
 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 Số:            /TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng  5  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dƣơng Thái tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2020 

 
 

Ngày 13 tháng 5 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 5 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. 

 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. Các Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở 

làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất giao tái định cƣ khi Nhà nƣớc giao đất 

có thu tiền sử dụng đất cho 2 hộ gia đình, cá nhân tại Điểm dân cƣ thôn Ngà, 

xã Phƣơng Hƣng (nay là Khu dân cƣ Ngà, thị trấn Gia Lộc), huyện Gia 

Lộc; thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cƣ mới Bến Tắm, phƣờng Bến 

Tắm, thành phố Chí Linh; Dự án xây dựng đƣờng kết nối Đƣờng tỉnh 389B, 

tỉnh Hải Dƣơng với Đƣờng 345, tỉnh Quảng Ninh qua địa bàn xã Hoàng 

Hoa Thám, thành phố Chí Linh và Dự án Công trình cải tạo, nâng cấp 

đƣờng huyện ĐH01, huyện Ninh Giang. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung các Tờ trình số 352/TTr-STNMT, 

353/TTr-STNMT, 354/Ttr-STNMT, 356/TTr-STNMT ngày 08/5/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất 

ở làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất giao tái định cư khi Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất cho 2 hộ gia đình, cá nhân tại Điểm dân cư thôn Ngà, 

xã Phương Hưng (nay là Khu dân cư Ngà, thị trấn Gia Lộc), huyện Gia Lộc; 

thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư mới Bến Tắm, phường Bến Tắm, thành 

phố Chí Linh; Dự án xây dựng đường kết nối Đường tỉnh 389B, tỉnh Hải 

Dương với Đường 345, tỉnh Quảng Ninh qua địa bàn xã Hoàng Hoa Thám, 
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thành phố Chí Linh và Dự án Công trình cải tạo, nâng cấp đường huyện 

ĐH01, huyện Ninh Giang.  

 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện các Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

  2. Tờ trình đề nghị phê duyệt phƣơng án giá đất cụ thể và phƣơng án 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 01 lần khi Nhà nƣớc giao đất, 

cho thuê đất đối với Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ để thực 

hiện Dự án xây dựng Khu dân cƣ phía Đông xã An Phụ, huyện Kinh Môn 

(nay là phƣờng An Phụ, thị xã Kinh Môn), tỉnh Hải Dƣơng. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 355/TTr-STNMT ngày 

08/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt phương 

án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 01 lần 

khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Công ty cổ phần phát triển Vững 

Mạnh KTĐ để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư phía Đông, xã An Phụ, 

huyện Kinh Môn (nay là phường An Phụ, thị xã Kinh Môn), tỉnh Hải Dương.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự 

cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND 

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

 3. Tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể và phƣơng án thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 01 lần khi Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất 

đối với Công ty TNHH Thành Dƣơng để thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng 

Khu phố thƣơng mại, chợ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dƣơng. 

 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 357/TTr-STNMT ngày 

08/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt giá đất 

cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 01 lần khi Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thành Dương để thực 

hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự 

cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND 

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

 4. Tờ trình đề nghị phê duyệt phƣơng án giá đất cụ thể và phƣơng án 

thu tiền sử dụng đất khi Nhà nƣớc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy hoạch xây dựng điều chỉnh lần 03 cho Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hà Phƣơng để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cƣ tập trung thị trấn 

Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dƣơng. 
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UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 358/TTr-STNMT ngày 

08/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt phương 

án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng điều chỉnh lần 03 cho 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Phương để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư 

tập trung thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc 

họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh để 

báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

 5. Tờ trình đề nghị phê duyệt phƣơng án giá đất cụ thể và phƣơng án 

thu tiền sử dụng đất khi Nhà nƣớc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tƣ 

Newland để thực hiện Dự án Khu dân cƣ, đô thị Tân Phú Hƣng, thành phố 

Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 359/TTr-STNMT ngày 

08/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt phương án 

giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho Công ty 

cổ phần đầu tư Newland để thực hiện Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc 

họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh để 

báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

 6. Báo cáo tổng hợp phƣơng án quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 1320/BC-STC ngày 

11/5/2020 của Sở Tài chính về phương án quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

UBND tỉnh giao:  

- Sở Tài chính rà soát, chỉnh sửa lại danh mục, nội dung báo cáo và số liệu 

đảm bảo chính xác; tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

và các Sở ngành có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển khai 

chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ, những thuận lợi, khó khăn trong 

việc thực hiện chương trình, làm cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều 

chỉnh cho phù hợp; đồng thời rà soát và đề xuất các biện pháp thu hút và tháo gỡ 

khó khăn đối với các dự án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. 
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 7.  Báo cáo đề xuất phƣơng án giảm giá nƣớc sạch sinh hoạt, giá dịch vụ 

thiết yếu, phí, lệ phí cho ngƣời dân và doanh nghiệp bị ảnh hƣởng bởi dịch 

Covid-19. 

 UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung Báo cáo số 1334/STC-QLGCS 

ngày 11/5/2020 của Sở Tài chính về phương án giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá 

dịch vụ thiết yếu, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính: 

 - Tính toán cụ thể các mức giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ thiết yếu, 

phí, lệ phí..., đồng thời có văn bản hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp thực hiện 

theo đúng phương án hỗ trợ đề ra. 

 - Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

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

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 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, ngành: Tài nguyên & Môi trường, 

Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư, Công thương; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

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

Thư, Trung); 

- Lưu: VT, TH - Ph (35b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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