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THÔNG BÁO 

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

tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (Lần 3) 
 

 

 

Ngày 12 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 3). 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, 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 

đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tờ trình đề nghị phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay để 

trả nợ gốc năm 2022 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 421/TTr-SKHĐT,  

ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị phân bổ kế 

hoạch đầu tư công vốn vay để trả nợ gốc năm 2022. 

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Phối hợp với Sở Tài chính và UBND thành phố Hải Dương rà soát lại việc 

sử dụng nguồn kinh phí và quy trình đấu thầu, đấu giá liên quan đến nguồn vốn 

ODA trên địa bàn của thành phố. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp; 

hoàn thiện nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh theo quy định 

trước ngày 22 tháng 4 năm 2022. 

2. Tờ trình đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu 

tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất về nguyên tắc với nội dung Tờ trình số 

580/TTr-SKHĐT, ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc 

đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách địa phương từ năm 2021 sang năm 2022.  
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2.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát 

lại danh mục dự án đề nghị kéo dài, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; rà soát lại Phụ lục Biểu số 2 

Đối với danh mục dự án không đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

theo kế hoạch vốn đầu tư công vốn năm 2021 sang năm 2022; Đối với từng nhiệm 

vụ dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 

sang năm 2022, Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền về tính 

chính xác của thông tin, số liệu báo cáo 

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

chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp ý 

kiến tham gia của các đại biểu dự họp; hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết 

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

3. Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các 

dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát danh 

mục công trình, dự án phát sinh trong năm 2022, trong đó ưu tiên các công 

trình, dự án đầu tư công để trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (Biểu 01) và các công trình, 

dự án chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (Biểu 02) 

đã được lập trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, đã được Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, các cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư mà thực 

hiện trong năm 2022. 

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất để hoàn 

thành việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; hoàn 

thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh trong tháng 5 

năm 2022 để trình Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 theo đúng trình tự, pháp luật về đất đai, quy hoạch; thẩm định, trình 

UBND tỉnh để hoàn thành trong Quý II năm 2022; 

- Tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp; phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trước ngày 22 tháng 4 năm 

2022. 
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4. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi 

để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Nghị 

quyết Quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp 

dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tại Tờ trình số 385/TTr-SGDĐT, ngày 08 tháng 4 năm 2022. 

4.2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư 

pháp rà soát, thẩm định lại về nội dung, định mức chi để chuẩn bị tổ chức và 

tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh cho phù 

hợp với khả năng ngân sách và tình hình thực tế tại địa phương; trong đó cần 

căn cứ trên các quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC, ngày 11/8/2021 của 

Bộ Tài chính và các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời tham khảo mức chi 

của một số tỉnh lân cận. 

4.3. Giao Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ 

đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan tiếp thu 

ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Nghị 

quyết để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định trước ngày 16 tháng 4 năm 

2022. 

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 3), 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, Hoàn, Thu Phương, 

V.Cường, Mạnh, Trung); 

- Lưu: VT, TH-Bình (01b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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