
 

 

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  8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

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

cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 8 năm 2022 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 01 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 

Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp 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: Ban Kinh tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Cục Thuế 

tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 

do tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025. 

1.1. UBND tỉnh đồng ý phƣơng án giữ nguyên phần vốn nhà nƣớc tại 

Công ty cổ phần nƣớc sạch và vệ sinh nông thôn Hải Dƣơng (84,3%) theo đề 

xuất của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại Công văn số 1177/SKHĐT-

ĐM&PTDN ngày 06 tháng 7 năm 2022 nhằm nâng cao vai trò quản lý của nhà 

nƣớc trong việc cung cấp nƣớc sạch cho ngƣời dân tại khu vực nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

1.2. Giao Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiếp thu ý kiến của các đại 

biểu dự họp và phối hợp với Văn phòng UBND hoàn thiện báo cáo để báo cáo các 

cấp có thẩm quyền theo quy định. 

1.3. UBND tỉnh giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tiếp tục chỉ đạo Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp và các đơn có liên quan 

khẩn trƣơng hoàn thiện và ký báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo 

Thƣờng trực Tỉnh ủy theo quy chế làm việc và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ để 

trình Thủ tƣớng phê duyệt theo quy định. 

2. Về đề xuất Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thương 

mại tổng hợp của Công ty cổ phần Tú Nhận HP. 

2.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý chủ trƣơng việc Công ty cổ phần Tú Nhận 

HP thực hiện Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thƣơng mại 
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tổng hợp tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách theo đề xuất của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Báo cáo thẩm định số 370/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 3 năm 2022. 

2.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp với UBND huyện Nam 

Sách bổ sung khu đất thực hiện dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Nam Sách; kiểm tra, rà soát và hƣớng dẫn Công ty cổ phần Tú Nhận HP 

thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển 

nhƣợng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tƣ sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp, thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận theo quy định 

của pháp luật. 

2.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn Công ty cổ phần Tú Nhận 

HP hoàn thiện hồ sơ đề xuất thực hiện dự án; thẩm định, trình UBND tỉnh xem 

xét chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ đối với dự án 

theo quy định của pháp luật về đầu tƣ.  

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 của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

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

GTVT, NN-PTNT, NV, LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Nam Sách; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin); 

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Khoa, Thu Phƣơng, 

V.Cƣờng, Trung, Bình); 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-23T14:50:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-23T14:50:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-23T14:50:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




