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

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 9 năm 2020
____________

Ngày 21 tháng 9 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, Giao thông 
vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản 
lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Hải Dương. Tham 
dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

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

1. Chủ trương tiếp nhận Dự án Cơ sở chế biến, sơ chế, bảo quản nông 
sản Thiên Hà tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách của Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu nông sản Thiên Hà

1.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận Dự án Cơ sở chế biến, sơ chế, 
bảo quản nông sản Thiên Hà tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách của Công ty cổ 
phần xuất nhập khẩu nông sản Thiên Hà. 

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu nông sản Thiên Hà hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, trình thẩm định, phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ 
đề xuất dự án, Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để 
xác định cụ thể phạm vi, ranh giới và diện tích đất thực hiện dự án cho phù hợp với 
nhu cầu sử dụng đất và tuyến kênh hiện trạng. 

1.3. UBND huyện Nam Sách có trách nhiệm điều chỉnh Quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới xã Hồng Phong, huyện Nam Sách và bổ sung khu đất đề xuất 
thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của địa phương làm cơ sở 
để triển khai thực hiện dự án.

2. Chủ trương tiếp nhận Dự án Nhà máy sản xuất hàng may, thêu xuất 
khẩu tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ của Công ty TNHH Babeeni Việt Nam

2.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận Dự án Nhà máy sản xuất hàng 
may, thêu xuất khẩu tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ của Công ty TNHH Babeeni Việt 
Nam. 
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2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH 
Babeeni Việt Nam hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, trình thẩm định, phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án theo đúng quy định. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự 
án, Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ phương 
án quy hoạch đối với phần diện tích đất liền kề; xem xét sự phù hợp với quy hoạch 
sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Dân Chủ huyện Tứ Kỳ làm cơ 
sở báo cáo UBND tỉnh.

3. Về phương án khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch Khu công 
nghiệp tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

3.1. UBND tỉnh nhất trí với đề nghị của Ban quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh về việc bổ sung Khu công nghiệp Thanh Miện 1 với diện tích đất 
khoảng 499,5 ha (thuộc địa giới hành chính các xã: Lam Sơn, Hồng Quang, Lê 
Hồng và Đoàn Kết, huyện Thanh Miện) vào Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3.2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có tránh nhiệm phối hợp với 
các Sở, ngành và UBND huyện Thanh Miện tham mưu cho UBND tỉnh trong 
việc tổ chức triển khai thực hiện Khu công nghiệp Thanh Miện 1 theo đúng 
quy định.

4. Về phương án ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở hỗn 
hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với phương án ý tưởng Quy hoạch chi 
tiết xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương của UBND thành phố Hải Dương do Sở Xây dựng báo 
cáo tại Công văn số 1437/SXD-QHPTĐT ngày 14 tháng 9 năm 2020.

4.2. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm:
- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 làm căn cứ, xem xét phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở hỗn 
hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

- Hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp cao 
tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương trình thẩm định, 
phê duyệt theo đúng quy định. Trong đó, cần thuyết minh, giải trình làm rõ các 
nội dung sau: Hướng mặt chính và tầng cao của tòa nhà cao tầng; mật độ xây 
dựng của khu đất; rà soát, tính toán phương án quy hoạch bãi đỗ xe và khả năng 
đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật của khu vực cho phù hợp.

 4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho UBND 
tỉnh về việc thu hồi đất theo quy định khi triển khai các thủ tục thực hiện Dự án 
Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương.
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5. Về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới cẩm 
Khê, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

5.1. UBND tỉnh nhất trí với nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 
dân cư mới cẩm Khê, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 của 
UBND thành phố Hải Dương (sau đây viết tắt là Quy hoạch). Đồng ý với đề 
xuất của UBND thành phố Hải Dương về việc sử dụng hệ thống cống hộp để 
thay thế Kênh T1 (đoạn trong phạm vi ranh giới Quy hoạch); tuy nhiên cần rà 
soát, tính toán thông số kỹ thuật, đảm bảo tiêu, thoát nước của khu vực và phù 
hợp với phương án thiết kế Kênh T1 thuộc Dự án phát triển các đô thị động lực.

5.2. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm:
- Việc nghiên cứu, tổ chức lập Quy hoạch cần bám sát Quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ 
sở đề xuất phương án quy hoạch cho phù hợp.

- Rà soát phương án giao thông tại một số tuyến đường, trong đó cần tính 
toán mở rộng vỉa hè và lòng đường, cao độ san nền của Quy hoạch cho phù hợp 
với cao độ san nền của khu dân cư lân cận, đảm bảo việc tiêu thoát nước của khu 
vực.

- Đề xuất rõ phương thức đầu tư xây dựng Khu dân cư mới cẩm Khê, 
phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương (tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án hay sử dụng ngân sách địa phương đầu tư hạ tầng phục vụ cho công tác 
tái định cư).

6. Về việc triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành 
phố Hải Dương 

UBND tỉnh thống nhất với sự cần thiết phải đầu tư xây dựng các công trình 
trọng điểm trên địa bàn thành phố Hải Dương như đề xuất của UBND thành phố 
Hải Dương tại Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, 
việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của thành phố 
cần phải đảm bảo tính khả thi về mặt nguồn lực tài chính; phù hợp với Quy hoạch 
chung xây dựng thành phố Hải Dương, chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở 
tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu thực tế về nhà ở của địa phương 
cũng như sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn thành phố. 

6.1. Đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam đường Việt 
Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương

UBND tỉnh thống nhất đề xuất đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh 
tổng mức đầu tư của Dự án từ 49,34 tỷ đồng lên 67,1 tỷ đồng, việc triển khai 
thực hiện phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây 
dựng và các quy định khác có liên quan; UBND thành phố Hải Dương có trách 
nhiệm đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự 
án theo đúng quy hoạch và thiết kế được duyệt.
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6.2. Đối với Dự án xây dựng đường Vành đai 1, thành phố Hải Dương:
- Đồng ý đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1, thành phố Hải Dương, 

giai đoạn 1 (đoạn tuyến từ Km0-Km5+600) trong giai đoạn 2021-2025, nguồn 
kinh phí thực hiện dự án được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-
2025 của Thành phố. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm cập nhật Dự 
án nêu trên vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa 
phương để phân kỳ đầu tư cho phù hợp, tuân thủ theo đúng quy định của pháp 
luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan.

- Giao UBND thành phố tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng hai bên 
tuyến đường dọc tuyến đường Vành đai 1, trình thẩm định phê duyệt theo quy 
định; tạm dừng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khác trong phạm 
vi nghiên cứu lập Quy hoạch.

6.3. Đối với Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán, thành phố Hải 
Dương

UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Hải Dương về 
việc triển khai Dự án trên với phương án GPMB 02 lớp (thực hiện làm đường và 
bố trí quỹ đất phục vụ công tác chỉnh trang đô thị hai bên tuyến), nguồn kinh phí 
thực hiện dự án được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của 
địa phương. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm cập nhật Dự án nêu 
trên vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương 
để phân kỳ đầu tư cho phù hợp; bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư để đảm bảo 
tính khả thi của dự án.

6.4. Đối với Dự án cải tạo, mở rộng đường Tuệ Tĩnh, thành phố Hải 
Dương

UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Hải Dương về 
việc GPMB 02 lớp (lớp 01 để thực hiện làm đường, lớp 02 bố trí đủ quỹ đất để 
chỉnh trang đô thị và đấu giá QSDĐ); tuy nhiên, trước khi khi triển khai thực 
hiện, cần lấy ý kiến của nhân dân về việc bố trí Quỹ đất tái định cư của các hộ dân 
thuộc diện bị GPMB sang Khu dân cư phường Hải Tân (quy mô khoảng 8,9 ha) 
để tạo sự đồng thuận cao và đảm bảo tính khả thi của Dự án.

6.5. Dự án cải tạo sân vận động thành phố Hải Dương 
UBND tỉnh thống nhất đề xuất về việc cải tạo sân vận động thành phố Hải 

Dương thành điểm nhấn của thành phố, tạo thế mạnh cho khu nội đô của thành 
phố; nguồn kinh phí thực hiện dự án được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công giai 
đoạn 2021-2025 của Thành phố. 

6.6. Về Dự án phát triển giao thông đô thị - thành phố Hải Dương
UBND tỉnh nhất trí về chủ trương đề xuất thực hiện đầu tư xây dựng cầu 

vượt Bùi Thị Xuân thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị từ nguồn vốn vay 
Quỹ OFID và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hải Dương. UBND thành phố 
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Hải Dương có trách nhiệm rà soát lại phương án thiết kế đường dẫn hai bên đầu 
cầu để đảm bảo kết nối giao thông và cảnh quan đô thị.

6.7. Về phương án di chuyển các hộ dân thuộc Khu tập thể máy Bơm
UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây 02 tòa nhà 12 tầng tại Khu đất thuộc 

Dự án Khu tập thể CBCNV Làng LILAMA 69-3 để bố trí tái định cư cho các hộ dân 
thuộc diện phải di dời khỏi Khu tập thể máy Bơm. UBND thành phố có trách nhiệm 
tính toán phương án thiết kế của công trình cho phù hợp, trong trường hợp cần thiết 
có thể thực hiện đầu tư nâng tầng của 02 tòa nhà nêu trên.

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, ngành: KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, 
NN&PTNT, Ban quản lý các KCN;
- UBND các huyện, TP: HD, NS, TK, TM;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- CV VP UBND tỉnh (Minh, Cao Cường, Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (20b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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