
 

 

 

 

 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 20 tháng 5 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 20 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; Thủ trƣởng các Sở, 

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

nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh; UBND huyện Thanh Hà. 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 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Xây dựng báo cáo nhƣ sau:  

(1). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay mặt Liên ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tƣ - Tài chính) báo cáo xin ý 

kiến về phƣơng án phân bổ nguồn vốn đầu tƣ phát triển của Chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng; 

(2). Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu dân cƣ mới thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500. 

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 phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

1.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phƣơng án phân bổ nguồn vốn đầu tƣ 

phát triển của Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thay mặt Liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu 

tƣ - Tài chính) báo cáo. 

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Kế hoạch và Đầu tƣ - Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để 

chỉnh sửa, hoàn thiện phƣơng án phân bổ nguồn vốn đầu tƣ phát triển của 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hải Dƣơng, cụ thể: 

a) Nhất trí phƣơng án phân bổ nguồn vốn đầu tƣ phát triển của Chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 về: (1). Hỗ trợ đối 



 

 

 

 

với xã (bao gồm 06 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 nhƣng chƣa đƣợc 

tỉnh hỗ trợ kinh phí, 02 xã đã thẩm định năm 2019 nhƣng chƣa đạt chuẩn và 

chƣa đƣợc hỗ trợ kinh phí, 04 xã sáp nhập theo Nghị quyết của UBTVQH trong 

từng xã sáp nhập có 01 xã chƣa đạt chuẩn nông thôn mới); (2). Hỗ trợ cho 04 

huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; (3). Hỗ trợ cho các xã, 

huyện khó khăn sau khi các xã sáp nhập theo Nghị quyết của UBTVQH; (4). Hỗ 

trợ thanh toán dứt điểm nợ XDCB các công trình cấp nƣớc sạch (phần vốn do 

ngân sách nhà nƣớc tham gia đầu tƣ) do Trung tâm nƣớc Sinh hoạt và Vệ sinh 

môi trƣờng nông thôn làm chủ đầu tƣ; (5). Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ 

thống kết cấu hạ tầng cho các HTXNN trong các xã trên địa bàn tỉnh; (6). Dự 

phòng (10 tỷ đồng). 

b) Xây dựng cụ thể các nguyên tắc, tiêu chí, định mức để tham mƣu phân 

bổ vốn hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng cho các 

HTXNN trong các xã trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố, thị xã thực hiện rà soát các xã thực hiện sáp nhập theo 

Nghị quyết của UBTVQH để tham mƣu cho UBND tỉnh trong việc công nhận 

đạt nông thôn mới. 

1.4. UBND tỉnh 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 để xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

2. Về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị 

trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500 

2.1. UBND tỉnh nhất trí phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân 

cƣ mới thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500 do Sở Xây dựng báo cáo 

tại công văn số 711/SXD-QHPTĐT ngày 12 tháng 5 năm 2020. 

2.2. UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây 

dựng hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến 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,  

  GTVT, NN-PTNT; 

- UBND huyện Thanh Hà; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

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

  Phƣơng, Trung);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (35b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 

 
 
 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-05-25T15:54:08+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-05-25T15:54:12+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-05-25T15:54:19+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




