mới xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang; 

- UBND huyện Ninh Giang và đơn vị tƣ vấn lập quy hoạch báo cáo xin ý 

kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cƣ mới và dịch vụ thƣơng mại xã 

Hƣng Long, huyện Ninh Giang, 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 Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã 

Quyết Thắng, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 

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

dựng Khu dân cƣ mới xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dƣơng, tỷ lệ 1/500 (sau 

đây viết tắt là Quy hoạch) do Sở Xây dựng và Đơn vị tƣ vấn báo cáo. 
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1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tƣ vấn tiếp thu ý kiến của 

các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch, với những nội 

dung cụ thể nhƣ sau: 

a) Nghiên cứu khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Quy hoạch với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất 

là với hệ thống giao thông trong khu vực. 

b) Quy hoạch cần tính đến việc mở rộng (khi điều kiện cho phép) để phát 

huy lợi thế của sông Hƣơng. Rà soát lại vị trí các điểm đấu nối với đƣờng tỉnh 

390, vị trí bãi đỗ xe, sân thể thao, nhà văn hóa cho phù hợp. 

1.3 UBND tỉnh 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 việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công 

nghiệp Việt Hòa - Kenmark (giai đoạn 1) nay đổi tên thành Khu công 

nghiệp kỹ thuật cao An Phát 

2.1. UBND tỉnh nhất trí chủ trƣơng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát với những nội dung do Sở Xây 

dựng báo cáo tại công văn số 94/SXD-QHKT ngày 16 tháng 01 năm 2020. 

2.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp 

với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND thành phố Hải Dƣơng rà soát 

thủ tục pháp lý để tổ chức bàn giao phần diện tích đất khoảng 2,3 ha cho Công 

ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát. 

3. Về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn 

Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030 (lần 2); phương án sơ bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu dân cư mới phía Bắc thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm và Khu dân cư 

mới xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang 

3.1. UBND tỉnh nhất trí về sự cần thiết phải điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dƣơng đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030 (lần 2) và phƣơng án sơ bộ 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cƣ mới phía Bắc thôn Tranh Xuyên, xã 

Đồng Tâm và Khu dân cƣ mới xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang do Sở Xây dựng 

báo cáo. 

3.2. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ninh Giang căn cứ tình hình và 

định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới; đồng thời rà 

soát tổng thể để xác định những vấn đề còn bất cập trong quá trình thực hiện 

Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang để báo cáo cấp có thẩm 

quyền cho phép điều chỉnh tổng thể, tránh đề nghị điều chỉnh nhiều lần.  

4. Về Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới và dịch vụ 

thương mại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 
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4.1. UBND tỉnh nhất trí về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cƣ mới và dịch vụ thƣơng mại xã Hƣng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dƣơng do UBND huyện Ninh Giang báo cáo. 

4.2. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ninh Giang tiếp thu ý kiến của các 

đại biểu dự họp để hoàn thiện Đồ án quy hoạch theo hƣớng bổ sung diện tích đất 

xây dựng sân thể thao, bãi đỗ xe kết hợp với cây xanh. 

4.3. UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND 

huyện Ninh Giang hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo 

cáo 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; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

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

  GT-VT, BQLCKCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố: HD, NG; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH KCN kỹ thuật cao An Phát; 

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

- CV VP UBND tỉnh (Phƣơng, Trung, Minh);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (30b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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