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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng  7  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dƣơng Thái tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2020 

 
 

Ngày 15 tháng 7 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 7 năm 2020. Tham dự có đồng chí Triệu Đức Hùng – Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, 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; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng HĐND & UBND tỉnh và 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, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phƣơng án giá đất cụ thể và 

phƣơng án thu tiền sử dụng đất chênh lệch khi chuyển mục đích sử dụng 

đất Lô TM01 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phía Tây cầu Phú 

Lƣơng, thành phố Hải Dƣơng 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 518/TTr-STNMT 

ngày 25/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt 

phương án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất chênh lệch khi 

chuyển mục đích sử dụng đất Lô TM01 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

phía Tây cầu Phú Lương, thành phố Hải Dương.  

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, quyết định. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định phƣơng án giá sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi từ năm 2021 trở đi trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng  

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả thẩm định phương 

án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi từ năm 2021 trở đi trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương tại Báo cáo số 1292/BC-STC ngày  06/5/2020 của Sở Tài chính. 
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Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của UBND tỉnh trình Bộ Tài 

chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  xem xét, phê duyệt. 

3. Tờ trình về việc phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 1961/TTr-STC 

ngày 30/6/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng NSNN  trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tuy nhiên riêng chi phí tiền lương, nghiên 

cứu phương án quy định tỷ lệ tăng theo quy định của Chính phủ.  

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

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Tờ trình về việc quy định Bảng giá lệ phí trƣớc bạ đối với nhà và 

công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 1566/TTr-STC 

ngày 01/6/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành quy định Bảng giá lệ 

phí trước bạ đối với nhà và công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Cục thuế tỉnh rà soát, điều chỉnh 

quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà khi kê khai lần thứ hai trở đi; 

- Nghiên cứu, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà xưởng sản xuất 

từ 2 tầng trở lên:  

- Có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính việc quy định giá tính lệ phí trước 

bạ đối với tài sản là công trình kiến trúc là sân bãi, tường rào;  

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

phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Báo cáo tổng kết Chƣơng trình Tổng thể CCHC giai đoạn 2021-

2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ CCHC Nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng Giai 

đoạn 2021-2030  

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 373/TTr-SNV 

ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ tổng kết Chương trình Tổng thể CCHC giai đoạn 

2021-2020 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC Nhà nước tỉnh Hải Dương Giai 

đoạn 2021-2030. Báo cáo đã bám sát được những nội dung đã triển khai trong 

10 năm qua, nêu rõ được những kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế 

(về thể chế, tài chính công, trình tự thủ tục, cán bộ công chức...). Tuy nhiên, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung một số nội dung sau: 
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 - Trong quá trình triển khai các Luật, Nghị định, cơ chế chính sách... của 

Trung ương, nhiều Sở, ngành chưa tham mưu để thực hiện tại địa phương một 

cách phù hợp, thậm chí còn làm tăng khó khăn, không phù hợp với tình hình 

thực tế;  

 - Về thủ tục hành chính: một số cơ quan, ban ngành trong tỉnh vẫn chưa 

đưa toàn bộ các TTHC ra Trung tâm Hành chính công; một số TTHC vẫn còn 

phức tạp, rườm rà, gây nhiều khó khăn, cản trở đối với các tổ chức, cá nhân 

trong quá trình thực hiện. Sự phối hợp giữa các Sở, ngành với cấp huyện chưa 

chặt chẽ, một số việc còn đùn đẩy lẫn nhau, làm kéo dài thời gian giải quyết, gây 

thiệt hại tới doanh nghiệp, người dân.  

 - Cần có đánh giá cụ thể và đề xuất phương án triển khai thực hiện có hiệu 

quả đối với một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, 

môi trường..; Thực hiện việc chấm điểm, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu của các Sở, ngành và các địa phương trong giải quyết các TTHC; 

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

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo Cấp ủy 

theo quy định. 

6. Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng, quản lý chất lƣợng công trình xây dựng 

và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

UBND tỉnh thống nhất với sự cần thiết phải ban hành quy định một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Sở Xây dựng 

đề xuất tại Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 06/7/2020. Tuy nhiên, UBND tỉnh 

yêu cầu Sở Xây dựng:  

- Bổ sung, cập nhật các căn cứ pháp lý, Luật, Nghị định và Thông tư mới 

ban hành của Chính phủ, đảm bảo tính và phù hợp thực tiễn của Quyết định khi 

được ban hành;  

- Nghiên cứu, xem xét những phạm vi, lĩnh vực phân cấp quản lý đầu tư 

xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí xây dựng 

cho phù hợp với các điều kiện tình hình thực tế của địa phương; thực hiện phân 

cấp mạnh đối với những lĩnh vực cấp dưới đủ điều kiện thực hiện; tỉnh tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát sau khi phân cấp; 

- Sớm tham mưu cho Tỉnh ban hành quy định trong quản lý đầu tư xây 

dựng các công trình nhà ở, Khu dân cư, Khu đô thị mới;  

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

ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định báo cáo 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 
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Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 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: TN&MT, TC, Nội vụ, 

LĐTB&XH; 

- CV VP. UBND tỉnh (Các đ/c: Thư, Khanh, 

Thảo, Trung); 

- Lưu: VT, TH - Ph (2 5b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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