
 

 

 

 

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 24 tháng 11 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 24 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, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Kinh tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Thanh Miện, 

Ninh Giang, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Hà. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí 

Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thƣờng trực HĐND tỉnh. 

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

dung nhƣ sau: 

(1). Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh báo cáo xin ý kiến về Phƣơng 

án lựa chọn quy mô, hƣớng tuyến và triển khai Dự án đƣờng trục Đông - Tây, 

tỉnh Hải Dƣơng; 

(2). UBND huyện Thanh Hà báo cáo xin ý kiến về “Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu dân cƣ mới sông Hƣơng, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà” và 

“Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cƣ mới khu vực vƣờn Đìa, thôn Bắc, xã 

Hồng Lạc, huyện Thanh Hà”. 

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 lựa chọn quy mô, hướng tuyến và triển khai Dự án 

đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 

1.1. UBND tỉnh đồng tình về quy mô, hƣớng tuyến Dự án đƣờng trục 

Đông - Tây, tỉnh Hải Dƣơng (sau đây viết tắt là Dự án) theo phƣơng án 1A do 

Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh và Đơn vị tƣ vấn báo cáo với một số 

thông tin chính nhƣ sau: Điểm đầu giao cắt với đƣờng tỉnh 392C (giáp Hƣng 

Yên), điểm cuối giao cắt đƣờng tỉnh 391, chiều dài 36,6 km, quy mô đƣờng cấp 

III đồng bằng, tổng mức đầu tƣ khoảng 1.500 tỷ bằng nguồn vốn Trung ƣơng và 

địa phƣơng, tiến độ thực hiện dự án: 2021 - 2024. 

1.2. Giao Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ngành và địa phƣơng có liên quan khẩn trƣơng hoàn thiện hồ sơ, trình 



 

 

 

 

cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án xong trƣớc ngày 30 tháng 

12 năm 2020. 

1.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và 

các Sở, ngành có liên quan tham mƣu cho UBND tỉnh bổ sung Dự án vào Kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tƣ năm 2021 của tỉnh. 

1.4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, hƣớng dẫn UBND các huyện có Dự án đi 

qua rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch vùng của huyện trên cơ sở hƣớng 

tuyến và quy mô của Dự án; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

1.5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý 

dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh và các địa phƣơng có Dự án đi qua cập nhật, bổ sung 

diện tích đất thực hiện Dự án vào Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng 

đất của địa phƣơng làm cơ sở thu hồi đất để thực hiện Dự án. 

1.6. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để 

xin ý kiến Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

2. Về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới sông Hương, xã 

Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. 

2.1. UBND tỉnh cơ bản đồng tình với đề xuất của UBND huyện Thanh Hà 

về phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cƣ mới sông Hƣơng, xã 

Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (sau đây viết tắt là Quy hoạch) tại công văn số 

1008/UBND-KTHT ngày 04 tháng 11 năm 2020. 

2.2. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Hà và Đơn vị tƣ vấn tiếp 

thu ý kiến các đại biểu dự họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch, cụ 

thể nhƣ sau: 

a) Cân nhắc lại tên gọi của Dự án để tránh gây hiểu nhầm trong quá trình 

triển khai, thực hiện dự án. 

b) Căn cứ vào các quy hoạch hiện có trong khu vực, đề xuất quy mô đầu 

tƣ xây dựng 02 cây cầu bắc qua sông của dự án cho phù hợp, tiết kiệm; rà soát 

lại vị trí khu đất hạ tầng kỹ thuật và tiêu chuẩn xử lý nƣớc thải của dự án; nghiên 

cứu phƣơng án bố trí thêm các lô đất nhà vƣờn; sơ bộ tính hiệu quả của dự án và 

có phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hợp lý để tăng hiệu quả của dự án.  

2.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Thanh Hà hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến 

Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

3. Về Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư mới khu vực vườn 

Đìa, thôn Bắc, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. 

3.1. UBND tỉnh cơ bản đồng tình với đề xuất của UBND huyện Thanh Hà 

về phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cƣ mới khu vực vƣờn Đìa, 

thôn Bắc, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (sau đây viết tắt là Quy hoạch) tại công 

văn số 856/UBND-KTHT ngày 30 tháng 10 năm 2020. 



 

 

 

 

3.2. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Hà và Đơn vị tƣ vấn tiếp 

thu ý kiến các đại biểu dự họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch, 

nhƣ: Bổ sung thêm sân thể thao và điều chỉnh tăng diện tích đất cây xanh… 

3.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Thanh Hà hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến 

Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

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, GT-VT, CT, VH,TT&DL, BQLDA đầu 

tƣ xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện: Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ 

Kỳ, Bình Giang, Thanh Hà; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP 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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