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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tại  

phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2021  

 
 

Ngày 17 tháng 11 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 11 

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 phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3614/TTr-STC 

ngày 12/11/2021 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.  

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 là phù hợp với nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc điểm của từng địa phương; bảo 

đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các địa phương và giữ vững vai trò chủ 

đạo của ngân sách cấp tỉnh. 

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

hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và Báo cáo của 

UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 2. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hệ thống định mức phân bổ 

dự toán chi thƣờng xuyên Ngân sách địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dƣơng năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 

2.2. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3613/TTr-STC 

ngày 12/11/2021 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Quy định hệ thống 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 
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Việc ban hành Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên Ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 và thời kỳ ổn định 

ngân sách 2022-2025 là cần thiết, phù hợp với những thay đổi trong các chế độ 

chính sách, sự biến động của giá cả, đồng thời tăng cường tính chủ động trong 

điều hành ngân sách các cấp.  

Bản Dự thảo cơ bản hạn chế được các khiếm khuyết của Hệ thống định 

mức cũ, đảm bảo công bằng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng lĩnh vực, 

từng đơn vị, từng địa bàn; tăng cường tính chủ động của các cơ quan, đơn vị và 

nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng 

phí, cải cách tài chính công. 

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

hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quy định và Báo cáo của UBND tỉnh 

để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Tờ trình đề nghị phê duyệt Chƣơng trình phát triển nhà ở tỉnh Hải 

Dƣơng giai đoạn 2021-2030, định hƣớng đến năm 2045 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 126/TTr-SXD 

ngày 27/10/2021 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt  Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. 

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

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Chương trình và Báo cáo của 

UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

3.3. Giao Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện. 

4. Báo cáo đề nghị Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Cải tạo, sửa 

chữa nhà Hội trƣờng UBND tỉnh 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 1298/BC-SKHĐT ngày 

02/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Quyết định chủ trương 

Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà Hội trường UBND tỉnh. 

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

dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo và Hồ sơ Dự 

án trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định. 

4.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực 

tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án. 

5. Báo cáo đề nghị Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Cải tạo, sửa 

chữa một số hạng mục tầng 1 và sân đƣờng nội bộ, tƣờng rào thƣ viện tỉnh 

(Trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dƣơng). 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 1714/BC-

SKHĐT ngày 10/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Quyết định 

chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tầng 1 và sân 

đường nội bộ, tường rào thư viện tỉnh (Trụ sở trung tâm phục vụ hành chính 
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công tỉnh Hải Dương). 

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

dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo và Hồ sơ Dự 

án trình UBND tỉnh trình báo cáo HĐND tỉnh theo quy định. 

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

tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện. 

6. Báo cáo đề nghị Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Đầu tƣ xây 

dựng Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ 

trợ, trƣờng THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ. 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 1076/BC-

SKHĐT ngày 14/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Quyết định 

chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học bộ môn và phòng học 

chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ. 

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

dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo và Hồ sơ Dự 

án trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định. 

6.3. Giao Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực 

tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án. 

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

tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh thông báo 

để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện./.  

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

- 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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