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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 31 tháng 8 năm 2020
____________

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn 
Dương 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 trưởng các 
Sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên 
và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 
phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; UBND các huyện: Kim Thành, Thanh 
Miện. 

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về việc một số 
nội dung như sau:

(1) UBND huyện Kim Thành báo cáo về việc bổ sung Cụm công nghiệp 
Kim Đính II, xã Kim Đính, huyện Kim Thành và Cụm công nghiệp Hưng Phát, 
xã Tuấn Việt, huyện  Kim Thành vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

(2) UBND huyện Thanh Miện báo cáo về việc bổ sung Cụm công nghiệp 
Tứ Cường tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện vào Quy hoạch phát triển các 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ sung 03 cụm công nghiệp nêu trên vào Quy 
hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định 
hướng đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quy hoạch phát triển cụm công 
nghiệp).

2. UBND các huyện: Kim Thành, Thanh Miện có trách nhiệm: 
2.1. Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất; 

trong đó, làm rõ sự phù hợp về quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của địa phương, phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
phương án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN, nhu cầu của các doanh nghiệp làm cơ 
sở thỏa thuận bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp với Bộ Công 
Thương; gửi hồ sơ, tài liệu về UBND tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 15 
tháng 9 năm 2020.

2.2. Khẩn trương nghiên cứu, rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung khu 
đất thực hiện các cụm công nghiệp nêu trên vào quy hoạch xây dựng vùng 
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huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình thẩm định, phê 
duyệt làm cơ triển khai thực hiện.

3. Giao Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Báo 
cáo thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020 làm cơ sở thỏa thuận bổ 
sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp để xin ý kiến Bộ Công Thương.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phố hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, địa phương có liên quan nghiên 
cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về việc quy hoạch các vùng sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương trong lĩnh 
vực sản xuất hàng hóa nông nghiệp gắn với việc đảm bảo an ninh lương thực.

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;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban KT-NS của HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, CT, 
NN&PTNT;
- UBND các huyện: Kim Thành, Thanh Miện;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- CVVP UBND tỉnh (Cao Cường, Chính, Phương, 
Trung);
- Lưu: VT, TH, CV. Việt Cường (40b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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