
 

 

 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 (lần 2) năm 2020 

 
 

Ngày 27 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 (lần 2) 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 về các nội dung trình tại 

phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng báo cáo về việc đề nghị sửa đổi, bổ 

sung Quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng.  

UBND tỉnh thống nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 20 và 

Khoản 5 Điều 21 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của 

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo đề nghị của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 403/TTr-STNMT ngày 26/5/2020 . 

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 xem xét, ban hành theo quy định. 

 2. Sở Nội vụ báo cáo các nội dung:  

 2.1. Tờ trình về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng thị 

xã Kinh Môn, trực thuộc UBND thị xã Kinh Môn. 

 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 279/TTr-SNV ngày 

18/5/2020 của Sở Nội vụ về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị 

xã Kinh Môn, trực thuộc UBND thị xã Kinh Môn. Tuy nhiên, đề nghị Sở Nội vụ 

nghiên cứu, bổ sung và cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ với 

các cơ quan, ban ngành liên quan của tỉnh, huyện, đồng thời xác định rõ loại hình 

của đơn vị, cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ làm việc... (có thể tham khảo mô hình 
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hoạt động của BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hải Dương và thành phố 

Chí Linh vào điều kiện cụ thể của thị xã Kinh Môn cho phù hợp). 

Sở Nội vụ 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 Cấp ủy 

theo quy định. 

2.2. Tờ trình về việc giao số lƣợng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 289/TTr-SNV ngày 

25/5/2020 của Sở Nội vụ về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

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

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy chế trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

 2.3. Tờ trình Dự thảo quy định khoán số lƣợng, mức phụ cấp, định 

mức kinh phí chi phụ cấp đối với ngƣời hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, thôn và khu dân cƣ; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã, thôn và khu dân cƣ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 290/TTr-SNV ngày 

25/5/2020 của Sở Nội vụ về việc đề nghị ban hành Quy định khoán số lượng, mức 

phụ cấp, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, thôn và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã, thôn và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy định trình UBND tỉnh báo cáo Cấp ủy 

theo quy định. 

2.4. Tờ trình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã. 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 291/TTr-SNV 

ngày 25/5/2020 của Sở Nội vụ về việc đề nghị ban hành Quy chế tuyển dụng 

công chức cấp xã. Tuy nhiên, Sở Nội vụ cần rà soát và phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo để hoàn thiện Quy chế tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.  

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

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy chế trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

 2.5. Tờ trình Dự thảo Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với 

công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nƣớc và 

ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 

 UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Quy định về luân 

chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan 
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hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

tại Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 25/5/2020 của Sở Nội vụ, tuy nhiên, UBND 

tỉnh đề nghị Sở Nội vụ:  

 - Bổ sung làm rõ việc luân chuyển để đào tạo các cán bộ trong cơ quan 

và thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước và tách thành 02 

nhóm: nhóm thực hiện luân chuyển để bồi dưỡng đào tạo cán bộ và nhóm 

thực hiện điều chuyển để đáp ứng yêu cầu thay đổi môi trường làm việc, tạo 

sự năng động, sáng tạo hơn trong công việc, gắn với phòng chống tham 

nhũng và cải cách hành chính. 

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

phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy định trình UBND tỉnh xem xét, ban hành 

theo quy định. 

 3. Sở Công thƣơng báo cáo về việc đề nghị ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

 UBND tỉnh thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, để có cơ 

sở ban hành Quy chế, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ngành có liên quan trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện 

Quy chế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Sở Tài chính báo cáo về việc đề nghị phê duyệt giá tạm thời cho 

các danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng NSNN năm 2020. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1379/TTr-STC ngày 

18/5/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt giá tạm thời cho các danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng NSNN năm 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 Tờ trình 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 (lần 2) 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: Nội vụ, TN & MT, Tài 

chính, 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, Chình, Trung); 

- Lưu: VT, TH - Ph (35b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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