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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 14 tháng 10 năm 2020
____________

Ngày 14 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 sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty 
TNHH tập đoàn DRG tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà 

1.1. UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất cấu 
kiện bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH tập đoàn DRG tại xã Cẩm Chế, huyện 
Thanh Hà do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 1843/BC-
UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020. 

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình theo quy định.

1.3. UBND huyện Thanh Hà có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà đồng thời 
cập nhật khu đất đề xuất thực hiện dự án vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện 
Thanh Hà cho phù hợp với mục đích sử dụng đất mà Nhà đầu tư đề nghị thuê để 
thực hiện Dự án sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

1.4. Nhà đầu tư chỉ được phép triển khai các thủ tục về xây dựng khi đề 
xuất thực hiện dự án của Nhà đầu tư phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa 
phương.

2. Về đề xuất Dự án sản xuất bánh kẹo và kinh doanh bách hóa Hồng 
Ngân của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và chế biến thực phẩm Hồng 
Ngân Hải Dương tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà

2.1. UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất 
bánh kẹo và kinh doanh bách hóa Hồng Ngân của Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và chế biến thực phẩm Hồng Ngân Hải Dương tại xã Hồng Lạc, 
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huyện Thanh Hà do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 
1936/BC-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020. 

2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình theo quy định.

3. Về đề xuất Dự án phòng khám đa khoa Hợp Thành và tổ hợp dịch 
vụ thương mại của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 366 tại xã Toàn 
Thắng, huyện Gia Lộc

3.1. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án 
Phòng khám đa khoa Hợp Thành và tổ hợp dịch vụ thương mại của Công ty cổ 
phần đầu tư xây dựng 366 tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc. 

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Nhà đầu tư rà soát, tính toán 
phương án quy hoạch tổng mặt bằng đối với khu vực kinh doanh xăng dầu và 
khu vực khám chữa bệnh cho phù hợp nhằm đảm bảo yếu tố cảnh quan và môi 
trường của dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự 
án theo quy định.

3.3. UBND huyện Gia Lộc có trách nhiệm rà soát, cập nhật khu đất đề 
xuất thực hiện dự án vào Quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021-
2025 và kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2021 làm cơ sở triển khai thực 
hiện dự án và giới thiệu cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 
Khang Nguyên ra khu đất khác để xem xét Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng 
Khang Nguyên cho phù hợp

4. Về đề xuất Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại 
dịch vụ Phú Thái BT của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phú Thái 
BT tại xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng. 

4.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư 
Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ Phú Thái BT của 
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phú Thái BT tại xã Định Sơn, huyện Cẩm 
Giàng.  

4.2. UBND huyện Cẩm Giàng và Nhà đầu tư rà soát, làm rõ phương án 
quy hoạch đối với tuyến đường quy hoạch ven đường sắt (đoạn qua vị trí khu đất 
Nhà đầu tư đề nghị thuê để thực hiện Dự án), gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và 
Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, quyết định; cập nhật khu đất đề xuất thực hiện dự án của Nhà đầu tư 
vào Quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng làm cơ sở đầu tư xây dựng công trình 
theo đúng quy định.
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5. Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021

5.1. UBND tỉnh đồng ý với Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2020-
2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tại Tờ trình số 
206/TTr-SNN ngày 06 tháng 10 năm 2020. Việc triển khai đồng loạt làm thủy 
lợi Đông Xuân năm 2020-2021 bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 và kết 
thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

5.2. Giao Sở Tài chính rà soát, cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch làm 
thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 từ nguồn Ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện, 
báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

6. Phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 
Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương (khu vực 
1 – Phía Bắc đường Phạm Ngũ Lão) và Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 
đô thị Đá Mài, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

6.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
ý kiến tham gia của các ngành về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự 
án đầu tư xây dựng Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 
Dương (khu vực 1 – Phía Bắc đường Phạm Ngũ Lão) và Dự án đầu tư xây dựng 
Khu dân cư đô thị Đá Mài, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương theo hình 
thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

6.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành có liên quan và UBND thành phố Hải Dương sớm tham mưu cho UBND 
tỉnh phương án tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nêu trên 
nhằm khẩn trương thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc di 
chuyển các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đông 
dân cư.  

6.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải 
Dương tham mưu cho UBND tỉnh về việc xử lý các vấn đề có liên quan đến việc 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư đô 
thị Đá Mài, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 30 tháng 10 năm 2020.

7. Phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân 
cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỷ lệ 1/500

7.1. UBND tỉnh đồng ý với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 
tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỷ 
lệ 1/500 do Sở Xây dựng đề xuất tại Công văn số 1559/SXD-QHPTĐT ngày 05 
tháng 10 năm 2020.
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7.2. Giao Sở Xây dựng tổ chức hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách tỷ lệ 1/500, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

8. Chủ trương đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền – 
chùa Ba Xã (hạng mục: Nhà Tam Bảo, Nhà Tổ, Nhà Mẫu) xã An Thượng, 
thành phố Hải Dương

8.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng công trình 
tu bổ, tôn tạo di tích đền – chùa Ba Xã (hạng mục: Nhà Tam Bảo, Nhà Tổ, Nhà 
Mẫu) xã An Thượng, thành phố Hải Dương do UBND xã An Thượng, thành phố 
Hải Dương làm chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, tôn giáo 
của nhân dân địa phương; kinh phí thực hiện khoảng: 6.164.526.000 VND (Sáu 
tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng), nguồn vốn 
thực hiện: Từ nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

8.2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND xã An 
Thượng, thành phố Hải Dương (Chủ đầu tư dự án) tổ chức triển khai thực hiện 
dự án theo đúng quy định.

9. Về việc xác định hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm trong đơn 
giá sản phẩm dịch vụ công ích.

9.1. UBND tỉnh đồng ý phải khẩn trương xây dựng hệ số điều chỉnh tiền 
lương tăng thêm trong đơn giá sản phẩm công ích có sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh. 

9.2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ngành rà soát lại hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm trong đơn giá sản 
phẩm dịch vụ công ích cho phù hợp với từng nhóm ngành cụ thể cho phù hợp 
với thực tiễn, đảm bảo tương xứng với công sức bỏ ra của người lao động; báo 
cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

10. Kết quả thực hiện Chương trình: Ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững góp phần xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 – 2020, Đề án: Nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2013-2020 và Đề án: Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2017-2020 

10.1. UBND tỉnh đồng ý với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình: Ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững góp 
phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 – 2020, Đề án: Nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2013-2020 và Đề án: Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương 
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giai đoạn 2017-2020 do Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo (tại Báo cáo số 
75A/BC-SKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2020, Báo cáo số 87/BC-SKHCN ngày 28 
tháng 9 năm 2020 và Báo cáo số 90/BC-SKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Sở 
Khoa học và Công nghệ).

10.2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh về tiếp 
tục triển khai thực hiện Chương trình khoa học: Phát triển nông nghiệp hàng hóa 
giá trị tăng cao gắn với ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ để phát triển 
bền vững phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 
và Đề án: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh 
nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030.

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, VHTT&DL, LĐTB&XH, KHCN;
- 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, Chính, Cao Cường,
 Lai, Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (30b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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