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

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 10 năm 2020
____________

Ngày 19 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 có liên quan. 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 nguyên liệu gốm sứ và sứ kỹ thuật Ceraglas 
số 2 của Công ty TNHH CERAGLAS và đề xuất Dự án sản xuất cấu kiện bê 
tông đúc sẵn của Công ty TNHH Hà Hải  tại xã Tân An, huyện Thanh Hà tại xã 
Tân An, huyện Thanh Hà

1.1. UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án sản 
xuất nguyên liệu gốm sứ và sứ kỹ thuật Ceraglas số 2 của Công ty TNHH 
CERAGLAS tại xã Tân An, huyện Thanh Hà do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 
tại Báo cáo thẩm định số 1967/BC-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 và Dự án 
sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH Hà Hải  tại xã Tân An, huyện 
Thanh Hà do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 1841/BC-
UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020. 

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu 
công nghiệp rà soát, báo cáo UBND tỉnh về thủ tục pháp lý đối với phương án 
quy hoạch Khu công nghiệp tại khu vực nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định chủ trương đầu tư các dự án nêu trên theo quy định.

1.3. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn từ nút gia lập thể giữa 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5 đi đường 390, Quốc lộ 37 cho phù 
hợp với mục đích sử dụng đất mà các nhà đầu tư đề xuất thực hiện Dự án sản 
xuất nguyên liệu gốm sứ và sứ kỹ thuật Ceraglas số 2 và Dự án sản xuất cấu 
kiện bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH Hà Hải; đồng thời khảo sát, nghiên 
cứu đề xuất phương án quy hoạch tổng thể đối với các khu đất lân cận báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.
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1.4. Công ty TNHH CERAGLAS và Công ty TNHH Hà Hải chỉ được phép 
triển khai các thủ tục về xây dựng khi đề xuất thực hiện dự án của các nhà đầu 
tư phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn từ nút gia lập thể 
giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5 đi đường 390, Quốc lộ 37.

2. Về đề xuất Dự án cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền của Công 
ty cổ phần đóng tàu Hải Hưng tại các phường: Duy Tân và Hoành Sơn, thị 
xã Kinh Môn

2.1. UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án cơ sở 
đóng mới và sửa chữa tàu thuyền của Công ty cổ phần đóng tàu Hải Hưng tại 
các phường: Duy Tân và Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 2013/BC-UBND ngày 13 tháng 10 năm 
2020.

2.2. UBND thị xã Kinh Môn có tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng; đồng thời đề xuất cập nhật vị trí khu đất thực hiện dự án vào Quy hoạch 
hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Công ty cổ phần đóng tàu Hải Hưng có tránh nhiệm tự phá dỡ các 
công trình xây dựng vi phạm pháp luật về đê điều (nếu có), báo cáo Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn trước ngày 31 tháng 10 năm 2020; Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết 
quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 11 năm 2020; Sở 
Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

3. Về đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Cửa Hàng kinh doanh xăng dầu 
và dịch vụ thương mại của Công ty TNHH xây dựng Việt Thanh tại xã 
Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang

UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư 
xây dựng Cửa Hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại của Công ty 
TNHH xây dựng Việt Thanh tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 2014/BC-UBND ngày 13 
tháng 10 năm 2020.

4. Về đề xuất Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Hưng Long của Công 
ty cổ phần kinh doanh nước sạch Kinh Môn tại Xã Hưng Long, huyện Ninh 
Giang, tỉnh Hải Dương.

4.1. UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử 
lý nước sạch Hưng Long của Công ty cổ phần  kinh doanh nước sạch Kinh Môn 
tại Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.  
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4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty cổ phần kinh doanh nước 
sạch Kinh Môn nghiên cứu đề xuất phương án mở rộng quy mô đầu tư và phạm 
vi cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt đối với khu vực hai bên 
đường trục Bắc - Nam (tuyến phía Nam); chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 
dự án theo quy định.

4.3. UBND huyện Ninh Giang có trách nhiệm cập nhật khu đất đề xuất 
thực hiện dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương làm cơ sở 
triển khai thực hiện dự án.

5. Phương án hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường 5, tuyến đường 
số 7 trong Khu công nghiệp Đại An và tuyến đường 1A trong Khu công 
nghiệp Đại An mở rộng

5.1. UBND tỉnh nhất trí việc hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng và chi phí lãi 
vay đối với tuyến đường 5, tuyến đường số 7 trong Khu công nghiệp Đại An và 
tuyến đường 1A trong Khu công nghiệp Đại An mở rộng như đề xuất của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1525/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020.

5.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà sát lại căn cứ pháp lý, thống 
nhất với Công ty cổ phần Đại An về việc chủ trương hỗ trợ đầu tư các tuyến 
đường 5, 7 trong Khu công nghiệp Đại An và tuyến đường 1A trong Khu công 
nghiệp Đại An mở rộng và báo cáo UBND tỉnh.

5.3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí 
kinh phí hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường nêu trên 
theo đúng quy định.

6. Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Phụ, 
thị xã Kinh Môn

6.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Phương án Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn do Sở Xây dựng đề xuất tại 
Công văn số 1640/SXD-QHPTĐT ngày 16 tháng 10 năm 2020.

6.2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư (Công ty cổ phần 
đầu tư Newland) tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn thiện đồ án  
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn, trình 
phê duyệt theo quy định; trong đó cần nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch 
các nút giao thông cho phù hợp.

6.3. UBND thị xã Kinh Môn có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu, đề xuất 
phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp 
Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, trách việc chồng lấn với  Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn. 
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7. Phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 
các phường: Thanh Bình, Tân Bình, Việt Hòa và Hải Tân, thành phố Hải 
Dương

7.1. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu xây 
dựng, tỷ lệ 1/2000 của các phường: Thanh Bình, Tân Bình, Việt Hòa và Hải 
Tân, thành phố Hải Dương.

7.2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương 
rà soát lại phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 của 
các phường: Thanh Bình, Tân Bình, Việt Hòa và Hải Tân, thành phố Hải Dương 
theo đúng quy định; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định.

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 TP, TX: Kinh Môn, Hải Dương;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Nhà đầu tư có liên quan;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- CVVP UBND tỉnh (Minh, Chính, Cao Cường,
Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (30b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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