
 

 

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 16 tháng 12 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 16 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, Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và 

Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, 

Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. 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). UBND huyện Bình Giang báo cáo xin ý kiến về kết quả khảo sát hiện 

trƣờng và đề xuất vị trí xây dựng Trạm xử lý nƣớc thải Dự án đầu tƣ xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng chợ và dân cƣ Hƣng Thịnh Bình Giang - Hải Dƣơng. 

(2). UBND huyện Ninh Giang báo cáo xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu dân cƣ thƣơng mại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang. 

(3). Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo xin ý kiến về:  

(3.1). Chƣơng trình Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ 

góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2021 - 2025 và Đề 

án Nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp 

tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2021 - 2030. 

(3.2). Kế hoạch khoa học và công nghệ 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 kết quả khảo sát hiện trường và đề xuất vị trí xây dựng Trạm 

xử lý nước thải Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng chợ và dân 

cư Hưng Thịnh Bình Giang - Hải Dương. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở 

Giao thông Vận tải cùng các đơn vị có liên quan hƣớng dẫn UBND huyện Bình 
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Giang và Công ty cổ phần phát triển Đại Dƣơng tiến hành điều chỉnh thiết kế hệ 

thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt, lựa chọn vị trí đặt Trạm xử lý nƣớc thải của 

Dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng chợ và dân cƣ Hƣng Thịnh Bình 

Giang - Hải Dƣơng cho phù hợp (nghiên cứu phƣơng án đầu tƣ xây dựng Trạm 

xử lý nƣớc thải chung cho cả các khu dân cƣ hiện hữu và dự kiến quy hoạch) và 

đề xuất phƣơng án đầu tƣ đƣờng gom để kết nối Dự án với hệ thống giao thông 

trong khu vực. 

2. Về Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thương mại xã 

Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang. 

2.1. UBND tỉnh đồng tình với đề xuất của UBND huyện Ninh Giang về 

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cƣ thƣơng mại xã Vĩnh Hòa, huyện 

Ninh Giang (sau đây viết tắt là Đồ án) tại công văn số 5485/UBND-KT&HT 

ngày 04 tháng 12 năm 2020. 

2.2. UBND huyện Ninh Giang và Đơn vị tƣ vấn tiếp thu ý kiến của các 

đại biểu tham gia tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án, cụ thể: Làm rõ 

việc hoàn trả các tuyến kênh, mƣơng trong khu vực và phƣơng án di dời trạm 

bơm trong Đồ án; nghiên cứu phƣơng án kết nối và đầu tƣ xây dựng Trạm xử lý 

nƣớc thải chung cho khu dân cƣ hiện hữu trong khu vực; cân nhắc phƣơng án 

tăng diện tích đối với các lô đất nhà ở liền kề. 

2.3. UBND huyện Ninh Giang khẩn trƣơng tổ chức lập Quy hoạch chung 

xây dựng hai bên đƣờng Quốc lộ 37 để làm cơ sở quản lý, bảo đảm an toàn giao 

thông và thu hút các dự án đầu tƣ hai bên đƣờng. 

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

Giang hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý 

kiến cấp ủy theo quy định. 

3. Về Chương trình Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2021 - 2025 và Đề án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030. 

3.1. UBND tỉnh đồng tình với nội dung đề xuất của Sở Khoa học và Công 

nghệ về Chƣơng trình Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ góp 

phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây 

viết tắt là Chƣơng trình) và Đề án Nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, 

hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây 

viết tắt là Đề án) tại Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020. 

3.2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham 

gia tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Chƣơng trình, Đề án; phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 
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4. Về Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021. 

4.1. UBND tỉnh nhất trí về Dự thảo Kế hoạch Khoa học và Công nghệ 

năm 2021 của tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, đề xuất tại Tờ trình 

số 52/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020. 

4.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và 

Công nghệ hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin 

ý kiến cấp ủy theo quy định. 

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 Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban KT-NS của HĐND tỉnh; 

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

GTVT, KH&CN, NN&PTNT, YT, GD&ĐT, 

TT&TT, BCHQS tỉnh, LHCH KHKT tỉnh, 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Minh, Nam, 

Phƣơng, C.Cƣờng, V.Cƣờng, Trung); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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