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   Hải Dương, ngày        tháng  11  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

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

tỉnh tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 2) 

  

 

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản 

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 

tháng 11 năm 2022 (Lần 2). Tham dự có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, 

ngành, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND & UBND tỉnh và đại diện 

lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và những đơn vị có liên quan.  

Sau khi nghe các Sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp và ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh, đồng chí Lưu 

Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:    

1. Báo cáo về việc giao chủ đầu tư và điều chỉnh quyết định thành lập 

Cụm công nghiệp Cao Thắng, huyện Thanh Miện  

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Công 

Thương tại Tờ trình số 1786/TTr-SCT ngày 03/11/2022 về việc giao Công ty cổ 

phần May công nghệ cao Hải Dương làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp 

Cao Thắng, huyện Thanh Miện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại 

Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh. 

1.2. UBND tỉnh giao: 

a) UBND huyện Thanh Miện: rà soát lại toàn bộ ranh giới Cụm công 

nghiệp để xác định quỹ đất cần giải phóng mặt bằng, làm cơ sở xây dựng kế 

hoạch giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 11 tháng 

11 năm 2022 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; 

b) Sở Công Thương: tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối 

hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; thời gian hoàn thành: trước  

ngày 08 tháng 11 năm 2022. 

2. Báo cáo về kết quả kiểm tra nghiệm thu Dự án Khu dân cư phía Tây, 

thị trấn Nam Sách  
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2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Xây dựng 

tại Văn bản số 1504/SXD-CCGĐXD ngày 03/10/2022 với nguyên tắc đảm bảo 

chất lượng, mỹ thuật, yêu cầu thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; đảm bảo 

công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật có liên quan. 

2.2. UBND tỉnh giao: 

a) UBND huyện Nam Sách:  

- Phối hợp với Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng phần còn lại của Dự án theo 

quy định pháp luật.  

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng, nguồn vốn đầu 

tư các công trình hạ tầng xã hội của dự án theo tiến độ phù hợp với các công 

trình nhà ở, đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Tham mưu cho UBND tỉnh phương án bàn giao phần diện tích đất công 

và phần đất đã giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư phục vụ thi công hoàn thiện 

hạ tầng theo đúng quy định pháp luật về đất đai. 

- Bàn giao phần đất cho địa phương để xây dựng các công trình hạ tầng xã 

hội của dự án. 

c) Sở Xây dựng: tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; bổ sung, 

hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản chấp thuận kết 

quả kiểm tra công tác nghiệm thu Dự án (Đợt I). 

d) Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH tập đoàn 

Hưng Thịnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND 

huyện Nam Sách thực hiện các nhiệm vụ sau theo quy định để sớm thi công, 

nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật của Dự án:  

- Thực hiện việc ký quỹ đảm bảo hoàn thiện thi công hạ tầng theo đúng 

thiết kế, quy hoạch có liên quan đối với phần diện tích đất thuộc trách nhiệm của 

Chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng mà chưa thực hiện giải phóng mặt bằng;  

- Có trách nhiệm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng để 

Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện thực hiện giải phóng mặt bằng; phần 

chi phí này sẽ được đối trừ trong tiền sử dụng đất của Dự án. 

- Có trách nhiệm đầu tư xây dựng sớm các công trình thương mại dịch vụ 

của Dự án được duyệt theo quy định pháp luật. 

- Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành thủ tục cấp giấy 

phép môi trường của dự án theo quy định (trong đó có trạm xử lý nước thải). 
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- Thực hiện duy tu, quản lý, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi 

được UBND tỉnh chấp thuận nghiệm thu theo quy định pháp luật. 

3. Báo cáo, đề xuất phương án xử lý vướng mắc Lô 0.28 tại khu đô thị 

mới phía Đông, thành phố Hải Dương  

3.1. UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương và Công ty cổ phần tập 

đoàn Nam Cường: 

a) Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Công ty cổ phần 

tập đoàn Nam Cường làm rõ nguyên nhân điều chỉnh quy hoạch tại từng thời kỳ, 

sự phù hợp của những lần điều chỉnh đối với quy định pháp luật tại thời điểm 

đó. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: rà soát lại sự phù hợp về pháp luật đầu tư đối 

với hoạt động đầu tư của Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường tại Lô 0.28. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: rà soát sự phù hợp của các hoạt động 

chuyển nhượng tại Lô 0.28 đối với quy định pháp luật tại thời điểm đó. 

d) UBND thành phố Hải Dương: rà soát lại sự phù hợp của việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đã nêu trong Báo cáo với các 

quy định pháp luật tại thời điểm đó. 

e) Sở Tư pháp: rà soát, đánh giá toàn bộ hồ sơ pháp lý về việc chuyển 

nhượng của Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường và các hộ dân tham gia. 

g) Thanh tra tỉnh: tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên 

ngành, gồm các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Xây dựng, Tư pháp và UBND thành phố Hải Dương; trong đó, Thanh tra 

tỉnh làm Trưởng đoàn. 

h) Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường: khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ 

sơ, tài liệu có liên quan tới Lô 0.28 cho các sở, ngành, địa phương. 

3.2. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Thông báo số 130/TB-

VP, ngày 06/10/2022 và phải có Báo cáo thể hiện rõ chính kiến và phương án 

tham mưu giải quyết. Thời hạn hoàn thành Báo cáo gửi UBND tỉnh: trước ngày 

15 tháng 11 năm 2022.  

4. Báo cáo về kết quả giải quyết vướng mắc, tồn tại của Dự án đầu tư 

xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (mới). 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả giải quyết vướng mắc, tồn tại của Dự án 

đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (mới) tại Văn bản số 1234/BC-BQLDA 

ngày 02/11/2022 và phương án đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về 
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việc tạm thời chuyển một phần nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh 

viện Phụ sản để xử lý tại Văn bản số 2007/STNMT-CCBVMT ngày 19/10/2022. 

4.2. UBND tỉnh giao: 

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh trong quá trình giải quyết tồn tại, vướng mắc dự án đầu tư xây dựng 

bệnh viện đa khoa tỉnh (mới) cho đến khi dự án được đầu tư xây dựng hoàn 

thành, nghiệm thu, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của 

pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

b) Bệnh viện Đa khoa tỉnh: đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, 

giám sát hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các gói thầu; phối hợp với Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, nghiệm thu, thanh 

quyết toán theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các nội dung kiến nghị 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Văn bản số 1234/BC-BQLDA 

ngày 02/11/2022; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

chính, Bệnh viện Phụ sản sớm thực hiện chuyển một phần nước thải của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện Phụ sản để xử lý và thực hiện các nội dung 

kiến nghị tại Văn bản số 2007/STNMT-CCBVMT ngày 19/10/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30 

tháng 11 năm 2022. 

c) Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Tài chính, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại 

Văn bản số 131/TB-VP ngày 06/10/2022 và những vấn đề được nêu ra tại phiên 

họp. 

d) Sở Tài chính và Bệnh viện Phụ sản thực hiện các nội dung kiến nghị tại 

Văn bản số 2007/STNMT-CCBVMT ngày 19/10/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường để sớm thực hiện chuyển một phần nước thải của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh sang Bệnh viện Phụ sản để xử lý.   

e) Thanh tra tỉnh: thực hiện thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng dự án 

xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (mới), làm rõ trách nhiệm các đơn vị tham gia 

và đề xuất biện pháp khắc phục tồn tại trong quá trình thực hiện dự án. 

5. Báo cáo về kết quả kiểm tra nạo vét hồ Vĩnh Đại, phường Văn Đức và 

khai thác đồi Hố Đa, phường Văn An, thành phố Chí Linh; Kết quả kiểm tra, rà 

soát đối với việc khai thác mỏ đá vôi núi Thần; Báo cáo về việc tháo gỡ vướng 

mắc trong việc lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá sét tại núi Bu Lu 

thuộc 02 xã Lê Ninh, Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn của Công ty xi măng 
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Phúc Sơn; Báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị khai thác khoáng sản của Công ty 

cổ phần AAV Group. 

5.1. Đối với các nội dung Báo cáo Kết quả kiểm tra nạo vét hồ Vĩnh Đại, 

phường Văn Đức và khai thác đồi Hố Đa, phường Văn An, thành phố Chí Linh; 

Báo cáo Kết quả kiểm tra, rà soát đối với việc khai thác mỏ đá vôi núi Thần: 

Lãnh đạo UBND tỉnh đã họp và nghe các sở, ngành liên quan báo cáo. Giao Văn 

phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo và xin ý kiến Thành viên Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh. 

5.2. Đối với Báo cáo về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc lập dự án đầu 

tư khai thác khoáng sản đá sét tại núi Bu Lu thuộc 02 xã Lê Ninh, Bạch Đằng, 

thị xã Kinh Môn của Công ty xi măng Phúc Sơn: UBND tỉnh sẽ nghe tại phiên 

họp tổ chức trong thời gian tới. 

5.3. Đối với Báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị khai thác khoáng sản của 

Công ty cổ phần AAV Group: UBND tỉnh đồng ý về việc lập hồ sơ khai thác 

khoáng sản trong Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản theo đề nghị của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tại Báo cáo số 264/BC-STNMT, ngày 19/9/2022. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Công ty cổ phần 

AAV Group hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo 

quy định pháp luật; báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

và quy chế làm việc. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022 (Lần 2), UBND 

tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                             
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

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

- CV VP.UBND tỉnh (đ/c Cao Cường, Hoàn, 

Thành); 

- Lưu: VT, TH. Bình (10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T16:30:09+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
	2022-11-14T16:30:13+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
	2022-11-14T16:30:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




