
 

 

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 tuần thứ 32 ngày 03 tháng 8 năm 2020 

Ngày 03 tháng 8 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, Công thƣơng, Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà 

nƣớc tỉnh, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng, Chi cục Hải 

Quan tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã. Tại cuộc họp, Lãnh đạo 

UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về các nội dung sau: 

1. Báo cáo rà soát các dự án đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài đầu tƣ ngoài 

KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng đã có chủ trƣơng hoặc đƣợc chấp thuận đầu 

tƣ nhƣng không thực hiện triển khai xây dựng theo tiến độ cam kết hoặc chậm 

tiến độ theo quy định (tính đến ngày 31/12/2019). 

2. Báo cáo về việc tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc cho sản xuất kinh doanh, 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tƣ công năm 2020 (kể cả vốn ODA) tỉnh 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 rà soát các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư 

ngoài KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có chủ trương hoặc được chấp 

thuận đầu tư nhưng không thực hiện triển khai xây dựng theo tiến độ cam 

kết hoặc chậm tiến độ theo quy định (tính đến ngày 31/12/2019). 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung rà soát các dự án đầu tƣ trong 

nƣớc và nƣớc ngoài đầu tƣ ngoài KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng không triển 

khai hoặc chậm tiến độ theo quy định tại Báo cáo số 1239/BC-SKHĐT ngày 

06/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu: 

1.1. UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trƣơng rà soát, tổng hợp 

toàn bộ các Dự án trên địa bàn không triển khai hoặc chậm tiến độ theo quy 

định, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trƣớc ngày 07/8/2020. 

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: tổng hợp, báo cáo các dự án còn 

vƣớng mắc về thủ tục đất đai, chƣa đƣợc bàn giao đất, tham mƣu cho UBND 
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tỉnh tháo gỡ những vƣớng mắc, khó khăn về thủ tục đất đai để sớm bàn giao mặt 

bằng cho nhà đầu tƣ triển khai thực hiện Dự án; 

1.3. Sở Xây dựng: tổng hợp, báo cáo các dự án đã nộp hồ sơ xin cấp phép 

xây dựng nhƣng chƣa đƣợc cấp. 

1.4. Cục thuế tỉnh: tổng hợp các Dự án còn nợ đọng và yêu cầu các Chủ 

Dự án hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và tài chính đối với Nhà nƣớc.  

1.5. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp và cập nhật số liệu các dự án không 

triển khai hoặc chậm tiến độ theo quy định đến hết tháng 6/2020; đồng thời căn 

cứ các quy định của pháp luật tham mƣu xử lý cụ thể đối với từng dự án; hoàn 

thiện báo cáo trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 8/2020.  

2. Dự thảo Báo cáo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất 

kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (kể cả vốn 

ODA) tỉnh Hải Dương.  

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Báo cáo về việc 

tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tƣ công năm 2020 (kể cả vốn ODA) tỉnh Hải Dƣơng của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ; UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tƣ bổ sung, điều chỉnh một số 

nội dung sau:  

- Bổ sung, cập nhật số liệu giải ngân đến ngày 31/7/2020; 

- Rút gọn khái quát hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 

tháng đầu năm 2020; các chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp vào các biểu mẫu; 

- Nghiên cứu, điều chỉnh thời gian giải ngân vốn đầu tƣ công cho phù hợp; 

- Chuẩn bị riêng báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tƣ công đến ngày 

31/7/2020; các khó khăn, vƣớng mắc, đề xuất, kiến nghị. 

2.2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà 

soát và bổ sung các chƣơng trình, dự án chƣa phân khai vốn, gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham 

dự cuộc họp hoàn thiện Báo cáo phục vụ Đoàn công tác số 2 theo Quyết định số 

1053/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

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, ngành: KH&ĐT; TN&MT, XD; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- TT CN - Thông tin (để đƣa tin); 

- Lƣu: VT, TH-Ph (22b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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