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Số:          /TB-VP Hải Dương, ngày        tháng  11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 09 tháng 11 năm 2021 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 09 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, ban, 

ngành: Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; đại diện Lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Thanh Hà. 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 nhƣ sau: 

1. Về việc lựa chọn vị trí thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh 

hoạt phát điện của Nhà đầu tư Công ty United Exper Investments Limited 

(UEI Ltd) và Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Âu Việt. 

1.1. UBND tỉnh đồng ý về nguyên tắc việc Công ty United Exper 

Investments Limited (UEI Ltd) và Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trƣờng 

Âu Việt tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy 

xử lý rác thải sinh hoạt phát điện công suất 500 tấn/ngày.đêm tại Khu liên hợp 

xử lý rác thải Việt Hồng, huyện Thanh Hà (sau đây viết tắt là Dự án) theo đề 

xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Công văn số 1966/SKHĐT-KTĐN ngày 21 

tháng 10 năm 2021. 

1.2. Trƣớc khi báo cáo Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về chủ trƣơng chấp thuận 

địa điểm thực hiện Dự án, UBND tỉnh thống nhất nhƣ sau: 

a) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, 

UBND huyện Thanh Hà, Công ty cổ phần Môi trƣờng APT-Seraphin và Công ty 

cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dƣơng nghiên cứu, đề xuất phƣơng án 

điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp xử lý rác thải Việt Hồng, huyện 

Thanh Hà để tạo quỹ đất thu hút dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý rác sinh 

hoạt có công nghệ hiện đại, đáp ứng đƣợc nhu cầu xử lý rác thải; thẩm định, 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng kiểm tra, hƣớng dẫn, đôn đốc Công 

ty cổ phần Môi trƣờng APT-Seraphin và Công ty cổ phần Quản lý công trình đô 
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thị Hải Dƣơng khẩn trƣơng xử lý lƣợng rác thải tồn đọng, chuẩn hóa quy trình 

vận hành, có biện pháp cải thiện giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng và lắp đặt hệ 

thống quan trắc khí thải tự động theo quy định. 

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: Sau khi phƣơng án Điều chỉnh Quy 

hoạch chi tiết Khu liên hợp xử lý rác thải Việt Hồng, huyện Thanh Hà đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo 

cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy về chủ trƣơng tiếp nhận Dự án vào Khu liên hợp xử lý rác thải Việt Hồng, 

huyện Thanh Hà. 

d) Giao Sở Tài chính làm rõ trách nhiệm tài chính đối với nhà nƣớc của 

Công ty cổ phần môi trƣờng đô thị Hải Dƣơng, Công ty cổ phần môi trƣờng 

APT-Seraphin Hải Dƣơng trong trƣờng hợp các doanh nghiệp thực hiện điều 

chỉnh dự án đầu tƣ; đồng thời, đánh giá hiệu quả về tài chính của Dự án đầu tƣ 

xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện công suất 500 tấn/ 

ngày.đêm do Công ty United Exper Investments Limited (UEI Ltd) và Công ty 

cổ phần Tài nguyên và Môi trƣờng Âu Việt đề xuất. 

đ) Giao Sở Khoa khọc và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan xem xét, cho ý kiến về danh mục thiết bị và quy trình công nghệ của 

Dự án do Nhà đầu tƣ (Công ty United Exper Investments Limited (UEI Ltd) và 

Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trƣờng Âu Việt) đề xuất. 

2. Về phương án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh 

quản lý. 

2.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trƣơng và thống nhất phƣơng án sắp xếp các 

trƣờng đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh quản lý do Sở Giáo dục và Đào tạo đề 

xuất tại Tờ trình 1386/TTr-SGDĐT ngày 29 tháng 10 năm 2021, cụ thể nhƣ sau: 

a) Giữ nguyên trạng Trƣờng Cao đẳng Y tế Hải Dƣơng và Trƣờng Cao 

đẳng Nghề Hải Dƣơng. 

b) Thực hiện sáp nhập Trƣờng Cao đẳng Hải Dƣơng với Trƣờng Đại học 

Hải Dƣơng thành Trƣờng Đại học. 

2.2. Trƣớc khi báo cáo Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về phƣơng án sắp xếp các 

trƣờng đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh quản lý, giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và các Sở, ngành và 

địa phƣơng có liên quan hoàn thiện Đề án sáp nhập Trƣờng Cao đẳng Hải 

Dƣơng với Trƣờng Đại học Hải Dƣơng thành Trƣờng Đại học (sau đây viết tắt là 

Đề án), trong đó lƣu ý một số nội dung sau: 

a) Hoàn thiện báo cáo về thực trạng hoạt động các Trƣờng Đại học, Cao 

đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. 

b) Căn cứ chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nƣớc, hƣớng dẫn của các 

Bộ, ngành Trung ƣơng và tình hình thực tiễn của địa phƣơng tham mƣu cho 

UBND tỉnh nguyên tắc sắp xếp các trƣờng đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh 

quản lý theo hƣớng “Giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hoạt động 

hiệu quả kéo dài; sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục 
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nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp vào trường cao đẳng khi 

đa số ngành, nghề đào tạo trùng nhau và có cùng địa bàn tuyển sinh; không sáp 

nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhóm đối tượng đặc thù và cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp có năng lực tự chủ cao”. 

c) Đề xuất phƣơng án quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, ngành nghề, lĩnh 

vực đào tạo và bộ máy quản lý lãnh đạo của nhà trƣờng sau sáp nhập; xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên bảo đảm đạt chuẩn theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

d) Sau khi hoàn thiện Đề án, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo 

lại Lãnh đạo UBND tỉnh trƣớc khi tham mƣu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

báo cáo, xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

2.3. UBND tỉnh giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các Sở, ngành và 

địa phƣơng có liên quan triển khai thực hiện. 

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; 

- Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NV, 

KH&CN, GTVT, NN&PTNT, GD&ĐT, LĐ-

TB&XH; 

- UBND các huyện, thành phố: HD, TH; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin); 

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Hiển, Thành, Thu 

Phƣơng, V.Cƣờng, Trung, Bình); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trương Văn Hơn 
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