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GIẤY MỜI 

Dự họp UBND tỉnh tuần thứ ba, năm 2023 
 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức 
cuộc họp tuần thứ ba, năm 2023 vào chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 01 năm 2023 
tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh. 

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc 
Hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính Phủ; 

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. 

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau: 

II. Nội dung họp: 

1. Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo nội 
dung: Báo cáo Kế hoạch lập quy hoạch và danh mục dự án quy hoạch xây dựng 
khu dân cư, khu đô thị năm 2023. 

* Thời gian: từ 13h30’ tới 14h30’. 

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận 
tải. 

2. UBND huyện Kim Thành và Đơn vị tư vấn báo cáo các nội dung:  

- Báo cáo về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 
mới phía Tây thị trấn Phú Thái. 

- Báo cáo về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 
mới thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc. 

- Báo cáo về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 
mới xã Ngũ Phúc. 

* Thời gian: từ 14h30’ tới 16h00’. 
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* Mời dự:  

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 
thông vận tải. 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh. 

3. UBND huyện Nam Sách và Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung: Báo cáo 
về Phương án quy hoạch chi tiết xây dưng Khu đô thị Hưng Hải CENTRAL 
PARK tại thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỷ lệ 1/500. 

* Thời gian: từ 16h00’ tới 16h30’. 

* Mời dự:  

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 
thông vận tải. 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh. 

4. UBND huyện Cẩm Giàng và Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung: Báo cáo 
về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cẩm Đông, huyện 
Cẩm Giàng, tỷ lệ: 1/500. 

* Thời gian: từ 16h30’ tới 17h00’. 

* Mời dự:  

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 
thông vận tải. 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh. 

Ghi chú: 

- Tài liệu đã được gửi đến các đại biểu qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành 
kèm theo Giấy mời này. 

- Các đơn vị được phân công báo cáo trình bày tóm tắt; các đại biểu nghiên 
cứu tài liệu và tham gia ý kiến ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề. 

- Giấy mời này thay thế Giấy mời số 09/GM-UBND, ngày 11/01/2023 của 
UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thành phần mời dự; Đơn vị báo cáo; 
- Phòng Hành chính - Quản trị; 
- TT Công nghệ - Thông tin (để đưa tin); 
- TBT Báo Hải Dương, GĐ Đài PT và TH tỉnh, 
Thường trú Báo Nhân dân tại HD, Thường trú 
Thông tấn xã VN tại HD (cử phóng viên theo dõi, 
đưa tin); 
- Chuyên viên VP UBND tỉnh (các đ/c: Minh, 
Chình, Thu Phương, Việt Cường, Mạnh, Trung); 
- Lưu: VT, TH.Bình (15b). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Viết Hải 
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