
 

 

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 13 tháng 7 năm 2020 

 

 

Ngày 13 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, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Văn hóa thể thao và Du lịch, Văn phòng 

UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Gia 

Lộc, Thanh Hà, Cẩm Giàng. Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho 

ý kiến về các nội dung sau:  

- Tờ trình Kết quả tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tƣợng 

tỉnh Hải Dƣơng; 

- Tờ trình tiếp nhận Trung tâm Văn hóa Xứ Đông cho Trung tâm Văn hóa, 

Nghệ thuật tỉnh quản lý và sử dụng; 

- Tờ trình đặt tên, đƣờng phố trên địa bàn thành phố Hải Dƣơng, thành 

phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn; 

- Phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà truyền thống, công viên cây 

xanh và khu dân cƣ xung quanh công viên huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500; 

- Phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Lƣơng Điền - 

Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, 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 Kết quả tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng 

tỉnh Hải Dương 

1.1. UBND tỉnh thống nhất với Kết quả tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu 

công trình biểu tƣợng tỉnh Hải Dƣơng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo 

cáo tại Tờ trình số 919/TTr-SVHTTDL ngày 02/7/2020. 

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến 

của các đại biểu tham dự cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện các tác phẩm đã 

đƣợc Ban tổ chức lựa chọn, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
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- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan nghiên cứu, khảo sát và 

đề xuất vị trí đặt biểu tƣợng cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại 

khu vực; 

- Đề nghị các tác giả của 04 tác phẩm vào vòng chung khảo (04 tác phẩm 

có mã số: MBT26, MBT03, MBT12, MBT25) thể hiện mô hình mẫu (cao 70cm) 

để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét lựa chọn tác phẩm tốt nhất, đồng thời có 

phƣơng án thi công khả thi; 

- Tổ chức giới thiệu, xin ý kiến góp ý và bình chọn của cán bộ và nhân 

dân trong tỉnh đối với 04 tác phẩm vào vòng chung khảo để lựa chọn tác phẩm 

xuất sắc nhất;  

1.3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

2. Về việc giao Trung tâm Văn hóa Xứ Đông cho Trung tâm Văn hóa, 

Nghệ thuật tỉnh quản lý và sử dụng 

2.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc giao Trung tâm Văn hóa Xứ Đông cho Trung tâm Văn 

hóa, Nghệ thuật tỉnh quản lý và sử dụng tại Tờ trình số 961/TTr-SVHTTDL 

ngày 10/7/2020, cụ thể nhƣ sau: 

- Thống nhất cho phép triển khai việc đặt tên Quảng Trƣờng, địa chỉ trụ 

sở, tên các hội trƣờng chức năng của Trung tâm Văn hóa Xứ Đông theo các địa 

danh lịch sử của tỉnh, tuy nhiên yêu cầu phải nghiên cứu, rà soát và tuân thủ các 

nguyên tắc đặt tên đƣờng phố, Quảng Trƣờng... và các quy định về việc xin ý 

kiến của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Chính phủ; 

- Đồng ý giao Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh tiếp nhận, quản lý vận 

hành Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và khu vực Quảng Trƣờng ngoài trời sau khi 

công trình hoàn thành và đi vào hoạt động; 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành có liên quan xây dựng Đề án tổ chức hoạt động và vận hành Trung tâm 

Văn hóa Xứ Đông trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;   

2.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

3. Về việc đặt tên, đường phố trên địa bàn thành phố Hải Dương, 

thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn; 

3.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề xuất của Hội đồng Tƣ vấn đặt 

tên, đổi tên đƣờng, phố và công trình công cộng về việc đặt tên, đƣờng phố trên 



3 

 

 

 

địa bàn thành phố Hải Dƣơng, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn tại Tờ 

trình số 931/TTr-HĐTV ngày 03/7/2020, tuy nhiên UBND tỉnh yêu cầu Hội 

đồng Tƣ vấn đặt tên, đổi tên đƣờng, phố và công trình công cộng nghiên cứu, rà 

soát và tuân thủ các nguyên tắc về đặt tên đƣờng phố và các quy định về việc xin 

ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Chính phủ; 

3.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Tƣ vấn đặt tên, 

đổi tên đƣờng, phố và công trình công cộng hoàn thiện báo cáo trình cấp ủy theo 

quy định. 

4. Về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà truyền thống, công viên 

cây xanh và khu dân cư xung quanh công viên huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500 

4.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Nhà truyền thống, công viên cây xanh và khu dân cƣ xung quanh công 

viên huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500 do Sở Xây dựng báo cáo. 

4.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự 

họp để chỉnh sửa, hoàn thiện phƣơng án Quy hoạch, cụ thể: 

- Rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý, các quy hoạch vùng, quy hoạch và kế 

hoạch sử dụng đất; 

 - Rà soát hạ tầng xã hội trong khu vực, bố trí quy hoạch sân thể thao và 

các thiết chế văn hóa để bảo đảm hợp lý và đáp ứng các tiện ích cho dân cƣ 

trong khu vực. 

4.3. 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. 

5. Về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp 

Lương Điền – Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500 

5.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu công nghiệp Lƣơng Điền – Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500 (sau 

đây viết tắt là Quy hoạch) do Sở Xây dựng báo cáo. 

5.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự 

họp để chỉnh sửa hoàn thiện phƣơng án Quy hoạch, đồng thời giao Sở Xây dựng: 

- Rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

cục bộ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng; 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan tham 

mƣu cho UBND tỉnh văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ƣơng cho phép bổ 

sung quy hoạch đấu nối ra đƣờng Quốc lộ 38;  

- Cốt san nền phải bảo đảm phù hợp với cốt nền có trong khu vực;  
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6.3. 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 b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban KT-NS của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: XD, VH, TT & DL; BQL các 

KCN tỉnh; 

- HĐ Tƣ vấn đặt tên, đổi tên đƣờng, phố và 

công trình công cộng; 

- UBND các huyện: Thanh Hà, Cẩm Giàng; 

- Trung tâm CN-TT; 

- CVVP UBND tỉnh (đ/c Minh, Hiển) ; 

- Lƣu: VT, TH-Ph (20b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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