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Ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng - 

Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 

(lần 2). Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp 

chế - HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành: Sở 

Tài chính, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia 

của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 

công sử dụng vốn ngân sách giai đoạn 2021-2025. 

1.1. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600-Km28+400; 

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391, đoạn từ vành đai I thành phố Hải Dương 

đến trục Đông - Tây. 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 480/BC-SKHĐT, 

ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án 

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600 đến Km28+400 và Báo cáo 

số 385/BC-SKHĐT, ngày 16 tháng 3 năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án Cải 

tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ vành đai I thành phố Hải Dương đến trục 

Đông - Tây. 

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

và các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, cân đối ngân sách tỉnh trong Kế 

hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án; đảm bảo ưu 

tiên nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn xây dựng, nâng cấp 

đoạn tuyến ở các vị trí tập trung đông dân cư để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. 
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- Làm rõ phương án phân kỳ đầu tư, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp 

luật có liên quan. 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, các sở, ngành và địa 

phương; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước 

khi trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

c) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành và địa phương liên quan làm rõ nguyên nhân, căn cứ pháp lý về chênh lệch 

của tổng mức đầu tư giữa báo cáo chủ trương đầu tư dự án trình UBND tỉnh và 

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh (tổng 

mức đầu tư tăng so với Dự án ban đầu). 

d) Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện và ký Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy theo quy định. 

1.2. Dự án Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh Tỉnh ủy. 

a) Trên cơ sở hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin của Văn phòng Tỉnh ủy 

và các ban xây dựng Đảng đầu tư còn thiếu đồng bộ, UBND tỉnh cơ bản nhất trí 

với chủ trương, sự cần thiết phải đầu tư xây dựng hệ thống giám sát, điều hành 

thông minh Tỉnh ủy.  

b) UBND Tỉnh giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông và các sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến đại biểu tham dự họp 

xây dựng và hoàn thiện lại Dự án, trong đó yêu cầu:  

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan 

Đảng của Tỉnh ủy để có cơ sở xây dựng Dự án.  

- Nêu rõ sự cần thiết đầu tư xây dựng hệ thống, giám sát điều hành thông 

minh; dự kiến hiệu quả thiết thực khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động. 

- Khả năng sẵn sàng kết nối với những hệ thống công nghệ thông tin hiện có, 

với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất, chất lượng và đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn thiết bị phần mềm 

của Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành TW khác. 

- Đảm bảo sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng và 

Tỉnh ủy với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh. 

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí vốn cho Dự án vào thực hiện trong kế hoạch 

vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo quy định; tham 

mưu cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch hàng năm để thực hiện  dự án. 
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d) Sau khi Dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu các sở, 

ngành thực hiện công tác đầu tư, đấu thầu mua sắm, cung cấp lắp đặt trang thiết bị 

công nghệ thông tin, phần mềm phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.  

e) Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ngành bổ sung, hoàn thiện Dự án trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban 

Thường vụ tỉnh ủy theo quy định. 

2. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định một số chỉ tiêu trong phương 

pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương (Điều chỉnh Quyết định 3311/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 9 năm 2019). 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Quy định 

một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương (Điều chỉnh Quyết định 3311/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 9 

năm 2019) theo đề nghị tại Tờ trình số 165/TTr-STNMT, ngày 31 tháng 3 năm 

2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2.2. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu 

cụ thể và tham mưu cho UBND tỉnh về thể thức văn bản, quy trình ban hành Quy 

định theo đúng quy định của pháp luật. 

2.2. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản về:  

- Thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, công trình trên đất; thời gian 

bán hàng, thời điểm bắt đầu tính doanh thu.  

- Các căn cứ pháp lý và sự phù hợp trong việc phân chia dự án thành 6 nhóm 

dựa trên diện tích đất sử dụng.  

- Việc vận dụng tính theo suất vốn đầu tư đối với dự án có quy mô diện tích 

dưới và trên 20 ha.  

- Nêu rõ và giải thích cụ thể khái niệm “đặc thù khác biệt” tại khoản 6, Điều 1 

Dự thảo Quyết định.  

- Các căn cứ trong việc lựa chọn vận dụng chỉ số giá xây dựng của các tỉnh, 

thành lân cận. 

2.3. Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật, tham gia ý kiến 

bằng văn bản về việc tính tiền lãi của tiền sử dụng đất và tiền thuê đất chưa nộp tại 

khoản 7, Điều 1 của Dự thảo Quyết định. 

2.4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các sở, ngành và 

các đại biểu tham dự cuộc họp, hoàn thiện Dự thảo Quy định báo cáo UBND tỉnh 

xem xét trong cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh gần nhất. 

2.5. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan bổ sung, hoàn thiện Dự thảo báo 

cáo UBND tỉnh xem xét báo cáo Tỉnh ủy theo quy định. 
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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 4 năm 2022 (lần 2), UBND tỉnh thông báo để các cơ 

quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành có liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thư, Cao Cường, Nam, 

Thu Phương, Việt Cường, Mạnh, Trung); 

- Lưu: VT, TH-Bình (15b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T16:46:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T16:46:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T16:46:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




