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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 (Lần 2) 

 
 

Ngày 18 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 (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 về Kế hoạch biên chế công chức, số lƣợng ngƣời làm việc, 

lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, 

MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính Nhà nƣớc và các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 515/TTr-SNV 

ngày 12/11/2021 của Sở Nội vụ về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng 

người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc UBND tỉnh năm 2022. 

 UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu, làm rõ thêm về việc điều 

chỉnh giảm 715 chỉ tiêu tại khối điều trị Trung tâm y tế cấp huyện chuyển sang 

hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cho phù hợp, đảm bảo theo quy định của 

TW và tình hình phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hiện nay. Đồng thời, nghiên 

cứu xem xét đề nghị của Sở Công thương để tham mưu đề xuất cho phù hợp. 

1.2. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự họp; 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Báo cáo BCS Đảng 

của UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Chƣơng trình phát triển thanh 

niên tỉnh Hải Dƣơng, giai đoạn 2021-2030 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 516/TTr-SNV 

ngày 12/11/2021 của Sở Nội vụ về việc đề nghị phê duyệt Chương trình phát 

triển thanh niên tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2030.  
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2.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ:  

- Bổ sung Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2010-2020; nêu rõ những tồn tại, hạn 

chế và phương hướng khắc phục trong giai đoạn tới. 

- Rà soát lại những chỉ tiêu và tiêu chí của quốc gia cho phù hợp với điều 

kiện tình hình thực tế tại địa phương. 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đặc biệt là ý kiến của 

Đoàn thanh niên tỉnh, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh, Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội... để tích hợp Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương, giai 

đoạn 2021-2030 vào trong Chiến lược phát triển thanh niên - là một bộ phận cấu 

thành của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 13 Đại hội 

Đảng toàn quốc và Nghị quyết 17 của Đại hội đảng bộ tỉnh; gắn chương trình 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và con người xứ Đông; Chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thanh niên được 

đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người, 

để thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi 

đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và 

Báo cáo của UBND để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Báo cáo đề nghị Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tƣ 

công sử dụng vốn NSNN 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các Báo cáo số 1193/BC-

SKHĐT ngày 23/6/2021, số 1194/BC-SKHĐT ngày 23/6/2021 và số 1196/BC-

SKHĐT ngày 23/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về  việc đề nghị Quyết định 

chủ trương đầu tư các Dự án: Dự án xây dựng mới Nhà điều trị tâm căn và 

người bệnh cao tuổi, Bệnh viện tâm thần Hải Dương; Dự án nâng tầng 3, 4 nhà 

lớp học 2 tầng 6 phòng (móng 4 tầng), xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp 

mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học bộ môn cũ 3 tầng trường 

THPT Kinh Môn, thị xã Kinh Môn và Dự án xây dựng nhà đa năng, sân bóng đá 

trường THPT Quang Trung, huyện Ninh Giang. 

3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; 

chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng bổ sung, làm rõ về dự toán, về yêu cầu kỹ 

thuật cho phù hợp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các Báo cáo 

và Hồ sơ dự án trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

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

tiếp chỉ đạo thực hiện. 
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 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 (Lần 2), 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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