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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, đƣợc sự ủy quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Tỉnh 

ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Công Thƣơng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tƣ pháp, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh, Công 

an tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó 

Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thôn 

Bãi Mạc, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỷ lệ 1/500. 

1.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với Phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu dân cƣ mới thôn Bãi Mạc, xã Thƣợng Quận, thị xã Kinh Môn, tỷ lệ 

1/500 (sau đây viết tắt là Quy hoạch) do UBND thị xã Kinh Môn báo cáo, đề 

xuất tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022. 

1.2. Giao UBND thị xã Kinh Môn và đơn vị tƣ vấn tiếp thu ý kiến của các 

đại biểu tham gia tại cuộc họp để hoàn Quy hoạch, trong đó lƣu ý một số nội 

dung: rà soát, tính toán cao độ thiết kế quy hoạch khu dân cƣ với cao độ khu dân 

cƣ hiện có và cao độ thiết kế đoạn đƣờng nối Quốc lộ 18 với đƣờng cao tốc Hà 

Nội - Hải Phòng trong ranh giới Quy hoạch bảo đảm khả năng tiêu thoát nƣớc 

cho khu vực và hiệu quả kinh tế của dự án; xem xét bổ sung quỹ đất dành cho 

xây dựng nhà ở xã hội và tăng tỉ lệ diện tích đất dành cho các thiết chế văn hóa 

và đất biệt thự,...  

1.3. Sau khi Quy hoạch đƣợc chỉnh sửa, hoàn thiện, giao Văn phòng UBND 

tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Kinh Môn dự thảo báo cáo, xin ý kiến 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trƣớc khi báo cáo xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy theo quy định. 

1.4. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mƣu cho UBND tỉnh văn bản chỉ 

đạo các sở, ngành có liên quan trong việc tham gia ý kiến thẩm định đối với quy 

hoạch chi tiết các khu dân cƣ, khu đô thị do cấp huyện lập. 
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2. Về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới Bằng 

Quân, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500. 

2.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý Phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu dân cƣ mới Bằng Quân, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500 (sau 

đây viết tắt là Quy hoạch) do UBND huyện Cẩm Giàng báo cáo, đề xuất tại Báo 

cáo số 252/BC-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022. 

2.2. Giao UBND huyện Cẩm Giàng cùng đơn vị tƣ vấn tiếp thu ý kiến của 

các đại biểu tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện, chỉnh sửa Quy hoạch, trong đó 

lƣu ý một số nội dung: điều chỉnh công suất nhà máy xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

bảo đảm đủ công suất xử lý nƣớc thải của Quy hoạch và khu dân cƣ hiện có; 

nghiên cứu, điều chỉnh phƣơng án tiêu thoát nƣớc cho phù hợp; điều chỉnh vị trí 

xây dựng cầu qua kênh Cẩm Đông - Phí Xá nối Quy hoạch với đƣờng huyện 

194C từ tuyến đƣờng số 11 sang tuyến đƣờng số 5; xem xét tăng tỉ lệ diện tích 

đất nhà vƣờn, biệt thự,... 

2.3. Sau khi Quy hoạch đƣợc chỉnh sửa, hoàn thiện, giao Văn phòng UBND 

tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng dự thảo báo cáo của Ban cán 

sự Đảng UBND tỉnh trƣớc khi báo cáo xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo 

quy định.  

3. Về phương án tính giá đất Dự án Khu dân cư Trái Bầu, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham 

gia tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo 

cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trƣớc khi báo cáo Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 

việc thuê đơn vị tƣ vấn khác để xác định lại phƣơng án giá đất của dự án Khu 

dân cƣ Trái Bầu thành phố Hải Dƣơng. 

4. Về việc ban hành quy trình tiếp nhận, quản lý sử dụng kinh phí tài 

trợ lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

4.1. UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tiếp nhận, quản lý sử dụng kinh 

phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Tài 

chính tại Tờ trình số 1192/TTr-STC ngày 25 tháng 4 năm 2022. 

4.2. Giao Sở Tài chính ban hành văn bản hƣớng dẫn việc tiếp nhận, quản 

lý sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở 

tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp và tổng hợp ý kiến tham gia của Sở Xây dựng 

và các sở, ngành có liên quan trƣớc ngày 10 tháng 6 năm 2022. 

5. Về việc triển khai Dự án nạo vét vùng nước đường thuỷ nội địa kết 

hợp thu hồi sản phẩm trên sông Thái Bình, sông Kinh Thầy qua địa bàn 

tỉnh Hải Dương. 

5.1. UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết việc thực hiện Dự án nạo vét vùng 

nƣớc đƣờng thuỷ nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm trên sông Thái Bình, sông 

Kinh Thầy qua địa bàn tỉnh Hải Dƣơng theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải. 

5.2. Để có cơ sở triển khai các bƣớc tiếp theo của Dự án, giao Sở Giao 

thông vận tải tham mƣu báo cáo xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về việc gia 
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hạn thời gian thực hiện Dự án; trƣờng hợp Bộ Giao thông vận tải đồng ý, Sở 

Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và địa phƣơng có liên 

quan tham mƣu, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy xem xét, chấp 

thuận Dự án theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thƣờng trực 

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; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, CT, 

GTVT, NN-PTNT, TP, Cục Thuế tỉnh; Kho bạc 

Nhà nƣớc tỉnh, Công an tỉnh; 

- 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: Thƣ, C.Cƣờng, 

Minh, Thu Phƣơng, V.Cƣờng, Trung, Bình); 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Trịnh Nam Hưng 
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