
 

 

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 về một số dự án đầu tư trong và ngoài 

nước tại cuộc họp giao ban nội bộ ngày 24 tháng 8 năm 2020  

 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo về đề xuất thực hiện một số 

dự án đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng (Báo cáo số 

1535/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 8 năm 2020, 1583/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 8 

năm 2020, 1505/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 8 năm 2020, 1504/BC-SKHĐT ngày 

07 tháng 8 năm 2020, 720/KHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 4 năm 2020); trên cơ sở 

thống nhất ý kiến giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp giao ban 

nội bộ ngày 24 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nhƣ sau: 

1. Báo cáo đề xuất thực hiện Dự án Nhà máy lắp ráp ô tô của Công 

ty TNHH ô tô Bình An Hải Dương tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương:  

UBND tỉnh nhất trí chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Nhà máy lắp ráp ô tô của 

Công ty TNHH ô tô Bình An Hải Dƣơng tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dƣơng do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất tại Báo cáo số 1583/BC-SKHĐT 

ngày 17/8/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ rà soát, cập nhật các quy định của Nhà nƣớc hiện 

hành về ngành nghề lắp ráp ô tô theo đề xuất của Nhà đầu tƣ cho phù hợp; phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện văn bản của Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh, báo cáo Cấp ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy. 

2. Báo cáo Dự án Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh của Công ty cổ phần 

Quê Hương tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

UBND tỉnh nhất trí chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Cơ sở sản xuất bánh đậu 

xanh của Công ty cổ phần Quê Hƣơng tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dƣơng do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất tại Báo cáo số 1505/BC-

SKHĐT ngày 07/8/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ rà soát vị trí đề xuất thực hiện Dự án của Nhà đầu 

tƣ trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt cho phù hợp; phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện văn bản của Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh, báo cáo Cấp ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy. 
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3. Báo cáo Dự án cơ sở sản xuất ô dù che mưa xuất khẩu của Công ty 

cổ phần Quê Hương tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương    

 UBND tỉnh nhất trí chủ trƣơng đầu tƣ Dự án cơ sở sản xuất ô dù che mƣa 

xuất khẩu của Công ty cổ phần Quê Hƣơng tại xã Hồng Phong, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dƣơng do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất tại Báo cáo số 

1504/BC-SKHĐT ngày 07/8/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ rà soát vị trí đề xuất thực hiện Dự án của Nhà đầu 

tƣ trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt cho phù hợp; phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện văn bản của Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh, báo cáo Cấp ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy. 

4. Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược - thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe đạt tiêu chuẩn GMP tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh của 

Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Sadophar. 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí chủ trƣơng, sự cần thiết đầu tƣ Dự án đầu tƣ 

Nhà máy sản xuất thuốc đông dƣợc - thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn 

GMP của Công ty cổ phần dƣợc phẩm quốc tế Sadophar do Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ đề xuất tại Báo cáo số 1504/BC-SKHĐT ngày 07/8/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ rà soát lại vị trí khu đất nhà đầu tƣ dự kiến xin 

thuê để thực hiện dự án cho phù hợp, tránh trùng lặp với các dự án mà các nhà 

đầu tƣ khác đề xuất xin thuê, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

5. Báo cáo về đề xuất điều chỉnh, mở rộng Dự án bến bãi chế biến 

kinh doanh than, vật liệu xây dựng và bốc xếp hàng hóa của Công ty cổ 

phần thương mại Vũ Anh Đức tại phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn 

UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trƣơng cho phép nhà đầu tƣ thực hiện 

việc điều chỉnh, mở rộng Dự án bến bãi chế biến kinh doanh than, vật liệu xây 

dựng và bốc xếp hàng hóa của Công ty cổ phần thƣơng mại Vũ Anh Đức tại 

phƣờng Phạm Thái, thị xã Kinh Môn.  

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ rà soát vị trí đề xuất thực hiện Dự án của Nhà đầu 

tƣ trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt cho phù hợp; tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

6. Báo cáo điều chỉnh mở rộng Dự án sản xuất kinh doanh các sản 

phẩm hợp kim nhôm của Công ty TNHH Nhôm Đông Á tại CCN Tân Dân, 

thị xã Chí Linh. 
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UBND tỉnh nhất trí chủ trƣơng điều chỉnh, mở rộng Dự án sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm hợp kim nhôm của Công ty TNHH Nhôm Đông Á tại CCN 

Tân Dân, thị xã Chí Linh do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất tại Báo cáo số 

720/KHĐT-KTĐN ngày 29/4/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoàn thiện 

Báo cáo thẩm định dự án trình UBND quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết 

và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT; 

- UBND các huyện, thị xã: Nam Sách, 

Kinh Môn, Chí Linh; 

- Cty TNHH ô tô Bình An HD, Cty CP 

Quê Hƣơng, Cty CP dƣợc phẩm quốc tế 

Sadophar, Cty CPTM Vũ Anh Đức, Cty 

TNHH Nhôm Đông Á; 
- Trung tâm CNTT (để đƣa tin); 

- Lƣu: VT, TH-Ph (25b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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