
 

 

 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Số:          /TB-VP Hải Dương, ngày    tháng  11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 09 tháng 11 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Dƣơng 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 và Thủ trƣởng các 

Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Giao thông Vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đại 

diện Lãnh đạo UBND các huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng. Tham dự cuộc họp 

còn có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về các nội 

dung do Sở Xây dựng báo cáo nhƣ sau: 

(1). Báo cáo xin ý kiến về việc tham mƣu, xem xét đề nghị của Công ty 

TNHH MTV phát triển hạ tầng Đại An xin chủ trƣơng điều chỉnh Quy hoạch chi 

tiết Khu công nghiệp Đại An mở rộng; 

(2). Báo cáo xin ý kiến về việc nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng kỹ 

thuật Dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chợ và dân cƣ Hƣng 

Thịnh, huyện Bình Giang. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đại 

An mở rộng. 

1.1. UBND tỉnh đồng tình về sự cần thiết phải điều chỉnh Quy hoạch chi 

tiết Khu công nghiệp Đại An mở rộng theo báo cáo của Sở Xây dựng tại công 

văn số 1531/SXD-QHPTĐT ngày 29 tháng 9 năm 2020. 

1.2. Đồng ý bổ sung tuyến đƣờng hiện trạng từ thôn Quảng Cƣ, xã Cẩm 

Đoài kết nối với đƣờng 33,0 m (chiều dài khoảng 275,0 m; mặt đƣờng rộng 15,5 

m) và mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Kim Xá (diện tích khoảng 1,5 ha) theo 

đề xuất của Sở Xây dựng. 

1.3. Đối với nghĩa trang liệt sỹ xã Cẩm Đoài: Đồng ý mở rộng diện tích 

lên 2.092,0 m
2
, tuy nhiên, không điều chỉnh ra ngoài ranh giới quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng - giai đoạn 2. 

1.4. Đối với Quy hoạch mới nghĩa nhân dân thôn Quảng Cƣ, Ha Xá, Hòa 

Bình (diện tích khoảng 3,0 ha): 



 

 

 

 

a) Giao UBND huyện Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với UBND xã Cẩm 

Đoài nghiên cứu, tìm vị trí, địa điểm khác phù hợp để xây dựng khu hung táng. 

b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng và Công 

ty TNHH MTV phát triển hạ tầng Đại An căn cứ nhu cầu của nhân dân trong 

khu vực khảo sát, tính toán, đề xuất quy mô, diện tích lập quy hoạch khu nghĩa 

trang mới bảo đảm đủ diện tích cần thiết, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất và cảnh quan trong Khu công nghiệp. 

2. Về nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện 

Bình Giang. 

2.1. UBND tỉnh đồng ý về việc Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải cho Dự án 

đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chợ và dân cƣ Hƣng Thịnh, huyện 

Bình Giang. 

2.2. Giao UBND huyện Bình Giang phối hợp với Công ty cổ phần phát 

triển Đại Dƣơng khảo sát, đề xuất vị trí xây dựng trạm xử lý nƣớc thải. 

2.3. Giao Sở Xây dựng hƣớng dẫn UBND huyện Bình Giang và Công ty 

cổ phần phát triển Đại Dƣơng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

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 Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, 

GTVT; BQLCKCN tỉnh; 

- UBND các huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin); 

- CVVP UBND tỉnh (các đ/c: Cao Cƣờng, Minh, 

Phƣơng, Việt Cƣờng, Trung); 

- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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