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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021 (lần 2) 

 
 

Ngày 22 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 (lần 2). 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 trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định  

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trƣờng mầm 

non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý, năm học 2021-2022. 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3232/TTr-

STC ngày 18/10/2021 của Sở Tài chính về việc đề nghị trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí 

tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm 

học 2021-2022 (bao gồm cả trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương). 

1.2.  Giao Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan 

tính toán, xây dựng phương án trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp 

giữa năm 2022 đối với mức thu năm học 2022-2023 trở đi (đối với các trường 

mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý). 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự họp; phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề cuối tháng 10. 

2. Tờ trình đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định giá, 

mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 2752/TTr-STC ngày 

10/9/2021 của Sở Tài chính về việc đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh năm 2021. 

2.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; 

phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo 
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Nghị quyết của HĐND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề cuối 

tháng 10. 

3. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nƣớc trên địa bàn xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2490/TTr-

STC ngày 20/8/2021 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Quy định giá 

dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng. 

3.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; 

phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy định, trình UBND tỉnh xem xét, 

ban hành. 

4. Tờ trình đề nghị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng chất 

lƣợng nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải 

Dƣơng 

 4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 151/TTr-SYT 

ngày 27/8/2021 của Sở Y tế về việc đề nghị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

4.2. Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện bộ Quy chuẩn trình UBND tỉnh xem 

xét, ban hành. 

 5. Tờ trình đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về 

Phòng cháy chữa cháy đƣợc đƣa vào sử dụng trƣớc ngày Luật PCCC có 

hiệu lực thi hành 

 5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2788/TTr-

CAT-PTM ngày 27/8/2021 của Công an tỉnh về việc đề nghị trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý 

không bảo đảm yêu cầu về Phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước 

ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành. 

5.2. UBND tỉnh giao Công an tỉnh: 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối hợp Văn phòng 

UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND 

tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh họp, xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành có 

liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về 

PCCC; trong Quyết định của UBND tỉnh yêu cầu phải có các điều khoản xử 

phạt nghiêm minh đối với các cá nhân, đơn vị, tổ chức không tuân thủ theo các 

quy định về PCCC. 
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6. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nƣớc 

của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc UBND các cấp 

trên địa bàn tỉnh 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2889/CAT-

PV01 của Công an tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà 

nước của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc UBND các cấp 

trên địa bàn tỉnh. 

6.2. Giao Công an tỉnh: 

- Rà soát lại các Văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh 

vực bảo vệ Bí mật Nhà nước; bảo đảm Văn bản của tỉnh khi ban hành phải 

tương đồng với các quy định của Nhà nước. 

- Phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức truyên 

truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về Bảo vệ bí mật Nhà nước và 

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số hiện nay. 

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

phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy chế trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

 6.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

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 (Lần 2), UBND tỉnh thông báo 

để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 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, Phượng, 

Quảng); 

- Lưu: VT, TH - Ph (15b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn  Hơn 
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