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 Số:            /TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng  11  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dƣơng Thái tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 

 
 

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn 

Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 

11 năm 2020. Tham dự có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; đại diện Lãnh 

đạo HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và đại diện lãnh 

đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị có liên quan. Sau khi 

nghe các Sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, ý kiến thảo 

luận của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH 

năm 2020 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2021. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2021.. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 

có liên quan cập nhật, bổ sung một số nội dung sau: 

+ Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2020:  

 Bổ sung, cập nhật các số liệu mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội trong 

báo cáo; kết quả phòng chống dịch bệnh Covid 19; tình hình sản xuất nông 

nghiệp; tình hình thu ngân sách; kết quả thực hiện chương trình cải cách hành 

chính; kết quả triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp.  

+ Về kế hoạch phát triển KTXH năm 2021: 

- Cần nghiên cứu, xem xét lại một số chỉ tiêu phát triển KTXH cho phù 

hợp với tình hình thực tế. 

 - Bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: đẩy nhanh tiến độ công tác 

lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021-2025; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2021; 

đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, đặc biệt có biện pháp đồng hành trong 

việc triển khai thực hiện các dự án có quy mô đầu tư lớn do Công ty cổ phần tập 

đoàn FLC, Công ty cổ phần tập đoàn TH… đề xuất đầu tư; rà soát lại quy chế 

làm việc của UBND tỉnh cho phù hợp trong tình hình mới, trong đó xác định rõ 

trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 
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+ Các Sở, ngành, địa phương khẩn trương tham gia bằng văn bản gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh để 

báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

 2. Báo cáo tài chính Nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng năm 2019 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tài chính Nhà nước 

tỉnh Hải Dương năm 2019 tại Tờ trình số 2104/KBHD-KTNN ngày 11/11/2020 

của Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:  

- Kho bạc Nhà nước Hải Dương có văn bản hướng dẫn các Sở, ngành và 

các địa phương thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. 

- Các đơn vị dự toán: tăng cường công tác quản lý tài chính, công khai 

minh bạch tài chính, tiếp tục đẩy mạnh thu, chi không dùng tiền mặt , đặc biệt tại 

các cơ sở giáo dục, y tế trong thu học phí, viện phí và các khoản thu khác. Chủ 

động rà soát, lập báo cáo tài chính Nhà nước, đảm bảo số liệu phản ánh trung thực 

trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đảm bảo tính đúng đắn, cân đối theo 

đúng các quy định của các văn bản Luật của Nhà nước và các Nghị định của 

Chính phủ. 

 Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo HĐND tỉnh theo quy định. 

 3. Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số loại phí trên địa bàn 

tỉnh Hải Dƣơng. 

 UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung Tờ trình số 3510/TTr-STC 

ngày 16/11/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số 

loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát, 

tham mưu điều chỉnh việc miễn giảm thu phí thư viện đối với tất cả các đối 

tượng theo quy định, đồng thời có phương án bổ sung kinh phí hoạt động cụ thể 

cho thư viện để bù đắp nội dung chi cho các đối tượng miễn giảm. 

Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh để 

trình HĐND theo quy định.  

 4. Tờ trình điều chỉnh loại hình tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh quản lý Giai đoạn 2018-2020; quy định loại hình tự chủ các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn sau năm 2020. 

 UBND tỉnh đồng tình với nội dung Tờ trình số 2914/TTr-STC ngày 

28/9/2020 về việc đề nghị điều chỉnh loại hình tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc tỉnh quản lý Giai đoạn 2018-2020; quy định loại hình tự chủ các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn sau năm 2020. UBND 

tỉnh yêu cầu các Sở ngành: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Giáo dục, Lao động 

Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế, báo 
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cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện việc thực hiện Quyết định số 

1038/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ, từ đó đề xuất phương án điều chỉnh 

cho phù hợp. 

 Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để trình UBND tỉnh theo quy định.  

5. Báo cáo Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. 

UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung Báo cáo số 363/BC-STNMT 

ngày 30/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030. UBND tỉnh yêu cầu: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 - Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban quản lý 

các dự án đầu tư xây dựng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn 

trương rà soát, cập nhật các dự án, đặc biệt đối với những công trình, dự án đã rõ 

về quy mô, vốn đầu tư, nhà đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2021 và cả giai 

đoạn đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, đang triển khai thực 

hiện; đối với những công trình chưa cụ thể, chi tiết cần có phương án xử lý cho 

phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai sau này; thực hiện việc rà 

soát đối với loại đất trồng lúa nhằm đảm bảo an toàn an ninh lương thực. 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao 

thông Vận tải, và các địa phương trong công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển hệ thống giao 

thông... để đồng bộ các quy hoạch, định hướng phát triển giữa các ngành, tạo 

điều kiện thuận lợi, nhanh chóng khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

+ Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có văn bản tham 

gia ý kiến và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn thiện báo cáo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu 

tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo 

UBND tỉnh để báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

 6. Tờ trình về việc quy định chế độ, chính sách đối với vận động viên, 

huấn luyện viên và chỉ tiêu tài chính đối với các giải thể thao. 

UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung Tờ trình số 1679/TTr-

SVHTTDL ngày 13/11/2020 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch về việc quy 

định chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên và chỉ tiêu tài 

chính đối với các giải thể thao. Tuy nhiên, cần bổ sung căn cứ Thông tư số 

86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành 

tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu 

tham dự cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình 

trình UBND tỉnh để kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân theo quy định. 

7.  Đề án tổ chức lực lƣợng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, 

chính sách cho dân quân tự vệ Giai đoạn 2021-2025. 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Đề án tổ chức lực lượng 

huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ Giai 

đoạn 2021-2025 do Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh đề xuất. UBND tỉnh yêu cầu Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh xem xét, rà soát và bổ sung các chế độ, chính sách có liên 

quan đến điều kiện đảm bảo cho hoạt động; nghiên cứu, xem xét lại việc xây 

dựng các mô hình đơn vị điểm (cụ thể xây dựng mô hình đơn vị điểm trong các 

doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong KCN và trong loại hình doanh 

nghiệp FDI) cho phù hợp. 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự 

cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Đề án trình UBND 

tỉnh báo cáo Cấp ủy theo quy định. 

Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh thông báo để các 

cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  

Nơi nhận:                                             
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên UB; UBND các huyện, 

thành phố, thị xã; 

- CV VP. UBND tỉnh (đ/c: Hoàn, Thư, Hiển, 

Thảo, Việt Cường); 

- Lưu: VT, TH - Ph (12b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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