
 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Số:          /TB-VP Hải Dương, ngày        tháng  4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2022 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, 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 đồng chí Nguyễn Khắc Toản - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban 

Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Công Thƣơng, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 

thông, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công 

an tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài PT-TH 

tỉnh, Báo Hải Dƣơng, Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dƣơng; đại diện Lãnh 

đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã để nghe Liên Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn - Công Thƣơng - Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về “Kế 

hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dƣơng hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tuần lễ nông sản tiêu biểu và sản phẩm 

OCOP, văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 và Quyết định thành lập Ban tổ 

chức, các Tiểu ban giúp việc”. 

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 chƣa thống nhất với Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ công bố 

Quyết định công nhận tỉnh Hải Dƣơng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới; Tuần lễ nông sản tiêu biểu và sản phẩm OCOP, văn hóa, thể thao và du lịch 

năm 2022 và Quyết định thành lập Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc (sau đây 

viết tắt là Kế hoạch) do Liên Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công 

Thƣơng - Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 

58/TTrLS:NN&PTNT-CT-VH,TT&DL ngày 06 tháng 4 năm 2022. 

 2. Giao Liên Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công Thƣơng - 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc 

họp để xây dựng lại Dự thảo Kế hoạch, bảo đảm các yêu cầu sau: 

2.1. Nội dung Kế hoạch ngắn gọn, phân công rõ ngƣời, rõ việc, rõ trách 

nhiệm để tổ chức thành công 3 sự kiện lớn của tỉnh trong thời gian tới: Lễ công 

bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dƣơng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới; các hoạt động xúc tiến thƣơng mại và du lịch; hoạt động văn hóa - thể 

thao chào mừng SEA Games 31. 
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2.2. Làm rõ về nguồn kinh phí tổ chức thực hiện và việc sử dụng kinh phí  

phải bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.  

2.3. Tham mƣu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban 

giúp việc để tổ chức thực hiện Kế hoạch, trong đó: 

a) Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh và Thủ trƣởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan do đồng chí Lƣu Văn Bản 

- Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh làm Trƣởng Ban chỉ đạo, đồng chí Trần 

Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trƣởng Ban chỉ đạo;  

b) Thành viên các Tiểu ban giúp việc bao gồm cán bộ, chuyên viên của 

các sở, ngành, đơn vị có liên quan. 

2.4. UBND tỉnh giao đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực 

UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Liên Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn - Công Thƣơng - Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ chức 

thực hiện. 

3. UBND tỉnh giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo, đôn đốc các huyện Kim Thành, Thanh Hà và thành phố Hải Dƣơng  

thực hiện việc công bố Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới của huyện trƣớc khi 

UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dƣơng hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

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 Kinh tế - Ngân sách; 

- Ban Văn hóa - Xã hội; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ngành, đơn vị: TC, CT, NN-PTNT, YT, 

VH,TT-DL, TT-TT, BQLDA ĐTXD, BCHQS, 

CA, Tỉnh đoàn, LMHTX, Hội Nông dân, Đài PT-

TH tỉnh, Báo Hải Dƣơng; 

- Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dƣơng; 

- 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: Chính, Thu Phƣơng, 

V.Cƣờng, Trung, Bình); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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