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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 18 tháng 10 năm 2021
----------------------------------------------------------

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 
Hùng - 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 Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - 
Ngân sách thuộc HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng Tỉnh 
ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao 
thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ban quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc nhà nước 
tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. Tham dự cuộc họp 
còn có đồng chí Phạm 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 như sau:

1. Về việc tạm cấp kinh phí cho Sở Y tế để phục vụ công tác dự 
phòng, điều trị phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trước khi UBND tỉnh xem xét, chấp thuận phương án tạm cấp kinh phí 
cho Sở Y tế mua sắm trang thiết bị, mua thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, ô 
xy y tế, nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên y tế phục vụ công tác dự phòng, 
điều trị phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh 
yêu cầu:

1.1. Đối với Sở Y tế: 
a) Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh 
điều chỉnh kịch bản phòng chống dịch Covid-19 (theo 03 cấp độ) trên địa bàn 
tỉnh bảo đảm phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình 
thực tiễn của địa phương; đồng thời, xây dựng phương án chuẩn bị sẵn sàng cơ 
sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác dự phòng, điều 
trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo cấp độ 1 của kịch bản dịch với 1.000 ca mắc 
Covid-19.

b) Tổng hợp, rà soát và báo cáo chi tiết về lượng vật tư, sinh phẩm xét 
nghiệm đề xuất mua mới để phục vụ cho công tác phòng chống Covid-19 (số đã 
mua, số đã sử dụng, số hiện có, dự kiến nhu cầu,…).
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c) Đề xuất phương án, kế hoạch mua sắm bảo đảm phù hợp với quy định 
của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương; hướng dẫn các đơn vị được 
cấp phát quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị thực hiện theo đúng hướng dẫn chuyên 
môn của Bộ Y tế, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

1.2. Đối với Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiếp thu ý kiến 
của các đại biểu tham gia tại cuộc họp hoàn thiện đề xuất phương án cấp kinh 
phí cho Sở Y tế để phục vụ công tác dự phòng, điều trị phòng chống dịch Covid-
19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; báo cáo lại Lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 31 
tháng 10 năm 2021.

2. Về tình hình thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, 
xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
tỉnh quản lý năm 2020 - 2021, đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung 
trong Đề án.

2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo về tình hình thực 
hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác 
chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, năm 2020 - 2021 và 
những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Đề án theo báo cáo, đề xuất của Sở 
Tài chính tại Báo cáo số 2892/BC-STC ngày 21 tháng 9 năm 2021 và thống nhất 
thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến các đại biểu dự tại cuộc họp để 
hoàn thiện Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án khoán 
kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý (trong đó lưu ý bổ sung mức khoán kinh 
phí cho các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy); phối 
hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND 
tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Về việc điều chỉnh dự kiến phân bổ chỉ tiêu đất lúa kỳ 2021 - 2025 
và dự kiến phân bổ chỉ tiêu các loại đất trong Quy hoạch sử dụng đất cấp 
huyện đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý phương án điều chỉnh dự kiến phân bổ chỉ 
tiêu đất lúa kỳ 2021 - 2025 và dự kiến phân bổ chỉ tiêu các loại đất trong Quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau 
đây viết tắt là Phương án) theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo 
cáo số 410/BC-STNMT ngày 15 tháng 10 năm 2021. 

3.2. Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã:
a) Khẩn trương kiểm tra, rà soát và tham gia ý kiến vào Phương án về chỉ 

tiêu các loại đất của địa phương; gửi văn bản tham gia ý kiến về Văn phòng 
UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước 17h 00’ ngày 20 tháng 10 
năm 2021.

b) Rà soát, báo cáo các dự án đầu tư chậm tiến độ hoặc chưa triển khai 
thực hiện đầu tư trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND 
tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 10 năm 2021.
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c) Căn cứ chỉ tiêu các loại đất dự kiến được phân bổ, lập Quy hoạch sử 
dụng đất của địa phương bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí đã được 
UBND tỉnh và Tỉnh ủy chỉ đạo.

3.3. Giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tài 
nguyên và Môi trường và các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát vị trí, 
ranh giới quy hoạch các Khu công nghiệp trong Quy hoạch sử dụng đất cấp 
huyện đến năm 2030, đặc biệt các Khu công nghiệp triển khai thực hiện trong 
giai đoạn 2021 - 2025.

3.4. Giao Sở Công Thương phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã rà 
soát lại các Cụm công nghiệp chậm tiến độ hoặc chưa triển khai đầu tư; đồng 
thời kiểm tra, rà soát vị trí, ranh giới quy hoạch các Cụm công nghiệp trong Quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, đặc biệt các Cụm công nghiệp triển 
khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

3.5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc đơn vị tư vấn lập Quy hoạch 
tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phối hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường và các huyện, thành phố, thị xã cập nhật đầy đủ, 
chính xác số liệu về chỉ tiêu đất lúa kỳ 2021 - 2025 và dự kiến phân bổ chỉ tiêu 
các loại đất trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 vào Quy 
hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

3.6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu 
tham gia tại cuộc họp và ý kiến của các huyện, thành phố, thị xã (bằng văn bản) 
để hoàn thiện điều chỉnh dự kiến phân bổ chỉ tiêu đất lúa kỳ 2021 - 2025 và dự 
kiến phân bổ chỉ tiêu các loại đất trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.

3.7. UBND tỉnh giao đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong 
việc triển khai thực hiện. 

4. Về phương án lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư 
mới xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ. 

4.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với phương án Quy hoạch chi tiết xây 
dựng khu dân cư mới xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ do UBND huyện Tứ Kỳ đề xuất 
tại Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021.

4.2. Trước khi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, giao UBND huyện Tứ Kỳ và Đơn vị tư vấn  tiếp thu ý kiến 
của các đại biểu tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện phương án quy hoạch, 
trong đó lưu ý một số  nội dung sau:

a) Xem xét đưa bổ sung phần đất lúa xen kẹp (diện tích khoảng 1.200 m2) 
giữa ranh giới quy hoạch và thôn Đồng Ngoài vào trong phạm vi, ranh giới quy 
hoạch; rà soát chính xác diện tích đất nghĩa trang hiện có và xin ý kiến rộng rãi 
của người dân trong khu vực về việc có tiếp tục sử dụng, đóng cửa hoặc mở 
rộng nghĩa trang hay không; bố trí thêm quỹ đất xây dựng các công trình thể 
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dục, thể thao; rà soát kỹ cốt san nền để đề xuất phương án kết nối hạ tầng kỹ 
thuật bảo đảm đồng bộ với các khu dân cư hiện có; đánh giá sự phù hợp của việc 
tiếp tục để trạm kinh doanh xăng dầu trong phạm vi quy hoạch; nghiên cứu, xem 
xét điều chỉnh vị trí khu đất giáo dục ra vị trí mới cho phù hợp.

b) Báo cáo, giải trình làm rõ bằng văn bản các nội dung không tiếp thu 
theo ý kiến tham gia của các Sở, ngành trong quá trình thẩm định và của các đại 
biểu tại cuộc họp.

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: 
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐB Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, CT, GTVT, 

NN-PTNT, YT, BQLCKCN, BQLDAĐTXD, 
Kho bạc nhà nước;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thư, Dương, 
Hoàn, Minh, Thu Phương, V.Cường, Trung, 
Bình);

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

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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