
 

 

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  01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 30 tháng 12 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 30 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 Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trƣởng 

các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Y tế, 

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải 

Dƣơng, đại diện Ban đại diện Hội ngƣời cao tuổi tỉnh. 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 Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

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

1.1. UBND tỉnh đồng tình với sự cần thiết xây dựng Đề án Nhân rộng mô 

hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 

2021-2025(sau đây viết tắt là Đề án) theo đề xuất của Liên ngành Sở Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội - Ban đại diện Hội ngƣời cao tuổi tỉnh tại Tờ trình số 

2882 /TTr-LN:LĐTBXH-BĐD HCT ngày 11 tháng 12 năm 2020. 

1.2. Đồng ý giao Ban đại diện Hội ngƣời cao tuổi tỉnh là đơn vị chủ trì 

triển khai thực hiện Đề án. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội cùng các đơn 

vị và tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện.  

1.3. Ban đại diện Hội ngƣời cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến cấp ủy theo quy định. 

2. Về đề xuất xử lý trả nợ gốc, lãi vốn vay ODA Tây Ban Nha và vốn tạm 

ứng từ ngân sách tỉnh để trả nợ thay năm 2019 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. 

2.1. UBND tỉnh đồng tình về việc giải quyết dứt điểm nghĩa vụ thanh 

toán, trả nợ vốn vay ODA thực hiện Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác 

thải và trách nhiệm hoàn trả vốn tạm ứng từ ngân sách theo kiến nghị của Sở Tài 

chính tại Công văn số 3797/STC-QLNS ngày 14 tháng 12 năm 2020. 



 

 

 

 

2.2. Giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể, có 

tính khả thi, tham mƣu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. 

3. Về việc thành lập “Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương” và “Quỹ 

Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương theo Nghị 

định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ”. 

3.1. UBND tỉnh đồng tình với sự cần thiết phải thành lập Quỹ Phát triển 

đất tỉnh Hải Dƣơng và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Hải Dƣơng theo đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4083/TTr-STC ngày 29 

tháng 12 năm 2020 và Tờ trình số 4099/TTr-STC ngày 30 tháng 12 năm 2020. 

3.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có 

liên quan xây dựng phƣơng án thành lập và mô hình hoạt động của Quỹ Phát 

triển đất tỉnh Hải Dƣơng và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Hải Dƣơng; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 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; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dƣơng; 

- Ban: KT-NS, VH-XH của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, NN&PTNT, 

VH,TT&DL, LĐ-TB&XH, YT; 

- Hội ngƣời cao tuổi tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thƣ, Lai, Phƣơng, 

V.Cƣờng, Trung); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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