
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 
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Số:          /TB-VP Hải Dương, ngày        tháng  6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 15 tháng 6 năm 2021 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 15 tháng 6 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 

các Sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, 

Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Công Thƣơng, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, 

thị xã: Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ. 

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 ý tưởng quy hoạch tuyến đường nối từ Quốc lộ 18 đến đường ô 

tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường tránh Quốc lộ 5, đoạn qua 

thành phố Hải Dương. 

1.1. Về ý tƣởng quy hoạch tuyến đƣờng nối từ Quốc lộ 18 đến đƣờng ô tô 

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

a) UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết quy hoạch tuyến đƣờng nối từ Quốc 

lộ 18 đến đƣờng ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (sau đây viết tắt là Quy hoạch) 

theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 1075/SGTVT-P4 ngày 28 

tháng 5 năm 2021. 

b) Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc 

họp để hoàn thiện ý tƣởng Quy hoạch nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả về 

kinh tế - xã hội của Quy hoạch, trong đó lƣu ý một số nội dung sau: Nghiên cứu 

bổ sung thêm phƣơng án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 390 hiện có trong phƣơng án 

Quy hoạch đối với đoạn từ Cầu Hợp Thanh đến nút giao đƣờng ô tô cao tốc Hà 

Nội - Hải Phòng; phƣơng án hƣớng tuyến đối với đoạn đi qua thị xã Kinh Môn 

bảo đảm phù hợp với Quy hoạch Khu di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính 

Chủ - Nhẫm Dƣơng. 

1.2. Về tuyến đƣờng tránh Quốc lộ 5, đoạn qua thành phố Hải Dƣơng. 

a) UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết quy hoạch tuyến đƣờng tránh Quốc 

lộ 5, đoạn qua thành phố Hải Dƣơng (sau đây viết tắt là Quy hoạch) theo đề xuất 

của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 1075/SGTVT-P4 ngày 28 tháng 5 năm 

2021. 
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b) Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc 

họp để hoàn thiện phƣơng án Quy hoạch, trong đó lƣu ý một số nội dung sau: 

Xây dựng phƣơng án hƣớng tuyến, quy mô đầu tƣ phù hợp với các quy hoạch 

khác trong khu vực; xác định rõ nguồn vốn đầu tƣ và tiến độ thực hiện; bổ sung 

thêm phƣơng án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 5 đoạn qua thành phố Hải Dƣơng để 

làm phƣơng án so sánh, đánh giá, lựa chọn. 

2. Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Công ty 

cổ phần Thái Sơn Bắc Hà trong việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây 

dựng Khu dân cư Đầm Chợ, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành. 

2.1. UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Kim Thành chỉ đạo các đơn 

vị có liên quan tổ chức và trực tiếp chủ trì đối thoại với các hộ dân đang sinh 

sống trong khu vực ngõ 131, đƣờng 20 tháng 9, thị trấn Phú Thái để tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục nhân dân ủng hộ phƣơng án do Công ty cổ phần 

Thái Sơn Bắc Hà đề xuất; trƣờng hợp các hộ dân không đồng thuận, UBND tỉnh 

đồng ý thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cƣ Đầm 

Chợ, thị trấn Phú Thái. 

2.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tham mƣu 

cho UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Kim Thành tổ chức thẩm định, phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cƣ Đầm Chợ, thị trấn 

Phú Thái theo quy định. 

3. Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 222-TB/TU ngày 17 tháng 

5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập và giao chủ đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số cụm công nghiệp trên địa bàn huyện 

Thanh Hà.   

3.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy giao tại Thông báo số 222-TB/TU ngày 17 

tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Thanh Hà tại Báo cáo số 113/BC-UBND 

ngày 07 tháng 6 năm 2021. 

3.2. UBND huyện Thanh Hà có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các đại biểu 

tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện Báo cáo, trong đó lƣu ý một số nội dung sau: 

Rà soát, tính toán quy mô cải tạo, nâng cấp đƣờng tỉnh 390 với mục tiêu đáp ứng 

đƣợc nhu cầu giao thông trong trƣờng hợp các Cụm công nghiệp: Hồng Lạc, Hồng 

Lạc 2, Hồng Lạc 3 đƣợc lấp đầy; khái toán tổng mức đầu tƣ thực hiện cải tạo, nâng 

cấp đƣờng tỉnh 390 và làm mới đƣờng dọc theo hành lang đê; dự kiến cơ cấu 

nguồn vốn và tiến độ thực hiện.   

  4. Về đề xuất chủ trương và phương án lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu dân cư mới xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ.   

4.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý chủ trƣơng và phƣơng án lập hồ sơ Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cƣ mới xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ theo đề 

xuất của UBND huyện Tứ Kỳ tại Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 31 tháng 5 

năm 2021. 
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4.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ hoàn 

thiện Báo cáo của Ban cán sự UBND tỉnh để báo cáo 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; 

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

XD, CT, GTVT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã: KM, KT, TH, TK; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: C.Cƣờng, Minh, 

Phƣơng, V.Cƣờng, Trung); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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