
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 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 
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Ngày 08 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 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: 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 , Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; đại diện Lãnh 

đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình 

Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, Thanh Hà, Nam Sách, Kim Thành. 

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 đề xuất đầu tư xây dựng Dự án Khu khách sạn và nhà chung cư 

hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. 

1.1. UBND tỉnh thống nhất về chủ trƣơng đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng 

Khu khách sạn và nhà chung cƣ hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh 

Hải Dƣơng theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Báo cáo thẩm định số 

718/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022. 

1.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo quy định.  

1.3. Để việc triển khai thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng Khu khách sạn và 

nhà chung cƣ hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dƣơng (sau đây 

viết tắt là Dự án) bảo đảm theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, UBND 

tỉnh giao: 

a) Sở Xây dựng căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tham gia ý kiến 

bằng văn bản, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về 

thời điểm lựa chọn phƣơng án kiến trúc của Dự án. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn 

bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp về tỷ lệ, diện tích từng loại đất của Dự 

án để làm cơ sở lập hồ sơ lựa chọn nhà đầu tƣ và tăng tính hấp dẫn của Dự án. 
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c) Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành và 

đại biểu tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án, trong đó lƣu ý một số nội 

dung: rà soát lại tổng mức đầu tƣ và dự kiến mức thu ngân sách của Dự án; báo 

cáo làm rõ lý do việc gộp chung mục tiêu đầu tƣ xây dựng khách sạn 5 sao và 

nhà chung cƣ thành một dự án. 

2. Về đề xuất Dự án Trường liên cấp Hưng Phát của Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển cộng đồng Hưng Phát. 

2.1. Việc triển khai thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục trên địa 

bàn tỉnh là hết sức cần thiết, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ cùng các sở, ngành và địa phƣơng có liên quan căn cứ nhu cầu 

và điều kiện cơ sở vật chất hiện có của từng địa phƣơng trong lĩnh vực giáo dục 

để xây dựng, tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi 

thu hút đầu tƣ trong lĩnh vực giáo dục, những cơ chế, chính sách ƣu đãi, hỗ trợ 

các nhà đầu tƣ tham gia vào công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục trên địa 

bàn tỉnh. 

2.2. Giao UBND huyện Cẩm Giàng căn cứ nhu cầu, điều kiện cơ sở vật 

chất trong lĩnh vực giáo dục và điều kiện thực tiễn của huyện, chủ động bố trí 

quỹ đất và hoàn thiện các quy hoạch có liên quan để mời gọi, thu hút đầu tƣ 

trong lĩnh vực giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong huyện về 

giáo dục. 

2.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo hƣớng dẫn nhà đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đề xuất thực hiện dự án bảo 

đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; thẩm định năng lực của 

nhà đầu tƣ và Dự án do nhà đầu tƣ đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp 

thuận theo quy định.  

3. Về danh mục bảo trì đường bộ sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp giao 

thông bảo trì đường bộ năm 2022. 

3.1. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về danh 

mục bảo trì đƣờng bộ sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp giao thông đƣờng bộ năm 

2022 tại Báo cáo số 845/BC-SGTVT-P3 ngày 09 tháng 5 năm 2022. 

3.2. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trƣơng triển khai thực hiện nhằm cải 

tạo, nâng cấp hệ thống đƣờng tỉnh, đƣờng huyện, bảo đảm an toàn giao thông và 

duy trì tuổi thọ của các tuyến đƣờng. 

4. Về Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Nghĩa An 3, xã Nghĩa An, 

huyện Ninh Giang. 

4.1. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về phƣơng án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nghĩa An 3, huyện Ninh Giang 

tại Công văn số 504/SXD-QHPTĐT ngày 14 tháng 4 năm 2022. 

4.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hoàn 

thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thƣờng 

vụ Tỉnh ủy theo quy định. 
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5. Về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

mới thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND huyện Kim 

Thành về phƣơng án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cƣ mới 

thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (sau đây viết tắt là Quy hoạch) 

tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022. 

5.2. Giao UBND huyện Kim Thành tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham 

gia tại cuộc họp để hoàn thiện Quy hoạch, trong đó lƣu ý: bố trí thêm dải cây 

xanh cách ly giữa khu xử lý nƣớc thải với khu dân cƣ hiện trạng; bổ sung khu 

đất phía Đông của Quy hoạch vào ranh giới nghiên cứu Quy hoạch và quy hoạch 

thành đất cây xanh; điều chỉnh giảm quy mô mặt cắt tuyến đƣờng số 17 (không 

quy hoạch tuyến đƣờng đôi); tính toán khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông 

của Quy hoạch với hệ thống giao thông hiện có của khu vực. 

5.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kim 

Thành hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 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, VH,TT-DL, GD-ĐT, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố: HD, BG, CG, GL, KT, 

NS, NG, TH, TM, TK; 

- 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).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Viết Hải 
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