
 

 

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 20 tháng 7 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 20 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: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Công 

thƣơng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục Đào tạo, 

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; UBND các huyện, thành phố: Tứ 

Kỳ, Cẩm Giàng, Hải Dƣơng. Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và 

cho ý kiến về các nội dung sau:  

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, 

mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng; 

- Báo cáo về việc chấp thuận một số loại cây xanh thuộc Dự án Khu đô thị 

sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers); 

- Báo cáo về việc điều chỉnh thiết kế, tổng mức đầu tƣ trạm xử lý nƣớc 

thải tại Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers), thành phố 

Hải Dƣơng; 

- Báo cáo Phƣơng án quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Thăng Long, thị 

xã Kinh Môn. 

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. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, 

mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Công 

thƣơng tại Tờ trình số 1259/TTr-SCT ngày 16/7/2020 đề nghị ban hành Nghị 

quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công 

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thƣơng tiếp thu ý kiến của các đại biểu 

dự họp để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Nghị quyết, đồng thời thống nhất một 

số nội dung nhƣ sau: 

- Chi tổ chức xét duyệt, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ 

công nghiệp: 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng)/lần; 
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- Chi thƣởng cho các Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp: 10 triệu đồng 

(Mười triệu đồng); 

- Chi tổ chức xét duyệt, công nhận làng nghề Công nghiệp – Tiểu thủ 

công nghiệp: theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc; 

- Chi thƣởng cho các làng nghề đƣợc UBND tỉnh cấp Bằng công nhận 

làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: 20 triệu đồng (Hai mươi triệu 

đồng)/làng nghề. 

1.3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thƣơng hoàn 

thiện nội dung Tờ trình của UBND tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, thông qua. 

2. Báo cáo về việc chấp thuận một số loại cây xanh thuộc Dự án Khu 

đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers)  

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng 

tại Công văn số 1023/SXD-QLXD&HTKT ngày 01/7/2020 về việc đề nghị chấp 

thuận một số loại cây xanh thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình 

(Ecorivers). Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng yêu cầu: 

 - Nghiên cứu, đề xuất phƣơng án thiết kế cụ thể, chi tiết từng vị trí, 

từng tuyến phố trồng cây cho phù hợp, tránh ảnh hƣởng đến chất lƣợng công 

trình hạ tầng; 

- Rà soát rõ chủng loại cây, số lƣợng cây, đơn giá từng loại cây, từ đó đƣa 

ra đơn giá chính thức cho phù hợp; 

2.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện 

Tờ trình trình UBND xem xét, phê duyệt. 

3. Báo cáo về việc đề nghị điều chỉnh thiết kế, tổng mức đầu tư trạm 

xử lý nước thải tại Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình 

(Ecorivers), thành phố Hải Dương; 

3.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về việc 

điều chỉnh thiết kế trạm xử lý nƣớc thải tại Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông 

Thái Bình (Ecorivers), thành phố Hải Dƣơng tại Công văn số 1070/SXD-QLN 

ngày 07/7/2020, cụ thể: 

- Nhất trí điều chỉnh tăng công suất hạng mục Trạm xử lý nƣớc thải tại Dự 

án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers) từ 4.200m3/ngày đêm lên 

5.000m3/ngày đêm; để đảm bảo xử lý nƣớc thải cho khu vực dân cƣ lân cận; 

- Tổng mức đầu tƣ tăng thêm do điều chỉnh tăng công suất do Chủ đầu tƣ 

tự chịu trách nhiệm; 

3.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện 

Báo cáo trình UBND xem xét, phê duyệt. 
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4. Báo cáo Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Thăng Long, 

thị xã Kinh Môn. 

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

dựng CCN Thăng Long, thị xã Kinh Môn do Sở Xây dựng báo cáo tại Công văn 

số 1147/SXD-QHPTĐT ngày 17/7/2020. 

4.2. Yêu cầu Sở Xây dựng và cơ quan tƣ vấn tiếp thu ý kiến của các đại 

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

- Nghiên cứu, rà soát lại hệ thống hạ tầng, hệ thống giao thông đảm bảo 

kết nối phù hợp với đƣờng Tỉnh lộ 389, theo hƣớng đƣờng vào CCN đảm bảo 

hợp lý, trƣớc mắt chƣa cần làm toàn bộ đƣờng 389 theo Quy định (phần tiếp 

giáp với CCN); 

- Nghiên cứu, bố trí hệ thống xử lý nƣớc thải cho phù hợp, không làm ảnh 

hƣởng đến sinh hoạt của ngƣời dân;  

- Rà soát lại cốt san nền của phƣơng án Quy hoạch bảo đảm phù hợp với 

cốt nền đƣờng hiện có trong khu vực, tránh để ngập úng trong quá trình thực hiện;  

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. 

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; 

- Các Sở: Xây dựng, Công thƣơng; 

- UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, 

Kinh Môn; 

- TT CN - Thông tin (để đƣa tin); 

- CVVP UBND tỉnh (đ/c Minh, Cƣờng); 

- Lƣu: VT, TH-Ph (17b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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