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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17 tháng 8 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 17 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: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Công 

thƣơng, Tài nguyên & Môi trƣờng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông, Khoa học & Công nghệ; Văn 

phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban mặt trận 

tổ quốc tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Cẩm Giàng, Gia Lộc, Hải Dƣơng. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã kết luận nhƣ sau: 

1. Báo cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hạ tầng 

kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cẩm Điền – 

Lương Điền, huyện Cẩm Giàng:  

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 52/BC-SXD 

ngày 31/7/2020 của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công 

trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tƣ xây dựng Khu dân cƣ mới xã Cẩm 

Điền - Lƣơng Điền, huyện Cẩm Giàng, cụ thể nhƣ sau:  

- Cho phép lấy kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm tra, đo đạc ngoài thực địa 

để làm cơ sở đánh giá chất lƣợng công trình, khối lƣợng và xem xét nghiệm thu. 

- Chấp thuận nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tƣ xây dựng Khu dân 

cƣ mới xã Cẩm Điền - Lƣơng Điền, huyện Cẩm Giàng.  

1.2. Để hoàn thiện công tác nghiệm thu trƣớc khi bàn giao đƣa công trình 

vào sử dụng, UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tƣ và các sở, ngành có liên quan thực 

hiện một số nội dung sau: 

+ Đối với Nhà đầu tƣ: 

- Thi công hoàn thành khối lƣợng cát san nền đầm chặt K=0,85 còn thiếu 

khoảng 1.633,05m
3
. 

- Nộp vào Ngân sách số tiền 180.884.000 đồng (Giá trị tính tại thời điểm 

tháng 7/2019) do khối lƣợng thi công thiếu so với thiết kế (số tiền cụ thể do Sở 

Tài chính xác định sau). 
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- Hoàn thành việc khắc phục những tồn tại về hiện trƣờng theo Báo cáo số 

52/BC-SXD ngày 31/7/2020 của Sở Xây dựng; lập hồ sơ hoàn thành công trình 

theo đúng quy định; báo cáo kết quả về UBND huyện Cẩm Giàng và Sở Xây dựng. 

+ Đối với các Sở, ngành có liên quan:   

- UBND huyện Cẩm Giàng: đôn đốc, giám sát Nhà đầu tƣ Dự án trong 

quá trình khắc phục những tồn tại về hiện trƣờng và hồ sơ trƣớc khi thực hiện 

các thủ tục về nghiệm thu; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng. 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: hƣớng dẫn Nhà đầu tƣ Dự án hoàn thành 

xác nhận các thủ tục về môi trƣờng theo quy định đối với hạng mục trạm xử lý 

nƣớc thải. 

- Sở Xây dựng: hƣớng dẫn UBND huyện Cẩm Giàng và Nhà đầu tƣ Dự 

án, các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục về nghiệm thu, bàn giao quản lý 

sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định. 

2. Tờ trình về việc báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Đề án Biên 

soạn lịch sử tỉnh Hải Dương từ khởi thủy đến năm 2015: 

2.1. UBND tỉnh đồng tình với nội dung báo cáo tiến độ và kết quả thực 

hiện Đề án Biên soạn lịch sử tỉnh Hải Dƣơng từ khởi thủy đến năm 2015 tại Tờ 

trình số 1102/TTr-BCĐ ngày 05/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

UBND tỉnh đồng ý cho phép: 

- Thông qua maket bố cục 4 tập của bộ sách; 

- Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh họp nghiệm thu, làm cơ sở để tiến hành việc 

in ấn, xuất bản, phát hành sau khi đƣợc Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh thông qua;  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thuê đơn vị tƣ vấn độc lập, 

lập hồ sơ, quy trình thủ tục để tiến hành các bƣớc về đấu thầu, in ấn xuất bản 

theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc; trình Sở Tài chính thẩm định giá và xin 

cấp phép xuất bản bộ sách; 

2.2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo 

quy định. 

3. Tờ trình về Kế hoạch tổ chức xét và trao giải thưởng ”Văn học 

nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương” lần thứ VIII, giai đoạn 2016-2020: 

3.1. UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung Tờ trình số 07/TTr-VN 

ngày 04/8/2020 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về Kế hoạch tổ chức xét và 

trao giải thƣởng ”Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dƣơng” lần thứ VIII, giai 

đoạn 2016-2020; UBND tỉnh yêu cầu Hội văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp thu ý 

kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Kế hoạch, đồng thời bổ 

sung một số nội dung cụ thể nhƣ sau: 
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 - Về nội dung: Bổ sung thêm căn cứ và một số nội dung theo quy định tại 

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 0/4/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định về Giải thƣởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dƣơng; 

 -  Về tổ chức thực hiện: bổ sung thêm về chức năng, nhiệm vụ của một số 

Sở, ngành có liên quan nhƣ: Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dƣơng, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã...; 

 3.2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Hội văn học Nghệ thuật tỉnh 

hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo 

quy 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: XD, TC, TN&MT, VHTT&DL; 
- UBND các huyện, thành phố: CG, HD; 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

- Cty CP đầu tƣ Newland; Liên danh Cty 

TNHH Hoàng Thanh và Cty ĐTXD& 

DVTM Thái Dƣơng; 
- TT CN - Thông tin (để đƣa tin); 

- CVVP UBND tỉnh (đ/c Hiển, Cƣờng); 

- Lƣu: VT, TH-Ph (20b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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