
 

 

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  4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2021 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, 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; đại diện Lãnh đạo: 

Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh 

đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trƣờng, 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thƣơng, Tƣ pháp, Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh, Báo Hải Dƣơng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài khí tƣợng 

thủy văn tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện 

Lãnh đạo các đơn vị: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh 

Hải Dƣơng, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hƣng Hải, 

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dƣơng. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí 

Nguyễn Khắc Toản, 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 Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2021 tỉnh Hải Dương. 

1.1. UBND tỉnh đồng ý với kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên 

tai năm 2020 và cơ bản nhất trí về Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2021 

tỉnh Hải Dƣơng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thƣờng 

trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dƣơng) 

đề xuất, báo cáo. 

1.2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các đại 

biểu tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 

2021 tỉnh Hải Dƣơng; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mƣu, trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

1.3. Các Sở, ngành và địa phƣơng căn cứ chức năng và nhiệm vụ đƣợc 

giao tổ chức triển khai thực hiện. 

1.4. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống lụt bão nhằm bảo 

đảm khả năng tiêu thoát lũ và chống ngập, úng cục bộ trên địa bàn.  
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2. Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc 

gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Hải Dương. 

2.1. UBND tỉnh đồng ý với sự cần thiết ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chƣơng trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Hải 

Dƣơng (sau đây viết tắt là Kế hoạch) theo đề xuất của Sở Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội. 

2.2. Giao Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: 

a) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan rà soát, cập nhật số liệu về các 

chỉ tiêu, tiêu chí của tỉnh đã đạt đƣợc đến năm 2020 có trong Kế hoạch. 

b) Đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện chƣơng trình hành động quốc gia vì 

trẻ em giai đoạn 2012-2020 của tỉnh. Từ đó, đề xuất những giải pháp phù hợp để 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch giai đoạn 2021-2030. 

c) Tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện Kế hoạch. 

2.3. UBND tỉnh phân công đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và các Sở, 

ban, ngành, địa phƣơng có liên quan hoàn thiện Kế hoạch, báo cáo cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

3. Về việc phê duyệt phương án xử lý một số điểm nhà, đất thuộc sở 

hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021. 

3.1. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính (Cơ quan Thƣờng trực 

Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Hải 

Dƣơng) về phƣơng án xử lý Trụ sở (cũ) UBND xã Chí Minh, Trạm y tế (cũ) xã Chí 

Minh, huyện Tứ Kỳ; sân vận động xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ; đất Huyện ủy huyện 

Tứ Kỳ tại Tờ trình số 962/TTr-TTBCĐ ngày 07 tháng 4 năm 2021.  

3.2. Đối với Trụ sở (cũ) của BHXH huyện Tứ Kỳ tại thị trấn Tứ Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

3.3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ hoàn 

thiện phƣơng án xử lý một số điểm nhà, đất thuộc sở hữu nhà nƣớc trên địa bàn 

huyện Tứ Kỳ, trong đó cần phân tích, làm rõ việc điều chỉnh mục tiêu sử dụng 

của các khu đất nêu trên. 

3.4. UBND huyện Tứ Kỳ có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh mục tiêu sử 

dụng đất của các khu đất nêu trên trong quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử 

dụng đất của địa phƣơng. 

3.5. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo 

của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến Thƣờng trực Tỉnh ủy. 

4. Về việc ban hành chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng 

quỹ nhuận bút đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương. 

4.1. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

tại Tờ trình số 76/TTr-PTTH ngày 17 tháng 3 năm 2021 về chế độ nhuận bút, 

thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh Hải Dƣơng. 
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4.2. Để tiếp tục nâng cao chất lƣợng phát thanh, truyền hình, hiện đại hoá 

hệ thống sản xuất chƣơng trình, nâng cao chất lƣợng, tính hấp dẫn chƣơng trình 

và ổn định đời sống của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật, 

giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh về việc ban hành chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử 

dụng quỹ nhuận bút đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dƣơng để báo 

cáo, xin ý kiến Thƣờng trực Tỉnh ủy. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bộ định mức kinh 

tế - kỹ thuật về sản xuất chƣơng trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; 

tham mƣu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

4.3. Sở Tài chính phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cân đối, 

bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện 

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 của HĐND tỉnh; 

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

XD, CT, TP, GTVT, YT, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, 

VH,TT&DL, TT&TT, T.tra tỉnh, CA tỉnh, 

BHXH tỉnh, BCHQS tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo 

Hải Dƣơng, Đài KT-TV tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dƣơng, 

Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hƣng Hải, 

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dƣơng; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

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

Lai, V.Cƣờng, Phƣơng, Trung); 

- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (30b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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