
 

 

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  12 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 07 tháng 12 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 07 tháng 12 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, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban: Kinh tế - Ngân 

sách và Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Hội Ngƣời cao 

tuổi tỉnh. 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 Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo xin ý kiến về địa điểm đặt 

biểu trƣng (Logo) của tỉnh và phƣơng án thiết kế mẫu xây dựng biểu trƣng (Logo) 

tỉnh Hải Dƣơng và địa điểm, phƣơng án tổ chức tuyên truyền chào mừng Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền chào năm mới 2021. 

(2). Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Chƣơng trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 

chức giai đoạn 2019 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng và Kế hoạch thực hiện 

lộ trình nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

(3). Sở Y tế báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc sức 

khỏe ngƣời cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng, giai đoạn 2021 - 2025. 

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 địa điểm đặt biểu trưng (Logo) của tỉnh và phương án thiết kế 

mẫu xây dựng biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương. 

1.1. UBND tỉnh nhất trí lựa chọn phƣơng án 2 theo đề xuất của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1772/TTr-SVHTTDL ngày 27 tháng 11 

năm 2020 làm phƣơng án đề xuất lựa chọn để trang trí tại sân trƣớc, trong khu 

vực đài phun nƣớc của Trung tâm văn hóa Xứ Đông. 
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1.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tính toán lại kích thƣớc và 

mầu sắc của mẫu đƣợc lựa chọn, bảo đảm thẩm mỹ và hài hòa với phối cảnh 

chung của khu vực đặt biểu trƣng của tỉnh. 

1.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý 

kiến Thƣờng trực Tỉnh ủy. 

2. Về địa điểm, phương án tổ chức tuyên truyền chào mừng Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền chào năm mới 2021. 

2.1. UBND tỉnh đồng tình với đề xuất về địa điểm, phƣơng án tổ chức 

tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

tuyên truyền chào năm mới 2021 theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tại Tờ trình số 1798/TTr-SVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2020. 

2.2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tiểu ban Tuyên truyền và 

Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII rà soát, tránh trùng lặp địa điểm, 

hình thức tuyên truyền. 

b) Nghiên cứu thêm phƣơng án đặt biểu trƣng tết Tân Sửu 2021 tại Trung 

tâm văn hóa Xứ Đông của tỉnh. 

c) Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện Phƣơng án. 

2.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý 

kiến Thƣờng trực Tỉnh ủy. 

3. Về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập 

ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

3.1. UBND tỉnh đồng tình với Kế hoạch thực hiện Đề án “Chƣơng trình 

quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 

- 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng (sau đây viết tắt là Kế hoạch) theo đề xuất 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1639/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 11 

năm 2020. 

3.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các 

đại biểu tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo hƣớng: 

a) Điều chỉnh các mục tiêu của Kế hoạch bằng với các mục tiêu tại Quyết 

định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án “Chƣơng trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”. 

b)  Phần nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch cần đƣợc xây dựng cụ thể hơn, 

trong đó ƣu tiên những giải pháp khuyến khích sự tự nguyện tham gia của cán 

bộ, công chức, viên chức. 

c) Bổ sung thêm các cơ quan phối hợp thực hiện Kế hoạch, nhƣ: Sở 

Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dƣơng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải 
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Dƣơng,… để thực hiện tốt hơn việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thƣờng xuyên  

học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ. 

3.3. Sở Tài chính có trách nhiệm hƣớng dẫn các Sở, ngành, địa phƣơng, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng 

năm để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia nâng cao trình độ 

ngoại ngữ theo Kế hoạch. 

3.4. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Kế hoạch theo thẩm quyền. 

4. Về Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo 

của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. 

4.1. UBND tỉnh đồng tình với Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ 

chuẩn đƣợc đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng (sau đây viết tắt là Kế hoạch) theo đề 

xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1622/TTr-SGDĐT ngày 24 

tháng 11 năm 2020. 

4.2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

a) Xây dựng Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch thực 

hiện hàng năm của tỉnh. 

b) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế 

hoạch theo hƣớng dẫn tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 

2020 của Chính phủ. 

4.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Kế hoạch theo thẩm quyền. 

5. Về Kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025. 

5.1. UBND tỉnh nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch thực hiện 

đề án chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng, giai đoạn 

2021 - 2025 (sau đây viết tắt là Kế hoạch). 

5.2. UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung Kế hoạch, yêu cầu Sở Y tế 

tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch 

theo hƣớng: 

a) Bổ sung Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2020 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt chƣơng trình chăm sóc sức khỏe ngƣời 

cao tuổi đến năm 2030 vào phần căn cứ lập Kế hoạch và cập nhật các nội dung 

có liên quan đến chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi của Quyết định số 1579/QĐ-

TTg ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ vào Kế hoạch. 

b) Làm rõ thêm thực trạng ngƣời cao tuổi và điều kiện chăm sóc sức khỏe 

ngƣời cao tuổi hiện nay trên địa bàn tỉnh. 
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c) Cần lƣợng hóa các chỉ tiêu để làm căn cứ thực hiện, giám sát và kiểm 

tra quá trình thực hiện Kế hoạch. 

d) Bổ sung các giải pháp thực hiện Kế hoạch và có sự phân công nhiệm 

vụ cụ thể của từng cơ quan trong việc thực hiện. 

5.3. Giao Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan tiến hành đánh giá tình hình chăm sóc sức khỏe ngƣời cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh; báo cáo, tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành các chính 

sách, chế độ chăm sóc, đãi ngộ tốt hơn đối với ngƣời cao tuổi trên địa bàn tỉnh.  

5.4. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Y tế hoàn thiện, trình 

UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Kế hoạch theo thẩm quyền. 

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;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Ban: KT-NS, VH-XH của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, NV, GD-ĐT, 

YT, VH,TT&DL, TT&TT, LĐ,TB&XH, 

BQLDA đầu tƣ xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Hội Ngƣời cao tuổi tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Phƣợng, Hiển, 

Phƣơng, Việt Cƣờng, Trung); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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