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Ngày 29 tháng 6 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 6 năm 
2022 (Lần 4). 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; Lãnh đạo 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. Báo cáo về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường 
trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương 

1.1. UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 
đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương với các nội dung theo 
đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1134/SKHĐT-KTN, ngày 27 
tháng 6 năm 2022. 

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các sở, 
ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chịu trách nhiệm về các 
thông tin, số liệu trong hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương trước ngày 02 tháng 
7 năm 2022 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND 
tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 9. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Giao thông 
vận tải bám sát và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thẩm 
định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.  

1.3. Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng 
đơn vị hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến 
Dự án theo đúng quy định của pháp luật. 
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1.4. Giao Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Miện, Tứ Kỳ và Ninh Giang 
chịu trách nhiệm thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng tiến 
độ đề ra. 

1.5. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên 
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo và ký văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND 
tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; văn bản của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho 
ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên. 

2. Tờ trình về Đề án sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới một số 
thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022 

2.1. UBND tỉnh chưa thông qua Đề án sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành 
lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

2.2. Giao Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, bổ sung thêm căn 
cứ, sự cần thiết phải thực hiện việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới một số thôn, 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại Tờ trình số 245/TTr-SNV, ngày 15 
tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ. 

- Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động đối với những thôn, khu dân cư thành 
lập mới; trong đó, cần lấy ý kiến người dân chịu ảnh hưởng, đặc biệt là ý kiến của 
hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh. 

3. Về nội dung các Tờ trình: 

- Tờ trình về việc phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp quản 
lý, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 
dục giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường 
xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại các thôn, 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ 
thu, nộp quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại 
Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND, ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương. 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung do Sở Tài chính đề xuất tại 
các Tờ trình số 1852/TTr-STC, ngày 14 tháng 06 năm 2022 về việc đề nghị phê 
duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng học phí và các khoản 
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tờ trình số 1846/TTr-STC, ngày 
13 tháng 6 năm 2022 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 
thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu 
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dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Tờ trình số 1853/TTr-STC, ngày 14 tháng 
6 năm 2022 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại 
Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND, ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương. 

3.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối 
hợp với Sở Tư pháp rà soát nội dung và thể thức văn bản theo đúng quy định pháp 
luật có liên quan; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình 
HĐND tỉnh lần thứ 9. 

4. 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. 

4.1. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục rà soát danh mục dự án, công trình phục vụ công cộng, cấp bách, 
thật sự thiết yếu và có đủ cơ sở pháp lý, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng 
hơp, báo cáo chậm nhất trong thứ Sáu, ngày 01 tháng 7 năm 2022. Đối với các dự 
án, công trình chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, yêu cầu các sở, ngành, địa phương 
khẩn trương hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để trình vào kỳ họp lần 
sau. 

- Đối với danh mục các công trình dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 
thông qua nhưng chưa thực hiện, đề nghị hủy bỏ: cần xác định cụ thể số lượng dự 
án, công trình cần hủy bỏ, số lượng công trình cần giữ lại để tiếp tục đề xuất và 
thực hiện; giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, tổng hợp và đề xuất tại kỳ 
họp cuối năm, làm cơ sở hủy bỏ khi UBND tỉnh xem xét và phê duyệt Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2023. 

- Căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất UBND tỉnh đã phân bổ, chủ động lập hồ sơ 
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện theo đúng trình tự và 
quy định của pháp luật. 

4.2. UBND tỉnh thống nhất lùi thời gian thẩm định và phê duyệt điều chỉnh 
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 cho đến khi Quy hoạch Tỉnh 
được phê duyệt. 

4.3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp; tiếp tục rà 
soát, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất 
theo quy định pháp luật có liên quan; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn tất 
toàn bộ tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 
khóa XVII theo quy định trước ngày 03 tháng 7 năm 2022. Trong đó, ưu tiên các 
công trình, dự án, về đầu tư công, cấp bách, thật sự thiết yếu, các công trình công 
cộng, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng… đã được lập trong quy hoạch sử 
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dụng đất giai đoạn 2021-2030, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư mà thực hiện ngay trong năm 2022; không thực hiện 
đề xuất đối với công trình, dự án chưa đảm bảo cơ sở pháp lý. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh 
hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2021-2025 của tỉnh, trình 
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; chủ trì thẩm định, tham mưu UBND 
tỉnh phê duyệt ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở 
cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy định. 

4.4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình 
cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
làm cơ sở điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và Kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của tỉnh. 

5. Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với 
cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

5.1. UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết phải thực hiện việc hỗ trợ kinh phí 
đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, 
đúng đối tượng, không để sót đối tượng. 

Trước mắt, thống nhất thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với các hộ gia đình người 
có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có tên trong danh sách kèm theo Đề án 
giai đoạn 2 theo Quyết định số 2386A/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 8 năm 2016 của 
UBND tỉnh Hải Dương với điều kiện: hộ gia đình người có công với cách mạng, 
thân nhân liệt sĩ đã thực hiện xây mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở hiện có chưa 
được hỗ trợ kinh phí; có đủ hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 
09/2013/TT-BXD, ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với 
cách mạng về nhà ở, kèm theo ảnh trước và sau xây mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện 
tại. 

5.2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh xin ý kiến Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam về phương thức sử dụng nguồn vốn huy động đảm bảo đúng 
quy định pháp luật; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tiếp nhận tài trợ bằng 
sản phẩm. 

5.3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham 
mưu nguồn vốn thực hiện theo quy định pháp luật. 

5.3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn 
diện về tính chính xác trong việc kiểm tra, rà soát, xác định từng trường hợp người 
có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở đảm bảo công khai, công bằng, minh 
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bạch, đúng đối tượng, không để sót đối tượng hoặc có trường hợp trục lợi về chính 
sách. 

5.4. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

- Tiếp thu ý kiến của hội nghị, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở 
Kế hoạch Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp 
tục rà soát về số lượng, các trường hợp đủ điều kiện theo quy định để hoàn thiện 
phương án kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương trước ngày 04 tháng 7 năm 2022 để báo cáo Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 9. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định các hồ sơ do UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trình đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng và tuân thủ đúng các quy 
định của pháp luật; tham mưu thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, xử lý 
nghiêm trường hợp chậm tổng hợp danh mục người có công với cách mạng cần 
hỗ trợ về nhà ở của các huyện, thành phố, thị xã, trong đó giao đồng chí Lưu Văn 
Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận vai trò Tổ trưởng Tổ công tác, 
đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận vai trò là Tổ phó 
Thường trực Tổ công tác. 

5.5. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ 
đạo và ký các văn bản liên quan đến nội dung hỗ trợ nêu trên. 

Trên đây là kết luận của Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại 
phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022 (Lần 4), 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, 
Hoàn, Thu Phương,Việt Cường, Mạnh, Trung); 
- Lưu: VT, TH-Bình (03b). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Viết Hải 
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