
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số:               /TB-VP Hải Dương, ngày        tháng  10 năm 2020

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

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 08 tháng 10 năm 2020
____________

Ngày 08 tháng 10 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, Lãnh đạo các Sở, 
ngành và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. 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. Về đề xuất Dự án Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và than tại xã 
Minh Đức, huyện Tứ Kỳ của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Vạn Phát

UBND tỉnh đồng ý với đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bến bãi 
kinh doanh vật liệu xây dựng và than tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ của Công ty 
TNHH dịch vụ thương mại Vạn Phát do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại Báo cáo 
thẩm định số 1901/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2020.

 2. Về đề xuất Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch 
vụ Tiến Mạnh tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện của Công ty TNHH Tiến 
Mạnh

2.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với Báo cáo thẩm định số 1878/BC-SKHĐT 
ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thực hiện Dự án Cửa 
hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ Tiến Mạnh tại xã Ngũ Hùng, 
huyện Thanh Miện của Công ty TNHH Tiến Mạnh.

2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
Thanh Miện, nghiên cứu đề xuất của Nhà đầu tư, đối chiếu với định hướng phát 
triển của địa phương, về sự phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã 
Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện; vị 
trí đảm bảo khoảng cách theo quy định làm căn cứ quyết định chủ trương đầu tư dự 
án theo đúng quy định.

3. Về về việc rà soát, tính toán thời gian thu phí Hợp đồng BOT Dự án 
đường 188 (An Thái – Mạo Khê)



2

3.1. UBND tỉnh đồng ý với phương án tính toán giảm thời gian thu phí 
đường 188 (An Thái – Mạo Khê) do Sở Giao thông vận tải đề đề xuất tại Tờ 
trình số 1900/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020. 

3.2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và UBND thị xã Kinh Môn rà soát lại số liệu, 
cách tính, tổ chức thương thảo với Nhà đầu tư về việc điều chỉnh Hợp đồng 
BOT dự án đường 188 (An Thái – Mạo Khê) và báo cáo UBND tỉnh xem xét 
chấp thuận làm căn cứ ký Phụ lục Hợp đồng theo đúng quy định.

4. Sở Xây dựng báo cáo về việc bố trí quỹ đất để di chuyển các cơ sở 
sản xuất kinh doanh thuộc khu đất thực hiện Dự án Khu dân cư, đô thị Tân 
Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương

4.1. UBND tỉnh đồng ý về việc bố trí quỹ đất để di chuyển các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc khu đất thực hiện Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú 
Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương do Sở Xây dựng đề xuất tại Công văn số 
1520/SXD-QHPTĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020; trong thời gian tới không xem 
xét chấp thuận các dự án đầu tư mới vào Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, thành 
phố Hải Dương.

4.2. UBND thành phố Hải Dương khẩn trương xây dựng phương án di 
chuyển các cơ sở thuộc diện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng (trong đó có Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và Cơ 
sở đồ gỗ Nam Linh) và những cơ sản suất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cần di 
dời tới Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, tham mưu báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. về việc xin chủ trương đầu tư dự án công trình mái che khu băng 
két phía Nam và phía Bắc đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh

Địa điểm kinh doanh mà UBND thành phố Chí Linh đề xuất làm mái che 
hiện nay là tạm thời, khi Nhà nước tổ chức triển khai các dự án kè hồ, cải tạo 
cảnh quan phía trước đền Kiếp Bạc thì hệ thống hàng quán nêu trên phải di dời 
và trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương. Do vậy, UBND tỉnh không 
đồng ý đầu tư xây dựng công trình mái che khu băng két phía Nam và phía Bắc 
đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh. 

6. Về việc tham gia, góp ý hoàn thiện dự thảo Biên bản Hội nghị 
thống nhất một số nội dung triển khai lập hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO 
công nhận là Quần thể di tích Yên Tử là Di sản thế giới

UBND tỉnh Hải Dương thống nhất với Dự thảo Biên bản Hội nghị thống 
nhất một số nội dung triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công 
nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới do UBND tỉnh 
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Quảng Ninh dự thảo kèm theo Công văn số 6605/UBND-VX ngày 29 tháng 9 
năm 2020, cụ thể như sau: 

- Tập trung hoàn thành việc xây dựng Hồ sơ và nộp Hồ sơ cho UNESCO 
trước tháng 9/2021;

- Tên gọi Hồ sơ dự kiến: “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di 
sản thế giới (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương)”.

- Lựa chọn loại hình, tiêu chí xây dựng Hồ sơ dự kiến: Loại hình di sản 
văn hóa Vật thể, Tiêu chí 3, 5, 6 (theo Công ước của UNESCO 1972).

- Lựa chọn cơ quan tư vấn lập hồ sơ di sản có đủ năng lực, kinh nghiệm 
về việc tư vấn xây dựng Hồ sơ di sản thế giới, đã tư vấn thành công 01 trong số 
08 hồ sơ di sản của Việt Nam đã được công nhận là di sản thế giới, nhất là 
những hồ sơ của các di sản gần đây.

- Về kinh phí: Tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm khoảng 80% kinh phí 
xây dựng Hồ sơ và bảo vệ Hồ sơ di sản; tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm 
khoảng 10% và tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm khoảng 10% kinh phí xây dựng 
Hồ sơ và bảo vệ Hồ sơ di sản.

7. Về việc báo cáo kết quả biên soạn và đề xuất ban hành quyết định 
phê duyệt cuốn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh đồng ý chủ trương phê duyệt Tài liệu Giáo dục địa phương 
tỉnh Hải Dương lớp 1 để đưa vào giảng dạy trong năm học 2020-2021 theo đề 
nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1366/TTr-SGDĐT ngày 01 
tháng 10 năm 2020.

8. Các biện pháp cân đối ngân sách những tháng cuối năm 2020 và dự 
kiến phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021

8.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo 
số 2879/BC-STC ngày 25 tháng 9 năm 2020 về các biện pháp cân đối ngân sách 
những tháng cuối năm 2020 và Dự kiến phương án phân bổ dự toán ngân sách 
năm 2021. 

8.2. Đối với phần hụt thu cân đối chi thường xuyên sau khi thực hiện cắt 
giảm, giãn tiến độ, tiết kiệm chi, UBND tỉnh thống nhất với Phương án 3 do Sở 
Tài chính đề xuất, cụ thể nhu sau: Huy động thêm 30% tăng thu tiền sử dụng đất 
ngân sách cấp huyện, cấp xã so với dự toán được HĐND, UBND cấp huyện, cấp 
xã giao đầu năm; số huy động thêm không vượt quá số tăng thu tiền sử dụng đất 
còn lại của 5 tháng cuối năm 2020 và số giảm trừ chi XDCB tập trung. Tổng số 
huy động thêm là 245,393 tỷ đồng (trong đó: cấp huyện 107,425 tỷ đồng, cấp xã 
137,968 tỷ đồng).
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8.3. Sở Tài chính có trách nhiệm thống nhất với UBND cấp huyện về 
nguyên tắc điều tiết nguồn tăng thu tiền sử dụng đất; phối hợp với Văn phòng 
UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, báo cáo Tỉnh 
ủy theo đúng quy định. Định kỳ, vào ngày 15 và 30 hàng tháng, Sở Tài chính có 
trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về tình hình cân đối thu - chi ngân sách địa 
phương năm 2020 để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo và điều hành.

9. Về công tác nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang

9.1. UBND tỉnh chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu công trình hạ tầng 
kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình 
Giang theo báo cáo tại Công văn số 1495/SXD-CCGĐXD ngày 22 tháng 9 năm 
2020 của Sở Xây dựng; cho phép lấy kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm tra, đo 
đạc ngoài thực địa để làm cơ sở đánh giá chất lượng công trình, khối lượng các 
hạng mục công trình.

9.2. Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc có trách nhiệm hoàn thiện, khắc 
phục những tồn tại theo báo cáo của Sở Xây dựng; tổng hợp hồ sơ nghiệm thu, 
kết quả khắc phục tồn tại báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng làm cơ sở nghiệm 
thu chính thức.

9.3. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Bình Giang và Công ty cổ 
phần đầu tư Tây Bắc thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao quản lý, sử dụng 
các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định.

10. Về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới 
Dương Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

10.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với Phương án Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu dân cư mới Dương Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành do 
UBND huyện Kim Thành báo cáo tại Công văn số 1846/UBND-KTHT ngày 25 
tháng 9 năm 2020.

10.2. Giao UBND huyện Kim Thành rà soát lại phương án quy hoạch đối 
với khu đất trường mầm non; giải trình làm rõ phương án xử lý nước thải đối với 
khu vực quy hoạch Khu dân cư mới Dương Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện 
Kim Thành; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, báo cáo Tỉnh ủy theo đúng Quy chế 
làm việc của của Tỉnh ủy.

11. Về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới 
Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng

11.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân 
cư mới Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng do UBND huyện Cẩm 
Giàng báo cáo tại Công văn số 618/UBND-KTHT ngày 25 tháng 9 năm 2020.
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11.2. Giao UBND huyện Cẩm Giàng tiếp thu ý kiến tham gia của các đại 
biểu; tổ chức rà soát lại phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới 
Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu đất đề xuất lập quy hoạch với khu đất tiếp giáp 
phía Đông Bắc và các khu vực lân cận, có tính toán đến định hướng phát triển 
trong tương lai; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, báo cáo Tỉnh ủy theo đúng Quy chế 
làm việc của của Tỉnh ủy.

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, GDĐT;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- CVVP UBND tỉnh (Thư, Minh, Cao Cường, Hiển
Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (20b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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