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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 09 tháng 3 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 09 tháng 3 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; đại diện Lãnh đạo 

các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 

thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban 

Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh 

đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập 

đoàn An Phát Holding.  

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 đề nghị phê duyệt 

cơ quan lập Quy hoạch và phê duyệt Đề cƣơng, dự toán chi phí xây dựng nhiệm 

vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

ban hành Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; 

(2). Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về đề xuất thực hiện Dự án xây dựng 

sân golf tại thành phố Hải Dƣơng của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát 

Holding; 

(3). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo xin ý kiến về việc bổ sung 

phƣơng án mua sắm bể bơi thông minh di động cho các huyện, thị xã, thành phố 

năm 2020. 

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 phê duyệt cơ quan lập Quy hoạch và phê duyệt Đề cương, dự 

toán chi phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành Kế hoạch triển khai lập Quy 

hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

1.1. Về phê duyệt cơ quan lập Quy hoạch và phê duyệt Đề cƣơng, dự toán 

chi phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045: 
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a) UBND tỉnh nhất trí về cơ quan lập Quy hoạch và cơ bản nhất trí về dự 

toán chi phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo. 

b) UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu ý kiến của các đại 

biểu dự họp, rà soát bổ sung và chuẩn xác dự toán chi phí xây dựng nhiệm vụ 

lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 gửi 

Sở Tài chính tham gia ý kiến; sau đó tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt trƣớc ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

1.2. Về ban hành Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: 

a) UBND tỉnh cơ bản nhất trí về nội dung Kế hoạch triển khai lập Quy 

hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ xây dựng dự thảo với 04 giai đoạn chính (giai đoạn chuẩn bị; 

giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh; giai đoạn lập, 

thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh; giai đoạn công bố Quy hoạch tỉnh). 

b) UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu ý kiến của các đại 

biểu dự họp và rà soát, bổ sung một số nhiệm vụ cần thực hiện trong Kế hoạch 

triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2045. Hoàn thiện và gửi dự thảo Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải 

Dƣơng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 về UBND tỉnh trƣớc ngày 20 

tháng 3 năm 2020 để xem xét, ban hành. 

2. Về đề xuất thực hiện Dự án xây dựng sân golf tại thành phố Hải 

Dương của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding 

2.1. UBND tỉnh ủng hộ chủ trƣơng phát triển các Dự án đầu tƣ vào lĩnh 

vực dịch vụ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hải Dƣơng, trong đó có đề 

xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding. 

2.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về chủ trƣơng đầu tƣ Dự án 

xây dựng sân golf 27 hố tại khu vực bãi ngoài đê hữu sông Thái Bình, thuộc địa 

phận phƣờng Bình Hàn và phƣờng Nhị Châu, thành phố Hải Dƣơng do Công ty 

cổ phần Tập đoàn An Phát Holding đề xuất. 

2.3. Sau khi Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy nhất trí về chủ trƣơng đầu tƣ Dự án 

xây dựng sân golf tại thành phố Hải Dƣơng của Công ty cổ phần Tập đoàn An 

Phát Holding, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mƣu cho UBND tỉnh có văn 

bản xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ƣơng có liên quan về dự án nêu trên. 

3. Về việc bổ sung phương án mua sắm bể bơi thông minh di động 

cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 

3.1. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc bổ sung mục tiêu mua sắm bể bơi di động cho các huyện, thành phố, 

thị xã vào Đề án xây dựng ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn tỉnh Hải 

Dƣơng, giai đoạn 2016-2020. Đồng thời nhất trí bổ sung kinh phí 6,0 tỷ đồng từ 
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nguồn ngân sách tỉnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mua sắm 30 bể 

bơi di động cho các huyện, thành phố, thị xã; thời gian thực hiện mua sắm bể 

bơi di động nêu trên hoàn thành trƣớc tháng 6 năm 2020. 

3.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát, 

đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Đề án xây dựng ao bơi hợp vệ sinh khu vực 

nông thôn tỉnh Hải Dƣơng, giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là kết quả thực hiện 

trong năm 2019; đồng thời tham mƣu, đề xuất báo cáo cơ chế hỗ trợ cho các 

huyện, thành phố, thị xã trong giai đoạn 2021-2025. 

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; 

- Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; 

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

  GT-VT, VH, TT&DL, TT-TT, GD-ĐT; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

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

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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