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____________

Ngày 23 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 có liên quan 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 Nhà máy sản xuất túi lưới nhựa, túi vải và trang 
thiết bị phòng chống dịch của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 
công nghiệp và đô thị Mirolin tại Thị trấn Ninh Giang

1.1. UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đối với đề xuất Dự 
án Nhà máy sản xuất túi lưới nhựa, túi vải và trang thiết bị phòng chống dịch của 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp và đô thị Mirolin tại Thị 
trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại Báo 
cáo thẩm định số 1933/BC-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020.

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ 
Đề xuất Dự án Nhà máy sản xuất túi lưới nhựa, túi vải và trang thiết bị phòng chống 
dịch, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định.

2. Đề xuất Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton của Nhà đầu tư 
TNHH Creator Deverlopment tại xã Hồng Phúc và xã Hưng Long huyện Ninh 
Giang

2.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý chủ trương đầu tư đối với đề xuất Đề xuất 
Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton của Nhà đầu tư TNHH Creator 
Deverlopment tại xã Hồng Phúc và xã Hưng Long huyện Ninh Giang do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đề nghị tại Công văn số 1991/BC-UBND ngày 09 tháng 10 
năm 2020.

2.2 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ 
đề xuất Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton, trong đó cần nghiên cứu đề xuất 
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phương án quy hoạch tổng mặt bằng đối với khu đất đề xuất thực hiện dự án cho 
phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
05 tháng 11 năm 2020; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định.

3. Đề xuất Dự án Cơ sở sản xuất phụ liệu ngành may của Công ty  
TNHH vận tải xuất nhập khẩu Mạnh Dũng tại xã Kim Xuyên, huyện Kim 
Thành

3.1. UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Đề xuất Dự 
án Cơ sở sản xuất phụ liệu ngành may của Công ty TNHH vận tải xuất nhập 
khẩu Mạnh Dũng tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 1981/BC-UBND ngày 08 tháng 10 năm 
2020.

3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ 
Đề xuất Dự án Cơ sở sản xuất phụ liệu ngành may; 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.

3.3. Công ty TNHH vận tải xuất nhập khẩu Mạnh Dũng 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 nông thôn mới xã Kim Xuyên, huyện Kim 
Thành.

4. Kết quả thực hiện Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-
2020 và đề xuất các nội dung thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025

4.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với kết quả thực hiện Đề án Phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các nội dung thực hiện Đề án giai đoạn 
2021-2025 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo tại Báo cáo số 
1495/BC-SNN ngày 14 tháng 10 năm 2020.

4.2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp thu ý kiến 
tham gia của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 
Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các nội dung thực hiện Đề án 
giai đoạn 2021-2025, báo cáo cấp ủy theo quy định. Trong đó, cần đề xuất định 
hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo vùng làm cơ sở tập trung hỗ trợ đầu 
tư hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, thuận lợi 
trong quá trình quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; việc đề xuất kinh phí hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án phải đa dạng, bao gồm: Vốn đầu tư công, 
vốn ngân sách sự nghiệp và từ nguồn thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
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6. Đề án Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và 
giáo viên phổ thông công lập năm 2020

6.1. UBND tỉnh đồng ý với Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 
viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập năm 2020 do Sở Giáo dục và 
Đào tạo đề xuất tại Tờ trình số 1441/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2020.

6.2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ Đề án Thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công 
lập năm 2020 trình phê duyệt theo đúng quy định. Sau khi Đề án được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, Sở Giáo dục có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng 
rãi Đề án đến UBND cấp huyện, các Phòng Giáo dục và các trường Mầm non, 
Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức triển khai thực 
hiện theo đúng quy định.

6.3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh cân đối 
nguồn kinh phí để thực hiện Đề án.

7. Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tân 
Trào, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500

7.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Phương án Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu dân cư mới xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500 do UBND 
huyện Thanh Miện đề xuất tại Tờ trình số 1615/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 
năm 2020.

7.2. UBND huyện Thanh Miện có trách nhiệm: Tiếp thu ý kiến tham gia 
của các đại biểu, hoàn thiện Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư 
mới xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500. Trong đó, cần rà soát, tính 
toán cao độ san nền, quy mô mặt cắt một số tuyến đường giao thông cho phù 
hợp; việc xác định quy mô, công suất trạm xử lý nước thải phải phù hợp với quy 
mô Khu dân cư mới xã Tân Trào và khu dân cư lân cận. Phối hợp với Văn 
phòng UBND tỉnh hoàn thiện Hồ sồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy 
định.

8. Xử lý một số vấn đề tồn tại liên quan đến Trường Mầm non và 
Tiểu học tư thục Sao Mai, tại Khu đô thị mới phía Đông Nam Cường, thành 
phố Hải Dương

8.1. UBND tỉnh đồng ý với Báo cáo của thành phố Hải Dương về việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng đất, cấp phép thành lập, xây 
dựng của Trường Mầm non và Tiểu học tư thục Sao Mai.

8.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư Trường Mầm non và Tiểu học 
tư thục Sao Mai hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai theo quy định.
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8.3. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh về việc xử 
phạt hành chính đối với hành vi sử dụng đất khi chưa được phép của cơ quan 
quản lý Nhà nước về đất đai và việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của 
Trường Mầm non và Tiểu học tư thục Sao Mai (nếu có).

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: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT,
GTVT, NN&PTNT, GD&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- 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, 
Chình, Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (40b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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