
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 Số:            /TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng  10  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dƣơng Thái tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2020 

 
 

Ngày 12 tháng 10 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 10 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, các thành viên 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. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH 9 

tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 

2020. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan cập nhật, bổ sung 

một số nội dung sau: 

- Nội dung báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích, tập trung vào những nội dung 

chính, trọng tâm. 

- Bổ sung, cập nhật các số liệu mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội trong 

báo cáo; kết quả phòng chống dịch bệnh Covid 19; thực hiện kỳ thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh; tổ chức Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, lễ hội Đền Quát; hoàn 

thành bộ lịch sử của tỉnh; báo cáo đánh giá tình hình giải quyết ô nhiễm môi 

trường tại Công ty TNHH Quảng Phong. 

- Bổ sung các biện pháp tăng cường quản lý thu, điều hành ngân sách; các 

biện pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp; chủ trương, biện pháp giải ngân vốn đầu tư công. 

 + Ngoài một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong 03 tháng cuối năm 

2020 đã đề ra trong Báo cáo, cần bổ sung một số nhiệm vụ sau: 
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 - Sở Y tế căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh 

tham mưu cho UBND tỉnh trong việc loại bỏ hạn chế một số ngành dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ sớm 

hoạt động trở lại. 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo: tập trung hướng dẫn triển khai thực hiện tốt 

việc áp dụng chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh tiểu học. 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung cho công tác tuyên truyền 

phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương 

đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án 

chậm tiến độ và sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả sang dự án khác cho phù 

hợp; tăng cường các biện pháp cải cách TTHC; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường huy động nguồn 

lực xã hội cho đầu tư phát triển.  

- Các Sở, ngành địa phương nắm bắt chủ trương, chính sách, định hướng 

của Trung ương trong quản lý điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, kịp thời tham 

mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành tận dụng tốt các cơ hội, nhanh 

chóng phục hồi phát triển kinh tế xã hội; thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài đang dịch chuyển; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình 

đẳng, hỗ trợ cho các loại hình doanh nghiệp, trong đó quan tâm đến các doanh 

nghiệp lớn, có khả năng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của 

tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy trực thuộc; chuẩn 

bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

 2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 09 tháng 

đầu năm 2020, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối 

năm 2020. 

 UBND tỉnh cơ bản đồng tình với Báo cáo số 2880/BC-STC ngày 

25/9/2020 của Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 9 

tháng đầu năm 2020, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối 

năm 2020.  
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 Sở Tài chính tiếp tục tổng hợp, tham mưu các biện pháp giảm hụt thu 

ngân sách; đề xuất các giải pháp quản lý điều hành ngân sách để đảm bảo tình 

hình phát triển chung của tỉnh; tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

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

xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi 

tiết dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers), thành phố 

Hải Dƣơng. 

 UBND tỉnh đồng tình với nội dung Tờ trình số 895/TTr-STNMT ngày 

06/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt phương án giá 

đất cụ thể và phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng chi tiết dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình 

(Ecorivers), thành phố Hải Dương. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu 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.  

 4. Tờ trình về việc đề nghị ban hành quyết định quy định tỷ lệ quy đổi 

từ số lƣợng khoáng sản thành phẩm ra số lƣợng khoáng sản nguyên khai 

làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trƣờng, đối với khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

 UBND tỉnh nhất trí với nội dung Tờ trình số 780/TTr-STNMT ngày 

31/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành quyết 

định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường, đối với khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

 Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung, làm rõ các căn cứ để đưa ra tỷ lệ 

quy đổi, đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý; tiếp thu 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.  

5. Báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020. 

UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung Báo cáo số 63/BC-SXD ngày 

09/10/2020 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển 

nhà ở năm 2020 theo nguyên tắc không vượt quá hạn mức đất ở đã được phê 

duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở tại 05 huyện, thành phố: 

Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Gia Lộc, Hải Dương. 
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Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt. 

 6. Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Đề cƣơng nhiệm vụ và dự 

toán xây dựng Chƣơng trình phát triển nhà ở, giai đoạn 2020-2025, định 

hƣớng đến năm 2035. 

UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung Tờ trình số 169/TTr-SXD ngày 

30/9/2020 của Sở Xây dựng về việc thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ 

và dự toán xây dựng Chương trình phát triển nhà ở, giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2035. UBND tỉnh yêu cầu: 

+  Sở Xây dựng: 

- Xem xét, rà soát lại mốc thời gian cho phù hợp với các quy định, các 

quy hoạch định hướng phát triển trong các lĩnh vực có liên quan của Tỉnh. 

 - Hoàn thiện Đề cương, nhiệm vụ và dự toán xây dựng Chương trình phát 

triển nhà ở;  thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập Chương trình phát triển nhà ở theo 

quy định hiện hành; chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh  phê duyệt Chương trình 

phát triển nhà ở trong tháng 7/2021. 

+ Sở Tài chính: tổng hợp, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Chương 

trình trong năm 2021. 

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

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 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;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT, Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

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

Cường, Việt Cường); 

- Lưu: VT, TH - Ph (20b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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