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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái
tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 18 tháng 12 năm 2020
____________

Ngày 18 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 Vƣơng Đức Sáng - Phó Chủ tịch Thƣờng trực
UBND tỉnh, đồng chí Lƣơng Văn Cầu - 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, Công Thƣơng, Nội vụ, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn
hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Trƣờng Chính trị tỉnh, đại diện
Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Chí Linh, Nam Sách, Gia
Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn
Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
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 Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh thành trung tâm đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh theo Quyết
định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ”.
1.1. UBND tỉnh đồng tình với sự cần thiết xây dựng Đề án “Xây dựng
Trƣờng Chính trị tỉnh thành trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức,
viên chức các cấp trong tỉnh theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6
năm 2019 của Thủ tƣớng Chính phủ” (sau đây viết tắt là Đề án) để đáp ứng
đƣợc các yêu cầu, nhiệm vụ mới do Trƣờng Chính trị tỉnh đề xuất tại công văn
số 349-CV/TCT ngày 02 tháng 12 năm 2020.
1.2. Trƣờng Chính trị tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại
cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện đề án, cụ thể:
a) Tên gọi của Đề án cần diễn đạt lại để tránh hiểu nhầm đổi tên Trƣờng
Chính trị tỉnh thành trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức.
b) Đề án cần sắp xếp, bố cục lại cho gọn gàng, logic; bổ sung phần nhận
xét, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức trên địa
bàn tỉnh nói chung và của Trƣờng Chính trị tỉnh nói riêng; làm rõ sự cần thiết và
căn cứ pháp lý xây dựng đề án; rà soát lại đối tƣợng đào tạo bồi dƣỡng trong Đề
án; giải pháp, tiến độ, kinh phí và tổ chức thực hiện,…
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1.3. Sau khi hoàn thiện Đề án, Trƣờng Chính trị tỉnh có trách nhiệm xin ý
kiến bằng văn bản các Sở, ngành và đơn vị liên quan (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở
Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nội vụ,…). Phối hợp với Sở Nội
hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, báo cáo Thƣờng trực Tỉnh
ủy theo đúng chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tại Chƣơng trình làm việc số
101-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2020.
2. Về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác định giá xử lý rác thải đã
qua chôn lấp tại bãi rác Soi Nam; vướng mắc về thiết kế hạng mục cây
xanh thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình.
2.1. Về việc xác định giá xử lý rác thải đã qua chôn lấp tại bãi rác Soi
Nam thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình: UBND tỉnh giao Sở
Xây dựng tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất giải quyết trên cơ sở
Thông tƣ số 07/2017/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng và
đơn giá, định mức đã đƣợc Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng lập.
2.2. Về thẩm định thiết kế hạng mục cây xây xanh thuộc dự án Khu đô thị
sinh thái ven sông Thái Bình:
a) Nhất trí về việc trồng nhiều loại cây trên một tuyến phố bảo đảm theo
quy hoạch đƣợc duyệt.
b) Giao Sở Xây dựng tham mƣu cho UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số
49/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành Quy định về
quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng; báo cáo UBND tỉnh xem xét
quyết định.
3. Về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường 394B
mới đi qua Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng đấu nối đường tỉnh 392
với Quốc lộ 5A.
3.1. UBND tỉnh đồng tình với nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu
tƣ về quy mô, phƣơng án, phân kỳ đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng 394B
mới đi qua Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng đấu nối đƣờng tỉnh 392 với
Quốc lộ 5A (sau đây viết tắt là Dự án) tại Báo cáo số 2130/BC-SKHĐT ngày 28
tháng 10 năm 2020.
3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí
vốn đầu tƣ các đoạn tuyến nằm ngoài ranh giới Khu công nghiệp Phúc Điền mở
rộng vào Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn năm 2021-2025 của tỉnh.
3.3. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và
địa phƣơng có liên quan lập đề xuất đầu tƣ các đoạn tuyến nằm ngoài ranh giới
Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.
3.4. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối tổng hợp, rà
soát các Quy hoạch của khu vực để bảo đảm việc khớp nối hạ tầng giao thông
trong khu vực, tránh chồng lấn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.
3.5 Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với UBND các
huyện Bình Giang, Cẩm Giàng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của Dự án để tổng
hợp vào Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất của địa phƣơng.
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3.6. Giao UBND huyện Cẩm Giàng và UBND huyện Bình Giang tổng
hợp báo cáo về đề xuất thực hiện dự án khu đô thị phục vụ khu công nghiệp
Phúc Điền mở rộng
4. Về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất của
Danh nhân Chu Văn An (1370-2020).
4.1. UBND tỉnh đồng tình với chuẩn bị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và đồng ý về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ dâng hƣơng, tƣởng niệm 650
năm ngày mất của của Danh nhân Chu Văn An theo đề xuất tại Tờ trình số
1889/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2020.
4.2. Giao thành phố Chí Linh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan tổ chức Lễ dâng hƣơng, tƣởng niệm
650 năm ngày mất của của Danh nhân Chu Văn An.
5. Về việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án khu lưu
niệm di tích lịch sử Hội nghị Bình Than tại xã Nam Hưng, huyện Nam Sách.
5.1. UBND tỉnh đồng ý cho UBND huyện Nam Sách điều chỉnh, bổ sung
khu đất có diện tích khoảng 3 ha tại thôn Trần Xá, xã Nam Hƣng vào Quy hoạch
sử dụng đất của huyện Nam Sách với mục tiêu là đất di tích lịch sử - văn hóa.
5.2. Giao UBND huyện Nam Sách và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tiếp tục làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện sử học Việt Nam
cùng các cơ quan có liên quan sƣu tầm thêm các tƣ liệu lịch sử để làm căn cứ, cơ
sở pháp lý trong việc xác định, công nhận Hội nghị Bình Than đƣợc tổ chức tại
địa phận xã Nam Hƣng, huyện Nam Sách.
5.3. Sau khi có đầy đủ căn cứ, cơ sở pháp lý, UBND tỉnh sẽ xem xét, đề
xuất khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án khu lƣu niệm di tích
lịch sử Hội nghị Bình Than tại xã Nam Hƣng, huyện Nam Sách của UBND
huyện Nam Sách.
6. Về việc nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu dân cư thương
mại và chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 1).
6.1. UBND tỉnh chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu công trình Hạ
tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tƣ xây dựng Khu dân cƣ thƣơng mại và chợ Phú
Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 1) (sau đây viết tắt là Dự án) theo
đề xuất của Sở Xây dựng tại công văn số 2169/SXD-CCGĐXD ngày 10 tháng
12 năm 2020. Cho phép lấy kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm tra, đo đạc
ngoài thực địa để làm cơ sở đánh giá chất lƣợng công trình, khối lƣợng các hạng
mục công trình.
6.2. Yêu cầu UBND huyện Cẩm Giàng và Nhà đầu tƣ (Công ty cổ phần
tập đoàn đầu tƣ Tây Bắc) khẩn trƣơng thực hiện những nội dung kiến nghị của
Sở Xây dựng tại công văn số 2169/SXD-CCGĐXD ngày 10 tháng 12 năm 2020;
tổng hợp hồ sơ nghiệm thu, kết quả khắc phục tồn tại, báo cáo UBND tỉnh kết
quả thực hiện.
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6.3. UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh
doanh trong chợ Phú Lộc cũ di chuyển sang chợ Phú Lộc mới để bàn giao mặt bằng
cho Nhà đầu tƣ thi công hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của Dự án.
6.4. Giao Sở Xây dựng:
a) Chủ trì kiểm tra kết quả khắc phục những tồn tại của Nhà đầu tƣ; sau
khi đạt yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận nghiệm thu chính thức.
b) Hƣớng dẫn UBND huyện Cẩm Giàng và Nhà đầu tƣ cùng các đơn vị
có liên quan thực hiện nghiệm thu, bàn giao quản lý, sử dụng các công trình hạ
tầng kỹ thuật theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ và các quy định hiện hành.
6.5. Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trƣờng, Công thƣơng căn cứ
chức năng nhiệm vụ đƣợc giao, hƣớng dẫn Nhà đầu tƣ thủ tục để thực hiện
nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán Dự án theo quy định.
7. Về việc nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật Khu A, Khu B (đợt 1) thuộc
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương
(phân khu 2).
7.1. UBND tỉnh chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu công trình Hạ
tầng kỹ thuật tại Khu A và Khu B (đợt 1) thuộc Dự án đầu tƣ xây dựng Khu đô
thị mới phía Nam thành phố Hải Dƣơng (phân khu 2) theo đề xuất của Sở Xây
dựng tại công văn số 2172/SXD-CCGĐXD ngày 10 tháng 12 năm 2020. Cho
phép lấy kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm tra, đo đạc ngoài thực địa để làm
cơ sở đánh giá chất lƣợng công trình, khối lƣợng các hạng mục công trình và
thời gian thực hiện bảo lãnh ký quỹ của Nhà đầu tƣ tối đa đến ngày 30 tháng 6
năm 2022.
7.2. Yêu cầu UBND thành phố Hải Dƣơng, UBND huyện Gia Lộc và Nhà
đầu tƣ (Công ty cổ phần đầu tƣ bất động sản Thành Đông) khẩn trƣơng thực
hiện những nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 2172/SXDCCGĐXD ngày 10 tháng 12 năm 2020; tổng hợp hồ sơ nghiệm thu, kết quả
khắc phục tồn tại, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
7.3. Giao Sở Xây dựng:
a) Chủ trì kiểm tra kết quả khắc phục những tồn tại của Nhà đầu tƣ; sau
khi đạt yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận nghiệm thu chính thức.
b) Hƣớng dẫn UBND thành phố Hải Dƣơng, UBND huyện Gia Lộc và
Nhà đầu tƣ cùng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiệm thu, bàn giao quản lý,
sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
7.4. Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trƣờng, Công thƣơng căn cứ
chức năng nhiệm vụ đƣợc giao, hƣớng dẫn Nhà đầu tƣ thủ tục để thực hiện
nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán Dự án theo quy định.
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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: KT-NS, VH-XH của HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, TN&MT, CT, NV,
GTVT, NN&PTNT, VH,TT&DL, BQLCKCN tỉnh;
- Trƣờng Chính trị tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Chí Linh,
Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin);
- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thƣ, Chình, Hiển,
Phƣơng, C.Cƣờng, V.Cƣờng, Trung);
- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn

