
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 Số:            /TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng  10  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021  

 
 

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 

Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 

năm 2021. Tham dự có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo 

HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND & UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và những đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các Sở, 

ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, ý kiến thảo luận của các 

thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1.  Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa 

bàn tỉnh năm 2022 và Giai đoạn 2022-2025 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3242/TTr-STC 

ngày 18/10/2021 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Giai đoạn 2022-2025. 

Với tỷ lệ phân chia tỷ lệ nguồn thu từ đất như vậy sẽ bảo đảm vai trò chủ 

đạo của Ngân sách cấp tỉnh, huyện và xã; có sự sẻ chia trong cân đối điều hành 

nhiệm vụ thu chi; góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XVII của tỉnh, đồng thời quan 

tâm đến mục tiêu phát triển riêng của từng địa phương. 

1.2. Để sử dụng có hiệu quả đầu tư công nói chung và đầu tư công từ nguồn 

thu tiền đất nói riêng, việc quản lý, phân bổ vốn đầu tư phải được thực hiện có 

trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, sắp xếp hợp lý thứ tự các công trình ưu 

tiên đầu tư, tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án 

trọng điểm, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.  

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp; rà soát lại tỷ lệ điều tiết cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển KTXH 

của địa phương; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Báo cáo đề nghị trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự 

án tu bổ, nạo vét kênh dẫn tƣới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 



2 

 

 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 1713/BC-

SKHĐT ngày 10/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị trình HĐND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, nạo vét kênh dẫn tưới, tiêu và cải 

tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 

2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham 

dự họp; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Văn phòng 

UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Hồ sơ dự án trình UBND tỉnh báo cáo Thường 

trực Tỉnh ủy theo quy định; trong đó lưu ý phân kỳ đầu tư và xác định thứ tự ưu 

tiên đầu tư các hạng mục cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án. 

2.3. Giao Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

triển khai, thực hiện Dự án theo quy định. 

3. Báo cáo đề nghị trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trƣơng Dự án di 

dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thƣờng GPMB đƣờng dẫn cầu Kênh Vàng đến 

Quốc lộ 37, tỉnh Hải Dƣơng 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 1770/TTr-

SKHĐT ngày 16/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị trình HĐND 

tỉnh phê duyệt chủ trương Dự án di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thường GPMB 

đường dẫn cầu Kênh Vàng đến Quốc lộ 37, tỉnh Hải Dương. 

3.2. UBND tỉnh giao: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh xử lý dứt điểm các tồn 

tại đối với Nhà đầu tư nghiên cứu dự án theo hình thức BOT (Liên danh Tổng 

công ty xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO8) và Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Phúc Lộc) trước khi thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công; tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự họp, phối hợp Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Hồ sơ Dự 

án trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường  vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Quản 

lý dự án giao thông tỉnh Bắc Ninh làm rõ các căn cứ pháp lý, các chi phí GPMB 

trên địa bàn tỉnh cho phù hợp; tránh trùng lắp và đảm bảo tuân thủ đúng theo 

quy định của Nhà nước; đối với những vấn đề khó xử lý,  tham mưu văn bản cho 

UBND tỉnh xin ý kiến các cơ quan Bộ, ngành TW để sớm đưa Dự án vào triển 

khai thực hiện. 

3.3. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển 

khai thực hiện Dự án theo quy định. 

4. Báo cáo đề nghị trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự 

án Xây dựng cầu Cậy và đƣờng dẫn 02 đầu cầu: 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số: 1772/TTr-

SKHĐT ngày 16/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị trình 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cầu Cậy và đường dẫn 

02 đầu cầu. 
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4.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND 

huyện Cẩm Giàng và Bình Giang nghiên cứu thêm phương án tỉnh và huyện 

cùng đầu tư, trong đó giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu 

tư xây dựng cầu; đoạn đường dẫn 02 đầu cầu giao cho UBND huyện Bình Giang 

và Cẩm Giàng là Chủ đầu tư, nghiên cứu nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn 

khai thác quỹ đất ven tuyến đường và nguồn vốn của huyện. 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp; phối hợp với Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình 

và Hồ sơ Dự án trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường  vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

4.3. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ 

đạo triển khai thực hiện Dự án theo quy định. 

5. Báo cáo đề nghị trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự 

án xây dựng mới nhà khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Hải Dƣơng 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương, sự cần thiết phải đầu tư Dự 

án xây dựng mới nhà khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Hải Dương theo đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1199/TTr-SKHĐT ngày 23/6/2021. 

5.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Y 

tế nghiên cứu, lập lại Dự án đầu tư và quy hoạch tổng thể mặt bằng Bệnh viện 

Nhi cho phù hợp; bổ sung các hạng mục còn thiếu cần phải đầu tư và thực hiện 

phân kỳ đầu tư; tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

hoàn thiện Báo cáo và Hồ sơ dự án trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy theo quy định trong tháng 01/2022. 

5.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

triển khai thực hiện Dự án theo quy định. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại 

phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh thông báo để các cơ 

quan, đơn vị liên quan biết và triển khai, thực hiện./.  

Nơi nhận:                                             
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- UBMTTQ tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- CV VP. UBND tỉnh (Các đ/c: Thư, Cao 

Cường); 

- Lưu: VT, TH - Ph (15b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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