
 

 

 

 

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 16 tháng 11 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 16 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, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn 

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

tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Lãnh đạo Công ty 

cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dƣơng. 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 nhƣ sau: 

(1). Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến về Phƣơng án điều chỉnh mức hỗ trợ 

kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; 

(2). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo xin ý kiến về Kế 

hoạch “Xây dựng và mở rộng vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và 

quảng bá, xúc tiến tiêu thụ rau, trái cây tỉnh Hải Dƣơng năm 2021” và Kế hoạch 

thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2018-2020, 

định hƣớng đến năm 2030” năm 2021. 

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 Phương án điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

1.1. Đồng ý về sự cần thiết phải điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 

2685/TTr-STC ngày 07 tháng 9 năm 2020.  

1.2. Giao Sở Tài chính: 

a) Tham mƣu mức hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hƣớng 

tối thiểu bằng mức quy định tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 

năm 2017 của Bộ Xây dựng. 



 

 

 

 

b) Đề xuất phƣơng án hỗ trợ cho từng doanh nghiệp trên cơ sở công suất 

thực tế lò đốt rác của các doanh nghiệp tham gia xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Giao Sở Xây dựng hƣớng dẫn các doanh nghiệp đang thực hiện việc 

xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh xây dựng định mức dự toán xử lý rác bằng công 

nghệ đốt, hoàn thành trƣớc ngày 30 tháng 5 năm 2021. 

 1.4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng kiểm tra, rà soát lại quy trình thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh cho 

hợp lý nếu quy trình không còn phù hợp; công bố để các tổ chức, cá nhân có liên 

quan biết, thực hiện. 

1.5. UBND thành phố Hải Dƣơng khẩn trƣơng thực hiện việc nghiệm thu, 

thanh toán cho Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dƣơng đối với 

khối lƣợng rác Công ty đã thu gom, xử lý; trƣờng hợp chƣa đủ điều kiện nghiệm 

thu, thanh toán, UBND thành phố Hải Dƣơng có trách nhiệm tạm ứng hàng 

tháng cho Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dƣơng để bảo đảm 

kinh phí hoạt động. 

1.6. UBND tỉnh giao Sở Tài chính  tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại 

cuộc họp, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Về Kế hoạch “Xây dựng và mở rộng vùng sản xuất an toàn theo 

tiêu chuẩn quốc tế và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ rau, trái cây tỉnh Hải 

Dương năm 2021”. 

2.1. UBND tỉnh đồng tình với việc ban hành Kế hoạch “Xây dựng và mở 

rộng vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ 

rau, trái cây tỉnh Hải Dƣơng năm 2021” theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại 232/TT-SNN ngày 03 tháng 11 năm 2020. 

2.2. Đồng ý phƣơng án giao UBND thành phố Chí Linh và UBND huyện 

Thanh Hà chủ trì, quản lý, thực hiện việc xây dựng 520 ha cây ăn quả theo tiêu 

chuẩn quốc tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đồng 

hành, hƣớng dẫn UBND thành phố Chí Linh và UBND huyện Thanh Hà trong 

quá trình triển khai, thực hiện. 

2.3. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục, trình UBND tỉnh ký ban 

hành Kế hoạch “Xây dựng và mở rộng vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn 

quốc tế và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ rau, trái cây tỉnh Hải Dƣơng năm 2021”. 

3. Về Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải 

Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” năm 2021. 

3.1. UBND tỉnh đồng tình với việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 

“Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2018-2020, định hƣớng đến 

năm 2030” năm 2021 theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Tờ trình số 213/TTr-SNN ngày 13 tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, tên của Kế 

hoạch cần diễn đạt lại cho dễ hiểu. 



 

 

 

 

3.2. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục, trình UBND tỉnh ký ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dƣơng giai 

đoạn 2018-2020, định hƣớng đến năm 2030” 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 Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

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

PTNT; KH-CN; CT; YT; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CVVP UBND tỉnh (các đ/c: Thƣ, Chính, 

Phƣơng, Việt Cƣờng, Trung); 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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