
 

 

 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  7  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 7 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 01 tháng 7 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 và Thủ trƣởng các 

Sở, ngành, địa phƣơng: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Tƣ pháp, Nội vụ, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Công Thƣơng, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn 

phòng Tỉnh uỷ, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã 

hội của HĐND tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Chí Linh, Cẩm 

Giàng, Kim Thành, Nam Sách. 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 

UBND thành phố Hải Dƣơng và Sở Giao thông Vận tải báo cáo nhƣ sau:  

(1). UBND thành phố Hải Dƣơng báo cáo xin ý kiến cơ chế quản lý và 

phân cấp, ủy quyền tạo động lực phát triển thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải 

Dƣơng (giai đoạn 2020-2025); 

(2). Sở Giao thông Vận tải báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và 

xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đƣờng sắt. 

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 cơ chế quản lý và phân cấp, ủy quyền tạo động lực phát triển 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2020-2025) 

1.1. UBND tỉnh nhất trí cao về việc phải tạo điều kiện thuận lợi cho thành 

phố Hải Dƣơng phát triển trong thời gian tới, bao gồm chính sách đặc thù về 

nguồn lực cũng nhƣ việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nƣớc cho thành 

phố Hải Dƣơng trên một số lĩnh vực.  

1.2. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan báo cáo tổng số nguồn lực của ba địa phƣơng (Hải Dƣơng, Chí Linh, 

Kinh Môn) đƣợc thụ hƣởng theo cơ chế đặc thù (tính đến hết năm 2019 và dự 

kiến năm 2020) và việc sử dụng nguồn lực này. 



2 

 

 

 

1.3. UBND tỉnh nhất trí: 

a) Đề xuất với cấp có thẩm quyền cho phép thành phố Hải Dƣơng tiếp tục 

đƣợc thực hiện cơ chế tài chính đặc thù nhƣ hiện nay. Về những đề xuất mới, 

cần đƣợc xem xét, tính toán rất cụ thể. 

b) Đồng ý về chủ trƣơng thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông 

minh, tuy nhiên yêu cầu phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cách thức tổ chức 

quản lý, vận hành để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

c) Phân cấp, ủy quyền tối đa cho thành phố Hải Dƣơng trên cơ sở quy 

định của pháp luật và diễn biến thực tế của thành phố. 

1.4. UBND thành phố Hải Dƣơng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp 

và những nội dung nêu trên, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. 

2. Về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 

10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo 

đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở 

qua đường sắt 

2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý 

dứt điểm lối đi tự mở qua đƣờng sắt (sau đây viết tắt là Kế hoạch) do Sở Giao 

thông Vận tải báo cáo. 

2.2. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến các đại biểu 

dự họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch, cụ thể: 

a) Yêu cầu bổ sung làm rõ trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan hành 

chính các cấp trong việc thực hiện bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông 

và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đƣờng sắt. Đồng thời làm rõ cơ quan nào có 

trách nhiệm chủ trì, cơ quan nào có trách nhiệm phối hợp để bảo đảm trật tự 

hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đƣờng sắt.  

b) Đánh giá công tác quản lý, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an 

toàn giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt của chính quyền cấp xã. Việc giải tỏa các 

hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt cần xây 

dựng phƣơng án cụ thể về giải phóng mặt bằng, tái định cƣ, kinh phí thực hiện. 

c) Rà soát lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh và UBND 

cấp huyện trong mục tổ chức thực hiện Kế hoạch.  

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính xây dựng dự toán 

kinh phí năm 2021 và kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ 

ngân sách tỉnh để xây dựng đƣờng gom dọc đƣờng sắt Hà Nội - Hải Phòng. 

2.3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải 

hoàn thiện thủ tục, trình UBND tỉnh ký, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính 
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phủ về phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý 

dứt điểm lối đi tự mở qua đƣờng sắt để triển khai thực hiện. 

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 của HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH-ĐT, TC, NV, TP, XD, TN-MT,  

  GTVT, CT, VH, TT&XD, CA tỉnh, CT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố: HD, CL, CG,  

  KT, NS; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

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

  Phƣơng, Trung);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (45b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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