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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 23 tháng 3 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 23 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; Thủ trƣởng các Sở, 

ngành, địa phƣơng, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Khoa học và Công nghệ, Công Thƣơng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục 

Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân 

sách của HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại 

diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hƣng 

Hải. 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 Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo xin ý kiến về việc xử lý một số dự án 

đầu tƣ sử dụng đất ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ (theo ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3757/UBND-VP ngày 25 tháng 10 

năm 2019); 

(2). Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến về công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

thuộc sở hữu nhà nƣớc năm 2019; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác năm 2020; 

báo cáo phƣơng án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất, trên địa bàn tỉnh 

năm 2020; 

(3). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo xin ý kiến về Kế 

hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; điều chỉnh nội 

dung Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”. 

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 việc xử lý một số dự án đầu tư sử dụng đất ngoài Khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ 

1.1. UBND tỉnh nhất trí với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ về việc 

gia hạn tiến độ 03 dự án (Dự án Bến bãi chứa và kinh doanh vật liệu xây dựng 
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của DNTN xây dựng và vận tải Thắng Hoa tại phƣờng Ngọc Châu, thành phố 

Hải Dƣơng; Dự án xây dựng Bệnh viện Delta của Công ty cổ phần Delta tại 

phƣờng Cẩm Thƣợng và Việt Hòa, thành phố Hải Dƣơng; Dự án Nhà máy chế 

biến - Tổng kho bảo quản rau củ quả và mô hình giới thiệu quy trình sản xuất 

các sản phẩm nông nghiệp của Công ty cổ phần VINAMIT tại phƣờng Nam 

Đồng và Ái Quốc, thành phố Hải Dƣơng) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thông báo cho các Nhà đầu tƣ đây là lần 

UBND tỉnh chấp thuận gia hạn cuối cùng; đồng thời yêu cầu các Nhà đầu tƣ 

cam kết cụ thể bằng văn bản về tiến độ thực hiện dự án. 

2. Về công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 

2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; báo cáo phương án sắp 

xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất, trên địa bàn tỉnh năm 2020 

2.1. UBND tỉnh đồng tình với báo cáo về công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất thuộc sở hữu nhà nƣớc năm 2019, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác năm 

2020 của Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nƣớc trên địa 

bàn tỉnh Hải Dƣơng do Sở Tài chính (Cơ quan Thƣờng trực Ban Chỉ đạo sắp xếp 

lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng) báo cáo. 

2.2. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phƣơng án sắp xếp lại, xử lý một số cơ 

sở nhà, đất, trên địa bàn tỉnh năm 2020.  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để 

tham mƣu cho UBND tỉnh sắp xếp lại cơ sở nhà đất là Trụ sở làm việc của các 

xã bị sáp nhập; hƣớng dẫn Cục Thống kê trong việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở 

nhà đất (Tại số 354 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng, thành phố Hải Dƣơng và Chi 

cục Thống kê huyện Bình Giang tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang); rà soát 

lại một số cơ sở nhà, đất để xử lý theo thẩm quyền. 

3. Về Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 

3.1. UBND tỉnh đồng ý với kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Cơ quan Thƣờng trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Hải Dƣơng) báo cáo. 

3.2. UBND tỉnh cơ bản nhất trí về Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2020, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Xây dựng phƣơng án phòng, chống xâm nhập mặn ở một số huyện trên 

địa bàn tỉnh nhƣ Thanh Hà, Tứ Kỳ, Kim Thành. 

b) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xác định các 

điểm đê xung yếu để có biện pháp khắc phục phù hợp. 

c) Xác định cụ thể nguồn lực để thực hiện. 

4. Về điều chỉnh nội dung Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai 

đoạn 2016-2020” 
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4.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án 

“Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020” (sau đây viết tắt là Đề án) theo báo 

cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4.2. Trƣớc khi phê duyệt điều chỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

a) Báo cáo làm rõ về kết quả thực hiện Đề án trong thời gian vừa qua, 

những khó khăn, vƣớng mắc, tồn tại và hạn chế trong quá trình thực hiện. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và Sở Tài chính để tham mƣu cho 

UBND tỉnh về nguồn vốn, khả năng cân đối, bố trí vốn để thực hiện Đề án trong 

năm 2020; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã để xác định mức 

kinh phí cần hỗ trợ. 

4.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với 

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,  

  KH-CN, CT, NN-PTNT, NHNN tỉnh, CT tỉnh, 

  CTK tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Văn phòng BCH PCTN&TKCN tỉnh; 

- Các thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hƣng Hải; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (Phƣơng, Trung, Thụy, Chính);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (50b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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