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       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 (lần 2) năm 2020 

 
 

Ngày 25 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 (lần 2) 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, Văn phòng 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 và ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau:  

 1. Báo cáo Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện 

Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển KTXH 5 

năm 2021-2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo. Để hoàn thiện Báo cáo, 

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 tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, 

yêu cầu bổ sung báo cáo rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020.  

+ Về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, yêu cầu: 

- Bổ sung đề xuất hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH giai 

đoạn 2021-2025. 

- Bổ sung hệ thống các bảng biểu, số liệu cho rõ ràng, dễ hiểu. 

- Bổ sung một số  giải pháp phát triển KTXH, cụ thể: Xây dựng, triển khai 

một số chương trình, đề án của Cấp ủy, là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có 

tính chất đột phá; các biện pháp hỗ trợ, đồng hành đối với các nhà đầu tư lớn 

đang nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập Quỹ phát triển quỹ đất; các biện pháp nâng 

cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư; tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán 

bộ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phòng chống tham nhũng... 
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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 tham mưu cho UBND 

tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND 

tỉnh theo quy định. 

 2. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tƣ công năm 2020 và 

dự kiến Kế hoạch đầu tƣ công vốn Ngân sách địa phƣơng năm 2021 tỉnh 

Hải Dƣơng. 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện 

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách địa 

phương năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất song cần rà 

soát bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách địa phương năm 2021 

một số nội dung:  

- Bổ sung vốn để lập Quy hoạch sử dụng đất Giai đoạn 2021-2030 và 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. 

- Bổ sung vốn để cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, 

Quỹ đầu tư phát triển; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ các HTX. 

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 tham mưu cho UBND 

tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND 

tỉnh theo quy định. 

 3. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân 

sách địa phƣơng giai đoạn 2021-2025. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

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 tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo Ban 

Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định. 

 4. Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tƣ 

công nguồn Ngân sách địa phƣơng tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2021-2025. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình về nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn Ngân sách địa phương tỉnh 

Hải Dương giai đoạn 2021-2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất.  
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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 tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo Ban 

Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định. 

 5. Báo cáo Quyết toán Ngân sách địa phƣơng năm 2019 tỉnh Hải 

Dƣơng. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3461/BC-STC 

ngày 13/11/2020 của Sở Tài chính về quyết toán Ngân sách địa phương năm 

2019 tỉnh Hải Dương. Sở Tài chính cần bổ sung, làm rõ thêm về việc xử lý kết 

dư ngân sách tỉnh, huyện, thành phố, thị xã. 

 Sở Tài chính 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 

HĐND tỉnh theo quy định. 

 6. Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, 

phƣơng án phân bổ ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 03 

năm 2021-2023, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dƣơng. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3459/BC-STC 

ngày 13/11/2020 của Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 

2020, phương án phân bổ ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 03 

năm 2021-2023, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương. UBND 

tỉnh yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu:  

 - Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách đúng quy định và sát thực tế, tham 

mưu biện pháp chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành ngân sách địa phương.  

 - Khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Quỹ phát triển đất, 

chủ động nghiên cứu, tham mưu bổ sung nguồn lực và cơ chế hoạt động của Quỹ. 

 - Rà soát, tổng hợp và bổ sung việc biến động dân số của các địa phương 

do điều chỉnh địa giới hành chính. 

 -  Rà soát các Danh mục mua sắm tập trung đảm bảo đúng quy định, phù 

hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu quản lý và nhiệm vụ được giao 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; rà soát lại phương thức tổ chức mua 

sắm tài sản tập trung nhằm đảm bảo đúng quy định, mục tiêu trong công tác 

quản lý, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Sơ kết, đánh giá 

kết quả công tác mua sắm tập trung trên địa bàn, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung Danh mục mua sắm tập trung về UBND tỉnh cho phù hợp với công tác 

quản lý, điều hành trong thời gian tới. 

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

với Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định. 
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 7. Tờ trình về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh 

Hải Dƣơng năm 2021. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3516/TT-STC 

ngày 16/11/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021.  

 Sở Tài chính 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 

HĐND tỉnh theo quy định. 

 8. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ mức 

đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho một số đối tƣợng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dƣơng. 

 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 3505/TTr-STC ngày 

13/11/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định hỗ 

trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

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

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh để báo cáo 

HĐND tỉnh theo quy định. 

9. Tờ trình về Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối 

tƣợng đang sinh hoạt và học tập tại Trung tâm phục hồi chức năng, giáo 

dục, dạy nghề  và tạo việc làm cho ngƣời mù thuộc Hội ngƣời mù tỉnh. 

 UBND tỉnh thống nhất với nội dung, sự cần thiết ban hành Quy định chế 

độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng đang sinh hoạt và học tập tại Trung 

tâm phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc 

Hội người mù tỉnh do Sở Tài chính đề xuất tại Tờ trình số 3472/TTr-STC ngày 

13/11/2020. 

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

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh để báo cáo 

HĐND tỉnh theo quy định. 

 10. Tờ trình về Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, 

MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lƣợng 

ngƣời làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 651/TTr-SNV ngày 

24/11/2020 của Sở Nội vụ về Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, 

MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. Tuy nhiên, để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc triển khai thực hiện, không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao của các Sở, ngành và đơn vị, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ 
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chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã 

nghiên cứu, rà soát lại các vị trí, đối tượng cần tinh giản, đồng thời đề xuất lộ 

trình tinh giản biên chế cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.  

Sở Nội vụ 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 

báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.  

   11. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và danh mục các công trình 

dự án đã đƣợc HĐND tỉnh thông qua nhƣng chƣa thực hiện đề nghị hủy 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 387/BC-STNMT 

ngày 24/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

và danh mục các công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa 

thực hiện. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã cập nhật các Dự án để lập 

Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch  sử dụng đất năm 2021. 

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 để hoàn thiện Báo cáo 

trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.  

12. Báo cáo về kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 

 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 2044/SXD-QLN 

ngày 24/11/2020 của Sở Xây dựng về Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021. Để 

hoàn thiện báo cáo, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành, địa phương tiến hành rà soát lựa chọn danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên 

để đảm bảo yêu cầu không vượt hạn mức theo hướng dẫn tại Văn bản số 

1592/SXD-QLN ngày 08/10/2020 của Sở Xây dựng. Trong quá trình rà soát danh 

mục các dự án, cần lưu ý: 

- Đối với những dự án cấp thiết cần phải đầu tư ngay: UBND các huyện, thị 

xã, thành phố cần làm rõ sự cần thiết từng dự án và đề xuất Sở Xây dựng tham mưu, 

trình UBND tỉnh xem xét quyết định. 

- Đối với những dự án động lực phát triển cấp vùng, các dự án UBND tỉnh 

đang kêu gọi nhà đầu tư lớn nghiên cứu lập quy hoạch: UBND các huyện, thị xã, 

thành phố cần rà soát chính xác diện tích đất quy hoạch, diện tích đất ở để khi triển 

khai các bước tiếp theo của dự án được thuận lợi.  

Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

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

báo cáo HĐND tỉnh th  eo quy định.  
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Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (lần 2) 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,  Việt 

Cường, Cao Cường, Trình); 

- Lưu: VT, TH - Ph (12b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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