UBND TỈNH HẢI DƢƠNG
VĂN PHÒNG
-----------------------

Số: 67 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------------------------------

Hải Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại
cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17 tháng 5 năm 2022
----------------------------------------------------------

Ngày 17 tháng 5 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 các sở, ngành, đơn vị: Ban Kinh tế Ngân sách của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kế
hoạch và Đầu tƣ, Tài chính.
Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp về Phƣơng án
phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nƣớc năm 2021 do Sở Tài
chính và Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và
chỉ đạo nhƣ sau:
1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và đề xuất về Phƣơng
án phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 (sau đây viết tắt
là Phƣơng án) của Sở Tài chính (tại Báo cáo số 1486/BC-STC ngày 13 tháng 5
năm 2022) và Sở Kế hoạch và Đầu tƣ (tại Công văn số 808/SKHĐT-THQH
ngày 13 tháng 5 năm 2022).
2. Giao Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu ý kiến của các đại
biểu tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện Phƣơng án, trong đó lƣu ý một số nội
dung sau:
2.2. Về nội dung trả nợ chính sách chƣơng trình nông nghiệp, nông thôn:
Rà soát, đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với
các chƣơng trình hỗ trợ; nguyên tắc phân bổ và thanh toán đối với các công trình
thuộc chƣơng trình hỗ trợ.
2.3. Về nội dung bổ sung cho Sở Thông tin và truyền thông để thực hiện
Đề án nâng cao hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông
tin tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2021-2025: Rà soát sự cần thiết, đồng thời, xây
dựng phƣơng án triển khai thực hiện và kế hoạch giải ngân cụ thể, bảo đảm tiết
kiệm, hiệu quả trong sử dụng kinh phí.
2.4. Tiếp tục rà soát khả năng giải ngân đối với các chƣơng trình, dự án
dự kiến phân bổ bảo đảm giải ngân hết trong năm 2022.
2.5. Xem xét, bổ sung danh mục bố trí đối với một số dự án ƣu tiên triển
khai thực hiện trong thời gian tới nhƣ: Dự án Cải tạo Hội trƣờng phòng họp tầng

2
1, Văn phòng UBND tỉnh; dự án Cải tạo, sửa chữa tầng 1 Thƣ viện tỉnh; dự án
đầu tƣ xây dựng Trƣờng phổ thông trung học Nhị Chiểu, giai đoạn 2; dự án Xây
dựng tƣờng rào và một số công trình hạ tầng Bệnh viện Nhi tỉnh,...
3. Giao Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tƣ phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh tham mƣu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thƣờng trực Tỉnh
ủy và Thƣờng trực HĐND tỉnh theo quy định.
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;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành, đơn vị: KH-ĐT, TC;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin);
- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thƣ, Thu Phƣơng,
V.Cƣờng, Trung, Bình);
- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải

