
 

 

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    8   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27 tháng 7 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 27 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, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du 

lịch; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Báo Hải Dƣơng, Đài PTTH 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Thanh 

Miện, Hải Dƣơng. Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về 

các nội dung sau:  

- Báo cáo về công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hải Dƣơng 

lần thứ V;  

- Báo cáo thẩm định bổ sung quy hoạch các CCN trên địa bàn các huyện, 

thành phố: Thanh Miện, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Hải Dƣơng; 

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. Báo cáo về công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải 

Dương lần thứ V; 

1.1. UBND tỉnh nhất trí với nội dung kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình 

tiên tiến các cấp; Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hải Dƣơng lần thứ V do Sở Nội 

vụ đề xuất tại Báo cáo số 530/BC-BTCĐH ngày 23/7/2020; 

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp 

để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung kế hoạch cho phù hợp, đồng thời thống nhất 

một số nội dung chính nhƣ sau: 

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 19 tháng 8 năm 2020; 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Xứ Đông; 

- Kinh phí tổ chức: Ngân sách tỉnh; UBND tỉnh giao Sở Tài chính thẩm 

định dự toán, bố trí kinh phí tổ chức Đại hội; 

1.3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện nội 

dung Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

2. Báo cáo thẩm định bổ sung quy hoạch các CCN trên địa bàn các 

huyện, thành phố: Thanh Miện, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Hải Dương; 
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2.1. UBND tỉnh nhất trí với nội dung, sự cần thiết bổ sung quy hoạch các 

CCN trên địa bàn các huyện, thành phố: Thanh Miện, Cẩm Giàng, Thanh Hà và 

Hải Dƣơng (theo các Báo cáo số 971/BC-UBND ngày 21/7/2020 của UBND 

huyện Thanh Miện, Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 17/4/2020 của UBND 

huyện Cẩm Giàng, Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 02/7/2020 của UBND huyện 

Thanh Hà và Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thành phố 

Hải Dƣơng), cụ thể nhƣ sau:  

- Huyện Thanh Miện: Bổ sung CCN Hồng Quang - Tân Trào, thuộc địa 

bàn xã Hồng Quang và Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dƣơng; diện tích 

quy hoạch khoảng 75ha; 

- Huyện Cẩm Giàng: Bổ sung CCN Thành Đạt, thuộc địa bàn các xã Cao 

An, Định Sơn và thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. 

- Huyện Thanh Hà: Bổ sung 03 CCN: 

+ CCN Hồng Lạc, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà; diện tích 

quy hoạch khoảng 75ha; 

+ CCN Hồng Lạc II, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà; diện 

tích quy hoạch khoảng 75ha; 

+ CCN Hồng Lạc III, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà; diện 

tích quy hoạch khoảng 60ha; 

- Thành phố Hải Dƣơng: Bổ sung 02 CCN: 

+ CCN Tiền Tiến – Telin Park, thuộc địa bàn xã Tiền Tiến, thành phố Hải 

Dƣơng; diện tích quy hoạch khoảng 75ha; 

+ CCN Phía Tây Việt Hòa, thuộc địa bàn phƣờng Việt Hòa, thành phố Hải 

Dƣơng; diện tích quy hoạch khoảng 66,2ha; 

2.2 Giao Sở Công thƣơng hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

trƣớc ngày 31/7/2020 để kịp thời báo cáo Bộ Công thƣơng.  

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

thiện Báo cáo của UBND tỉnh trình Bộ Công thƣơng xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo 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: Nội vụ, Tài chính, Công thƣơng; 

- UBND các huyện, thành phố: Thanh Miện, 

Cẩm Giàng, Thanh Hà, Hải Dƣơng; 

- TT CN - Thông tin (để đƣa tin); 

- CVVP UBND tỉnh (đ/c Chình, Cƣờng); 

- Lƣu: VT, T H-Ph (18b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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