
 

 

 

 

 UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Số:           /TB-VP Hải Dương, ngày         tháng  5  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11 tháng 5 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 11 tháng 5 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; Lãnh đạo các Sở, 

ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây 

dựng Đảng của Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; Lãnh đạo Ban 

Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Lãnh đạo các 

Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố, thị xã. 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 nội dung do 

các cơ quan chuyên môn báo cáo, cụ thể nhƣ sau:  

(1). Sở Nội vụ báo cáo xin ý kiến về phƣơng án sắp xếp, giải quyết chế độ 

đối với đội ngũ lái xe dôi dƣ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản 

lý khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng, sắp xếp, xử lý xe ô tô phục công 

tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng; 

(2). Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến về phƣơng án giảm giá nƣớc sạch 

sinh hoạt, giá dịch vụ thiết yếu, lệ phí nhằm giảm bớt khó khăn cho ngƣời dân 

và doanh nghiệp do bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19. 

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 sắp xếp, giải quyết chế độ đối với đội ngũ lái xe dôi 

dư trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý khi thực hiện Đề 

án khoán kinh phí sử dụng, sắp xếp, xử lý xe ô tô phục công tác chung và 

quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

1.1. Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát số 

liệu trong Báo cáo số 181/BC-SNV ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Sở Nội vụ; 

trƣờng hợp phát hiện thiếu sót hoặc chƣa chính xác đề nghị kịp thời phản ánh về 

Sở Nội vụ; đồng thời đề xuất phƣơng án xử lý lái xe dôi dƣ của đơn vị, gửi về 

Sở Nội vụ để cập nhật, tổng hợp chung. 

1.2. Sở Nội vụ rà soát số liệu của từng cơ quan, đơn vị đồng thời cập nhật 

ý kiến chỉ đạo của Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh để hoàn 

thiện báo cáo. 



 

 

 

 

1.3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị 

có liên quan đề xuất cơ chế của tỉnh hỗ trợ các lái xe dôi dƣ trong trƣờng hợp 

không bố trí đƣợc công việc khác; tham mƣu xử lý dứt điểm về xe ô tô phục vụ 

công tác đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100%. 

1.4. Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2020. 

2. Về phương án giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ thiết yếu, 

lệ phí nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 

2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất về phƣơng án giảm giá nƣớc 

sạch sinh hoạt, giá dịch vụ thiết yếu, lệ phí nhằm giảm bớt khó khăn cho ngƣời 

dân và doanh nghiệp do bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19 của Sở Tài chính tại Tờ 

trình số 1242/TTr-STC ngày 29 tháng 4 năm 2020. 

2.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính rà soát về thẩm quyền của các cơ 

quan quyết định phê duyệt giảm giá nƣớc sạch sinh hoạt, giá dịch vụ thiết yếu, 

phí và lệ phí; các trƣờng hợp UBND tỉnh phải báo cáo, xin ý kiến hoặc trƣờng 

hợp thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

2.3. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có 

liên quan nghiên cứu và có hƣớng dẫn cụ thể phƣơng án giảm học phí cho các 

trƣờng công lập trên địa bàn tỉnh; hƣớng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị 

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phƣơng án giảm giá 

nƣớc sạch sinh hoạt, giá dịch vụ thiết yếu, lệ phí nhằm giảm bớt khó khăn cho 

ngƣời dân và doanh nghiệp do bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19. 

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; 

- Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; 

- Các Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thƣ, Chình,  

  Minh, Phƣơng, Trung);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (60b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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