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THÔNG BÁO
Kết luận của Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27 tháng 10 năm 2021 

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tai Trụ sở UBND tỉnh, Đồng chí Lưu Văn 
Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh. Cùng 
dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, 
ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 
Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; đại 
diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Kinh 
Môn, Nam Sách, Kim Thành, Thanh Miện; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh 
ủy. Tham dự cuộc họp còn có Đồng chí Phạm Khắc Toản - Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh.

Qua thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương đầu tư Dự án Phát triển giao thông đô thị - thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, vay vốn Quỹ OFID do UBND thành phố 
Hải Dương đề xuất

a) Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 
Phát triển giao thông đô thị - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, vay vốn 
Quỹ OFID. 

b) Giao UBND thành phố Hải Dương và Văn phòng UBND tỉnh khẩn 
trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.

c) UBND thành phố Hải Dương báo cáo và xây dựng cam kết kế hoạch trả 
nợ phần vốn vay của địa phương đối với Dự án Phát triển giao thông đô thị - 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, vay vốn Quỹ OFID, báo cáo UBND 
tỉnh.
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2. Về phương án đầu tư đường trục nối cầu Hàn đến Quốc lộ 18 

a) Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất với phương án đầu tư đường trục 
nối từ cầu Hàn đến Quốc lộ 18 do Sở Giao thông vận tải đề xuất với những 
nội dung chính như sau: 

Điểm đầu tại xã Nam Trung huyện Nam Sách (cách ngã tư hiện có 
trên đường dẫn cầu Hàn 300 về phía Tây), điểm cuối tại phường Chí Minh, 
thành phố Chí Linh; cấp đường: Đường đồng bằng cấp II; bề rộng nền 
đường: 24m; tổng chiều dài toàn tuyến: 9,9km; trên tuyến có 01 cầu vượt 
sông Kinh Thày. Đoạn tuyến trên địa bàn huyện Nam Sách (dài khoảng 
6,8km) do UBND huyện Nam Sách đầu tư; đoạn tuyến trên địa bàn thành 
phố Chí Linh (dài khoảng 3,1km) và cầu qua sông Kinh Thày do UBND 
thành phố Chí Linh đầu tư.

b) UBND huyện Nam Sách và UBND thành phố Chí Linh:

- Cập nhật phương án đầu tư đường trục nối dài từ cầu Hàn đến Quốc 
lộ 18 vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng vùng 
huyện, quy hoạch chung đô thị và kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa 
phương; đồng thời xây dựng kế hoạch sớm triển khai thực hiện. 

- Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện, 
quy hoạch xây dựng chung thành phố, các địa phương cần tính toán 
phương án quy hoạch hệ thống đường gom hai bên và thực hiện quản lý 
cảnh quan, không gian kiến trúc cây cầu và hai bên đường phù hợp với 
phát triển hiện đại.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt các dự án 
nêu trên vào Danh mục dự án trọng điểm của địa phương làm cơ sở để 
triển khai thực hiện.

c) Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự 
Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

3. Về phương án đầu tư xây dựng cầu Vạn và đường hai đầu cầu 
nối thành phố Chí Linh với thị xã Kinh Môn

a) Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất với phương án đầu tư xây dựng 
cầu Vạn và đường hai đầu cầu nối thành phố Chí Linh với thị xã Kinh Môn 
do Sở Giao thông vận tải đề xuất với những nội dung chính như sau:
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- Phương án đầu tư xây dựng cầu Vạn và đường hai đầu cầu nối 
thành phố Chí Linh với thị xã Kinh Môn gồm 02 tuyến:

+ Tuyến chính (nối Quốc lộ 37 với đường dẫn cầu Triều): điểm đầu 
tại Quốc lộ 37 (thuộc địa bàn phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh), 
điểm cuối tại đường dẫn cầu Triều (thuộc địa phận xã Lê Ninh, thị xã Kinh 
Môn); cấp đường: Đường đồng bằng cấp III, chiều rộng nền đường: 12,0m, 
tổng chiều dài toàn tuyến: 9,7km; trên tuyến có 01 cầu vượt sông Kinh 
Thày (cầu Vạn), chiều dài cầu 918,8m, chiều rộng cầu 12m. 

+ Tuyến nhánh: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 389B, chiều dài 2km, đi 
qua các xã: Phúc Thành, Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn.

- Đoạn tuyến trên địa bàn thành phố Chí Linh (dài khoảng 3,65km) 
và cầu Vạn do UBND thành phố Chí Linh đầu tư; đoạn tuyến chính trên 
địa bàn thị xã Kinh Môn (dài khoảng 6,05km) và tuyến nhánh (dài khoảng 
2,0km) do UBND thị xã Kinh Môn đầu tư.

b) UBND thành phố Chí Linh và UBND thị xã Kinh Môn:

- Cập nhật phương án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 37 
(thành phố Chí Linh) với đường dẫn cầu Triều (thị xã Kinh Môn) vào quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chung đô thị và kế hoạch đầu tư 
công trung hạn của địa phương để sớm triển khai thực hiện. 

- Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung thành 
phố/thị xã, các địa phương cần tính toán phương án quy hoạch hệ thống 
đường gom và thực hiện quản lý cảnh quan, không gian kiến trúc hai bên 
đường cho phù hợp.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt các dự án 
nêu trên vào Danh mục dự án trọng điểm của địa phương làm cơ sở để 
triển khai thực hiện.

c) Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự 
Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

4. Về phương án đầu tư cầu Cậy và đường hai đầu cầu

a) Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất với phương án đầu tư xây dựng 
cầu Cậy và đường hai đầu cầu do Sở Giao thông vận tải đề xuất với những 
nội dung chính như sau:
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Điểm đầu tại Km 6+700 đường tỉnh 394, điểm cuối tại Km 10+100 
đường tỉnh 394; bề rộng nền đường: 33m; tổng chiều dài toàn tuyến: 
3,897km; trên tuyến có 01 cầu Cậy mới. Đoạn tuyến trên địa bàn huyện 
Cẩm Giàng (dài 2,54km) do UBND huyện Cẩm Giàng đầu tư; đoạn tuyến 
trên địa bàn huyện Bình Giang (dài 1,02 km) do UBND Bình Giang đầu tư; 
cầu Cậy mới (dài 198,45m) do UBND tỉnh đầu tư (Chủ đầu tư là Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh).

b) UBND huyện Cẩm Giàng và UBND huyện Bình Giang:

- Cập nhật phương án đầu tư cầu Cậy và đường hai đầu cầu vào quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch 
chung đô thị và kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương để sớm 
triển khai thực hiện. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt các dự án 
nêu trên vào Danh mục dự án trọng điểm của địa phương làm cơ sở để 
triển khai thực hiện.

c) Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự 
Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

5. Về phương án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh 
Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a) Lãnh đạo UBND tỉnh cơ bản nhất trí về phương án điều chỉnh Quy 
hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 do Sở Xây dựng báo cáo tại công văn số 1529/SXD-QHPTĐT ngày 
26 tháng 10 năm 2021.

b) Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thanh Miện tiếp thu ý kiến của 
các đại biểu tham gia tại cuộc họp hoàn thiện phương án Điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 làm cơ sở trình duyệt theo quy định; trong đó cần phối hợp với các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 
đơn vị có liên quan cập nhật dữ liệu đề đất đai cho đồng bộ; nghiên cứu, rà 
soát và đề xuất phương án quy hoạch phát triển công nghiệp tại khu vực xã 
Phạm Kha cho phù hợp.



5

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban 
cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy 
định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - 
Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27 tháng 10 năm 
2021 để các sở, ban, ngành và 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: KH&ĐT, TC, XD, GTVT, TN&MT 
NN&PTNT; CT, VHTT&DL, GD&ĐT, YT, TTTT;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã: NS, KT, TM,
HD, CL, KM;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh (Cao Cường, Minh, Mạnh);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (12b).             

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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