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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dƣơng Thái tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2020 

 
 

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn 

Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND 

tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020. Tham dự có các đồng chí Thành viên UBND 

tỉnh; đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: 

Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng ủy khối các 

cơ quan tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban KT&NS, Ban VH&XH - 

HĐND tỉnh; VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại 

diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị có liên quan. 

 Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung sau:  

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 3 tháng đầu năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2020.  

2. Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách Quý I năm 2020.  

 3. Báo cáo Đề án phát triển Bảo tàng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 

2025 và định hướng đến năm 2030.  

Sau khi nghe các Sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp, ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận như sau:  

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 3 tháng đầu năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2020.  

UBND cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2020, một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong Quý II năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, 

với một số nội dung chính như sau:  

1.1. Đánh giá chung: 

Trong Quý I năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều ảnh 

hưởng do tác động của dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó 

lường, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên với quyết tâm 

của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân, tình hình kinh 
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tế - xã hội của tỉnh trong Quý I năm 2020 đã đạt được một số kết quả khá khả 

quan: thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.525 tỷ 943 triệu đồng (bằng 25% dự toán 

năm); giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 5 nghìn 313 tỷ đồng (bằng 28,5% kế 

hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước 

đạt 59 nghìn 166 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất khu vực 

dịch vụ ước đạt 9 nghìn 360 tỷ đồng, tăng 1,1% so với kế hoạch. Giải ngân vốn 

đầu tư công khoảng 450 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch.  

 Các mặt công tác khác như: an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân 

dân tiếp tục được bảo đảm; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình 

hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; an ninh, quốc phòng 

ngày càng được củng cố và tăng cường. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp 

bộ máy ngày càng tinh gọn và hiệu quả.  

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2020 vẫn còn tồn tại một 

số hạn chế: tình hình tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi còn chậm; chăn nuôi 

gia cầm gặp khó khăn do giá giảm mạnh; bệnh cúm gia cầm có nguy cơ lây lan 

cao; dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực lên mọi mặt của đời sống xã hội; hoạt 

động xuất khẩu và doanh thu từ lĩnh vực vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 

mạnh; dư nợ tín dụng giảm so với cùng kỳ; việc xác định nghĩa vụ tài chính, tính 

tiền sử dụng đất của các dự án, nhất là các dự án Khu đô thị, khu dân cư rất 

chậm, dẫn đến tình trạng dự án chậm tiến độ, đội vốn đầu tư; công tác quản lý 

môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản, tình hình vi phạm về đê điều, thoát 

lũ chưa được xử lý dứt điểm… 

2.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ngành có liên quan cập nhật, bổ sung một số nội dung sau: 

- Bổ sung, cập nhật các số liệu mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội trong 

báo cáo. 

- Chuẩn bị Báo cáo đánh giá riêng về tác động của dịch bệnh Covid-19 

đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Bổ sung trong mục kết quả đạt được nội dung về đầu tư phát triển hạ 

tầng và đô thị trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá sâu hơn về tình hình quản lý 

trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh, nhất là tiến độ nghiệm thu các dự án 

phát triển đô thị, khu dân cư, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 

các Khu đô thị, khu dân cư mới... 

- Bổ sung đánh giá về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện các công trình 

trọng điểm, các dự án, công trình lớn trên địa bàn tỉnh. 

 - Bổ sung mục đánh giá chung để khái quát những mặt tích cực và những 

mặt còn hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội trong Quý I năm 2020.  
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 2.3. Một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong Quý II năm 2020: 

 - Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để tổ chức có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. 

 - Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạo các địa phương chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để tổ chức cho học sinh các cấp duy trì việc học trong 

thời gian học sinh không đến trường; tuân thủ và thực hiện các biện pháp nhằm 

đảm bảo tiến độ học tập của các học sinh theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để kiểm soát tình hình, diễn biến của 

dịch bệnh để có giải pháp ứng phó và chỉ đạo kịp thời trong toàn ngành. 

 - Ngành Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa 

phương triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động số 235/KH-UBND ngày 21 

tháng 01 năm 2020 về thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ; đôn đốc các 

chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công; đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường huy động nguồn lực xã 

hội cho đầu tư phát triển. 

 - Ngành Thuế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xem xét 

gia hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19; tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách. 

- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nâng 

cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện 

tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy trực thuộc; chuẩn bị các điều kiện 

để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, một số 

nhiệm vụ trọng tâm trong Quý 2 năm 2020 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để 

xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quý I năm 2020.  

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

tài chính - ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh bị ảnh hưởng khá nhiều 

bởi Dịch covid 19 đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường trong cả nước nói 

chung cũng như trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng, cụ thể như sau:  
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 Tổng thu NSNN trên địa bàn 03 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.525 tỷ 943 

triệu đồng, đạt 25% dự toán năm, bằng 84%% so với cùng kỳ năm trước. Ngân 

sách địa phương được hưởng 3.320 tỷ 356 triệu đồng, trong đó: thu nội địa ước 

đạt 3.554 tỷ đồng, đạt 26%% dự toán năm, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2019; 

thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 951 tỷ đồng, đạt 21% dự toán năm, 

bằng 76%  so với cùng kỳ năm trước. 

Có một số khoản thu khá so với tiến độ dự toán, đó là: Thu tiền sử đụng đất 

ước đạt 781 tỷ đồng, đạt 39%% dự toán năm, bằng 68% so với cùng kỳ năm 

trước; Thu nhập cá nhân ước đạt 305 tỷ đồng, đạt 33% dự toán năm, bằng 113% 

so với cùng kỳ năm trước; Thu phí, lệ phí ước đạt 50 tỷ đồng, đạt 32% dự toán 

năm, bằng 99% so với cùng kỳ năm trước; Thu từ khu vực DNNN địa phương 

ước đạt 40 tỷ đồng, đạt 32% dự toán năm, bằng 124% so với cùng kỳ năm trước... 

Nhìn chung, về tổng thể thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong Quý 

I năm 2020 đạt khá so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên dự kiến trong thời gian tới, 

tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài sẽ có nhiều tác 

động sâu và rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu... của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, do vậy đòi hỏi cần có những giải pháp linh hoạt, kịp 

thời trong công tác quản lý điều hành ngân sách những tháng tiếp theo. 

 UBND tỉnh cơ bản đồng tình với Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 

Ngân sách Quý I năm 2020 và một số biện pháp trong công tác quản lý, điều 

hành ngân sách trong những tháng tiếp theo do Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo 

tại Báo cáo số 636/BC-STC ngày 06/3/2020.  

Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

 3. Báo cáo Đề án phát triển Bảo tàng tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 

2025 và định hƣớng đến năm 2030.  

Bảo tàng tỉnh Hải Dương được thành lập từ năm 1990, đến nay đã hoạt 

động được 30 năm. Trong quá trình hoạt động, Bảo tàng đã góp phần thực hiện 

tốt việc giáo dục truyền thống, nâng cao tri thức văn hóa, khoa học cho công 

chúng, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói 

chung và tỉnh Hải Dương nói riêng với bạn bè trong và ngoài nước.  

Tuy nhiên, do thời gian hoạt động đã khá lâu nên cơ sở vật chất của Bảo 

tàng tỉnh hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, các ứng dụng khoa học công 

nghệ bị lạc hậu, nhiều hiện vật quý chưa được sưu tầm, khai thác toàn diện, 

nhiều di sản chưa được trưng bày, giới thiệu, thiếu đội ngũ chuyên gia và cán bộ 

giỏi trong lĩnh vực chuyên môn... Do vậy, để đẩy mạnh khai thác và phát huy 

hiệu quả các hoạt động của Bảo tàng, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, 
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giáo dục, lịch sử của các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới thì việc triển khai 

Đề án phát triển Bảo tàng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng 

đến năm 2030 là cần thiết. 

UBND tỉnh cơ bản đồng tình với mục tiêu, nội dung Đề án phát triển Bảo 

tàng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, đề xuất. UBND tỉnh giao Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét và đề xuất phương án bố trí kinh 

phí thực hiện Đề án.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự 

cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Đề án trình Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

 Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh thông báo để các 

cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                             
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- UBMTTQ tỉnh;  

- LĐLĐ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài 

chính, Văn hóa, Thể thao & Du lịch;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- CV VP. UBND tỉnh (Các đ/c: Hùng, Thư, 

Hiển, Trung); 

- Lưu: VT, TH - Ph (35b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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