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 Số:            /TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dƣơng Thái tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2020 

 
 

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn 

Dương Thái - Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND 

tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020. Tham dự có các đồng chí Thành viên UBND 

tỉnh; đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: 

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND & UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị có liên quan. Sau khi nghe 

các Sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, ý kiến thảo luận 

của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Hồ sơ đề án Đề nghị công nhận đô thị xã Thanh Quang, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dƣơng đạt tiêu chí đô thị loại V 

UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo của Sở Xây dựng tại 

Công văn số 1375/SXD-QHPTĐT ngày 01/9/2020 về việc đề nghị công nhận đô 

thị xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại V. 

Sở Xây dựng và cơ quan tư vấn cần nghiên cứu, xem xét lại phương pháp tính 

toán cho chính xác, đảm bảo phù hợp với các tiêu chí và yêu cầu đề ra. 

Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc 

họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện báo cáo trình UBND 

tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định.  

2. Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đơn vị 

tư vấn chuẩn bị. Nội dung thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã bám sát 

theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, để hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch, UBND tỉnh 

yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn bổ sung một số nội dung sau: 

+ Về hồ sơ tài liệu, căn cứ pháp lý, bổ sung: 

 - Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 

2011-2020 (trong đó tổng kết những mặt được, chưa được, xác định những tồn 
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tại hạn chế và nguyên nhân, dự báo thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn mới, từ 

đó đưa ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn tới). 

 - Tờ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Báo cáo thuyết minh dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiệm vụ quy 

hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến việc giao 

nhiệm vụ và triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

+ Về bố cục nhiệm vụ lập quy hoạch: đề nghị hoàn thiện cấu trúc báo cáo 

thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch phù hợp với quy định tại Điều 15 Luật Quy 

hoạch, gồm 5 phần, cụ thể như sau: (1). Căn cứ lập quy hoạch; (2). Yêu cầu về 

nội dung, phương pháp lập quy hoạch; (3). Chi phí lập quy hoạch; (4). Thời hạn 

lập quy hoạch; (5). Trách nhiệm của các cơ quan liên quan. 

+ Về quan điểm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương trong 

thời gian tới: đề nghị bổ sung thêm 02 trụ cột nữa thành 05 trụ cột; hai trụ cột bổ 

sung thêm là: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với bảo vệ 

môi trường, và con người đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số;  

+ Về nội dung chính của quy hoạch: Cần xác định cụ thể tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh Hải Dương để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời 

gắn với mục tiêu từ nay đến năm 2030 xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành thành 

phố trực thuộc trung ương, từ đó định hướng phát triển, xây dựng các kịch bản 

để lựa chọn phương án phát triển, sắp xếp phân bổ không gian hợp lý và phân bổ 

nguồn lực để đầu tư phát triển.  

+ Về dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh: giao Sở Tài chính thẩm định và 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

+ Yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động 

phối hợp và tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, 

chỉnh sửa, hoàn thiện. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu 

tham dự cuộc họp để hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 
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3. Tờ trình đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở  

tính tiền bồi thƣờng GPMB khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện Dự 

án: Khu phố thƣơng mại dịch vụ Ghẽ mở rộng xã Tân Trƣờng, huyện 

Cẩm Giàng. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 823/TTr-STNMT ngày 

16/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều 

chỉnh giá đất ở làm cơ sở  tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện Dự án: Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ mở rộng xã Tân Trường, 

huyện Cẩm Giàng. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, 

tham mưu trình UBND tỉnh quyết định theo quy định. 

4. Tờ trình đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm cơ 

sở tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nƣớc giao đất tái định cƣ và giao đất có 

thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm và hộ bà Hoàng 

Thị Trang có đất thu hồi GPMB phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

10 qua địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 826/TTr-STNMT ngày 

16/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều 

chỉnh giá đất cụ thể làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái 

định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm 

và hộ bà Hoàng Thị Trang có đất thu hồi GPMB phục vụ Dự án cải tạo, nâng 

cấp Quốc lộ 10 qua địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, 

tham mưu trình UBND tỉnh quyết định theo quy định. 

5. Tờ trình đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở để 

tính tiền bồi thƣờng GPMB, khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện Dự án 

xây dựng Sở chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dƣơng tại phƣờng 

An Lạc, thành phố Chí Linh. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 825/TTr-STNMT ngày 

16/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá 

đất ở làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện Dự án xây dựng Sở chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương tại 

phường An Lạc, thành phố Chí Linh. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, 

tham mưu trình UBND tỉnh quyết định theo quy định. 

6. Tờ trình đề nghị phê duyệt phƣơng án giá đất cụ thể và phƣơng án 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất đối 

với  Công ty Cổ phần đầu tƣ HDLAND để thực hiện Dự án Khu dân cƣ 

phƣờng Ngọc Châu, thành phố Hải Dƣơng. 
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UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 818/TTr-STNMT ngày 

16/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt phương án giá đất cụ 

thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho 

thuê đất đối với  Công ty Cổ phần đầu tư HDLAND để thực hiện Dự án Khu dân 

cư phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện 

Tờ trình trình UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

7. Tờ trình đề nghị phê duyệt phƣơng án giá đất cụ thể và giá trị quỹ 

đất giao tại Dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Hải Dƣơng (phân khu 2; 

Khu A, B, C, D) để thanh toán cho nhà đầu tƣ thực hiện Dự án BT đƣờng 

62m kéo dài.  

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 2796/TTr-STC ngày 

16/9/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ 

thể và giá trị quỹ đất giao tại Dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Hải 

Dương (phân khu 2; Khu A, B, C, D) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện 

Dự án BT đường 62m kéo dài.  

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện Tờ trình trình 

UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

8. Tờ trình đề nghị phê duyệt phƣơng án thu tiền sử dụng đất Dự án Khu 

tái định cƣ phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng 

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2708/TTr-STC 

ngày 09/9/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt phương án thu tiền sử 

dụng đất Dự án Khu tái định cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Theo đó, 

thống nhất tổng số tiền sử dụng đất Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải phải 

nộp là 7.963.873.000 đồng, sau khi trừ đi số đã nộp vào ngân sách, số còn lại phải nộp 

tiếp là 6.789.473.000 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi 

ba đồng).  

7.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại mục tiêu, quy mô của dự án Xây 

dựng Khu tái định cư Phường Hải Tân thành phố Hải Dương; làm rõ phương án bố trí 

tái định cư trong diện tích đất được giao của Dự án (cần phân định rõ số lô phục vụ tái 

định cư, sô lô thương mại); tham mưu phương án xử lý các tồn tại báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 30/9/2020. 

7.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện 

văn bản báo cáo cấp ủy theo quy định.  

7.4. Giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành có liên quan:  

- Làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính để xin ý kiến hướng dẫn cụ thể việc tính 

tiền tương đương với tiền chậm nộp của dự án đảm bảo theo quy định.  

- Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, giao Sở Tài chính chủ trì 

tham mưu cho UBND tỉnh xử lý số tiền tương đương với tiền chậm nộp của Dự án 

theo đúng quy định. 
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7.5. Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất Dự án của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Cục Thuế đôn đốc Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà 

Hải nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hải 

Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ 

tục về đất đai của Dự án để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 

đình tại Khu tái định cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương theo quy định. 

- Đối với 19 lô đất còn lại: Giao UBND thành phố phối hợp với Chủ đầu tư 

nghiên cứu phương án dành để bố trí tái định cư cho các hộ chưa chấp thuận phương 

án GPMB.  

- Tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện báo cáo Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định.  

Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh thông báo để các 

cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  

Nơi nhận:                                             
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, XD, CT, 

TN&MT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- CV VP. UBND tỉnh (đ/c: Thư, Cao Cường, 

Việt Cường); 

- Lưu: VT, TH - Ph (35b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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