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tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 30 tháng 10 năm 2020
____________

Ngày 30 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 đầu tư cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản 
tại thôn Mạn Đê và thôn Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách và Dự 
án đầu tư cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản tại thôn Thượng 
Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách của Công ty cổ phần chế biến 
nông sản xuất khẩu Đại Lợi

1.1. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 
cáo số 2109/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2020 và Báo cáo số 2110/BC-
SKHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự 
án đầu tư cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản tại thôn Mạn Đê và thôn 
Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách và Dự án đầu tư cơ sở chế biến, kinh 
doanh hàng nông sản tại thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách 
của của Công ty cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Đại Lợi.

1.2. UBND huyện Nam Sách khẩn trương hoàn thiện việc lập và trình cấp có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện Nam Sách đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 cho phù hợp với điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện đã được UBND tỉnh phê 
duyệt; trong đó cập nhật vị trí, diện tích 02 khu đất đề xuất thực hiện 02 dự án nên 
trên cho phù hợp với mục tiêu đầu tư của dự án do nhà đầu tư đề xuất.

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện 
hồ sơ, thủ tục của dự án theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Riêng 
Dự án đầu tư cơ sở chế biến, kinh doanh hàng nông sản tại thôn Mạn Đê và thôn 
Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách cần rà soát vị trí, khoảng cách với 
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Trạm bảo vệ thực vật lân cận để đảm bảo an toàn về môi trường; mục tiêu chính 
của Dự án là thu mua, đóng gói và kinh doanh nông sản.

2. Về đề xuất Dự án Cơ sở sản xuất chăn ga lông vũ Bảo Long của 
Công ty TNHH lông vũ Bảo Long tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang

2.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận Dự án Cơ sở sản xuất chăn ga 
lông vũ Bảo Long của Công ty TNHH lông vũ Bảo Long tại xã Bình Xuyên, 
huyện Bình Giang với diện tích sử dụng đất khoảng 49.035 m2; mô sản xuất 
lông vũ thành phẩm khoảng 400 tấn/năm, sản xuất chăn, ga lông vũ 40.000 sản 
phẩm/năm.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự 
án, tổ chức thẩm định; 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. Về đề xuất Dự án Cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc và giầy 
thể thao xuất khẩu tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ của Công ty cổ phần đầu 
tư Trường Phát II 

3.1. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 
cáo số 2090/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 về việc chấp thuận chủ 
trương đầu tư Dự án Cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc và giầy thể theo 
xuất khẩu của Công ty cổ phần đầu tư Trường Phát II tại xã Dân Chủ, huyện Tứ 
Kỳ với diện tích khoảng 18.140 m2 để  gia công hàng may mặc (quy mô: 
700.000 sản phẩm/năm) và gia công giầy dép (quy mô: 500.000 đôi/năm).

3.2. UBND huyện Tứ Kỳ có trách nhiệm điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ và cập nhật khu đất thực hiện dự án vào 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 
mục tiêu hoạt động của Dự án do Nhà đầu tư đề xuất.

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ Đề 
xuất Dự án Cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc và giầy thể theo xuất khẩu; 
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.

4. Về đề xuất Dự án Cơ sở trồng, kinh doanh cây và dịch vụ sinh thái 
của Doanh nghiệp tư nhân Sơn Đăng (Báo cáo số 2062/BC-SKHĐT ngày 
16/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

4.1. Theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hải Dương và Quy hoạch 
phân khu xây dựng phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, đồng thời để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, UBND tỉnh 
đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Dự án cơ sở trồng, kinh doanh cây và 
dịch vụ sinh thái do Doanh nghiệp tư nhân Sơn Đăng đề xuất tại Bãi ngoài đê 
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Sông Thái Bình, thuộc địa bàn phường Cẩm Thượng với diện tích 29.861,0 m2 
để trồng, kinh doanh các loại cây: Sanh, si, sung, đa, tùng, lộc vừng, hoa lan… 
với quy mô 176.750 cây các loại/năm; kinh doanh dịch vụ câu cá với quy mô 
10.800 lượt khách/năm.

4.2. UBND thành phố Hải Dương khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án 
quy hoạch đối với khu đất đề xuất thực hiện dự án nêu trên để cập nhật vào 
Phương án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Dương cho 
phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương, trình cấp thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp tư nhân Sơn Đăng hoàn thiện 
hồ sơ đề xuất dự án và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định; 
đồng thời thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND cho Công ty cổ phần thương mại 
liên vận quốc tế Hoàng Anh biết chủ trương của UBND tỉnh để chủ động trong 
hoạt động kinh doanh. 

4.4. UBND tỉnh chỉ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án khi đề 
xuất thực hiện Dự án cơ sở trồng, kinh doanh cây và dịch vụ sinh thái do Doanh 
nghiệp tư nhân Sơn Đăng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử 
dụng đất của thành phố Hải Dương và quy hoạch phân khu xây dựng phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 02 Dự án đầu tư xây 
dựng khu dân cư, điểm dân cư mới tại thôn Đông Giao, xã Lương Điền, 
huyện Cẩm Giàng (Công văn số 1764/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 10 
tháng 9 năm 2020)

5.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 
việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Cửa 
Hàng, thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng và Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh điểm dân cư thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm 
Giàng tại Công văn số 1764/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020. 

5.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường và UBND huyện Cẩm Giàng rà soát lại quy định của pháp luật, báo 
cáo UBND về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

6. Về việc thống nhất một số chỉ tiêu kỹ thuật thuộc Dự án xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thạch Khôi, thành phố Hải Dương

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu kỹ 
thuật thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thạch Khôi, thành 
phố Hải Dương do Sở Xây dựng báo cáo tại Công văn số 1655/SXD-QLD ngày 
20 tháng 10 năm 2020. Riêng hệ thống bờ kè kênh xả tiêu trạm bơm Tân Hưng 
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cần cần nghiên cứu phương án quy hoạch của khu vựa lân cận, rà soát tính ổn 
định của khu đất thực hiện dự án làm cơ sở đề xuất phương án đầu tư cho phù 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án. 

Yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn bất 
động sản Hưng Hải và Công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội hoàn thiện hồ sơ thiết 
kế và tổ chức thẩm định theo đúng quy định làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

7. Về Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021

7.1. UBND tỉnh thống nhất với Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 
2020-2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại Tờ trình số 
223/TTr-SNN ngày 23 tháng 10 năm 2020; trong đó, quy mô sản xuất vụ Đông 
Xuân năm 2020-2021 như sau: 

- Cây lúa: diện tích trồng lúa 55.750 ha, năng suất 65 tạ/ha, sản lượng 
thóc: 362.300 tấn.

- Cây rau màu: Diện tích gieo trồng: 10.000 ha, chủ lực là rau các loại 
6.800 ha, ngô 1.200 ha, lạc 900 ha, cây khác 1.100 ha.

7.2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng và 
ban hành Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021 theo đúng quy định; 
chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch 
sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021 với năng suất và chất lượng cao.

8. Về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 
năm 2020 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ

8.1. UBND tỉnh thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020, Nghị 
định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 và Nghị định số 
82/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, để có cơ 
sở xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các nghị định nêu trên, 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung, hoàn thiện một số nội dung như sau:

- Bổ sung kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức của các Sở, 
ngành, UBND cấp huyện theo chỉ đạo của Trung ương mà các cơ quan, đơn vị 
đã thực hiện trong thời gian qua; 

- Rà soát, đề xuất lộ trình triển khai thực hiện Kế hoạch cho phù hợp với 
tình hình thực tiễn tại địa phương;

- Tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các Sở, ngành, UBND các 
huyện, thành phố, thị xã trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
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8.2. Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm 
phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức thực hiện. 

9. Về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 
mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao 
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 
tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

9.1. UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết trong việc xây dựng Kế hoạch 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển 
chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
và Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa 
trên ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

9.2. Giao Sở Thông tin truyền thông tiếp thu ý kiến tham gia của các đại 
biểu, hoàn thiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả 
hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2025, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trong đó cần 
làm rõ các nội dung sau: Đánh giá cụ thể về thực trạng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng 
dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; rà soát lại nguồn lực tài chính của 
các cấp và nguồn vốn xã hội hóa trong giai đoạn tới làm cơ sở phân kỳ đầu tư 
cho phù hợp… Tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các Sở, ngành, 
UBND các huyện, thành phố, thị xã trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê 
duyệt theo quy định.

10. Về việc nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án Quy hoạch Khu vực 
Côn Sơn – Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, núi Ngũ Đài, Đền thờ Chu Văn An… tại 
Thành phố Chí Linh và Khu vực trung tâm thành phố Hải Dương, hai bên bờ 
sông Sặt (Sông Bắc Hưng Hải) và một số địa điểm tại huyện Gia Lộc

10.1. UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt trời (Sun Group) nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án Quy hoạch Khu 
vực Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, núi Ngũ Đài, Đền thờ Chu Văn An… 
tại Thành phố Chí Linh; Khu vực trung tâm thành phố Hải Dương; Khu vực hai 
bên bờ sông Thái Bình; Khu vực hai bên sông Bắc Hưng Hải (đoạn từ Cầu Lộ 
Cương, thành phố Hải Dương đến Ngã 3 Lộng Khê, xã Minh Đức, huyện Tứ 
Kỳ) và một số địa điểm trên địa bàn huyện Gia Lộc.
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10.2. Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời (Sun Group) có trách nhiệm hoàn 
thiện phương án đề xuất quy hoạch xây dựng đối với các khu vực nêu trên và 
báo cáo UBND tỉnh Hải Dương chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

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, Chình, Nam, 
Cao Cường, Mạnh, Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (30b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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