
 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 11 năm 2021 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 01 tháng 11 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 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, Tƣ pháp; 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. 

Tại cuộc họp đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo về việc ban hành 

Quy trình tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án mới, 

dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ theo quy định của 

Luật Đầu tƣ 2020 đối với dự án đầu tƣ nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hải Dƣơng (lần 2). 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. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung về quy trình tiếp nhận, thẩm 

định, trình chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ theo quy định của Luật Đầu tƣ 2020 đối với dự án 

đầu tƣ nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng (sau đây viết tắt 

là Quy trình) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Tờ trình số 1837/TTr-

SKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2021; đồng thời, UBND tỉnh thống nhất ban hành 

Quy trình dƣới dạng văn bản hƣớng dẫn của UBND tỉnh. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại 

cuộc họp để hoàn thiện Quy trình, trong đó lƣu ý một số nội dung sau: 

2.1. Xác định, phân loại các dự án thực hiện lựa chọn chủ đầu tƣ bằng hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất; 

2.2. Xem xét điều chỉnh Điều 3 và trình bầy rõ ràng, mạch lạc hơn về các 

trƣờng hợp áp dụng đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy trình; 

2.3. Rà soát lại thời gian thực hiện của từng bƣớc trong quy trình thẩm định 

bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh; 

2.4. Hoàn thiện quy trình hƣớng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án của hộ gia đình, cá nhân 

không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh theo quy định của 

pháp luật về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện, thành phố, thị xã 



 

 

 

 

tổ chức thực hiện; 

2.5. Thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về thành phần hồ sơ 

thẩm định đối với các dự án đề nghị chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tƣ không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tƣ, đặc biệt thống nhất thời điểm thực hiện thủ tục chấp thuận việc 

nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tƣ 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhằm bảo đảm việc chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ của UBND tỉnh tuân thủ theo đúng quy 

định của pháp luật về đầu tƣ và đất đai. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban 

Thƣờng vụ tỉnh ủy. 

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); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, CT, TP, 

GTVT, NN-PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- 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, 

Thu Phƣơng, V.Cƣờng, Trung, Bình); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trương Văn Hơn 
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