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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 3) 

  

 

Ngày 15 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 3). Tham dự có các đồng chí thành viên UBND tỉnh; 

đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, 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. Tờ trình về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị 

thuộc Sở Y tế năm 2023.  

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Y tế tại Tờ 

trình số 214/TTr-SYT, ngày 27/10/2022 về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường 

bệnh cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế năm 2023. 

b) Giao Sở Y tế tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên 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 chế làm việc. Trong đó, cần làm rõ các nội 

dung: (1) đánh giá thực trạng của các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn 

tỉnh, sự cần thiết phải tăng chỉ tiêu giường bệnh; (2) đề xuất phương án phát 

triển phù hợp đối với y tế công lập và tư nhân đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra 

tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

2. Báo cáo về kết quả rà soát và phương án phát triển các khu, cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2.1. Báo cáo kết quả rà soát và phương án phát triển các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
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Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo, ý kiến tham gia tại cuộc họp, 

UBND tỉnh thống nhất: 

a) Giao Sở Công Thương:  

- Tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp hoàn thiện báo cáo trước ngày 

18/11/2022; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo cáo Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Trong 

đó, nêu rõ thực trạng và đề xuất phương án phát triển các cụm công nghiệp theo 

các nhóm: 

+ Các cụm công nghiệp được thành lập Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg 

ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Các cụm công nghiệp được thành lập theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 

ngày 25/5/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính 

phủ; 

+ Các cụm công nghiệp dự kiến phát triển thời kỳ 2021-2030 và sau năm 

2030. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình thực hiện các bước triển khai đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 

11/6/2020 của Chính phủ, Thông tư 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ 

Công Thương và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu, báo cáo 

UBND tỉnh. 

b) Trên cơ sở danh mục triển khai các cụm công nghiệp do Sở Công 

Thương đề xuất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Công Thương, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, 

đơn vị liên quan rà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định số 1411/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh để điều chỉnh diện tích đất phân bổ cho các cụm 

công nghiệp đảm bảo tính khả thi khi triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm 

công nghiệp; gửi kết quả về Sở Công Thương trước ngày 24 tháng 11 năm 2022 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cần đảm 

bảo theo nguyên tắc:  

- Đối với các cụm công nghiệp chưa có chủ đầu tư có thể mở rộng: ưu tiên 

bố trí đủ diện tích đất trong giai đoạn 2021-2025 để mời gọi chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

- Đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập mà các chủ đầu tư đang 

triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, đáp ứng 

được tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh: bố trí đủ (tối thiểu 50%) diện tích đất trong 
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giai đoạn 2021-2025, phần diện tích còn lại theo quy hoạch được duyệt sẽ được 

bố trí đủ trong giai đoạn 2026-2030. 

c) Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị 

liên quan tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo kết luận của lãnh đạo 

UBND tỉnh số 132/TB-VP ngày 06/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.  

2.2. Báo cáo về kết quả rà soát và phương án phát triển các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo, ý kiến tham 

gia tại cuộc họp, UBND tỉnh thống nhất: 

a) Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:  

- Rà soát, tham mưu phương án phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng chỉ thay đổi diện 

tích đất phân bổ cho một số khu công nghiệp và không thay đổi tổng chỉ tiêu đất 

phân bổ cho khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1411/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022, làm cơ sở tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

+ Trên địa bàn thành phố Chí Linh: Khu công nghiệp Chí Linh 1 và Khu 

công nghiệp Chí Linh 2 đã bố trí 200ha và 120ha trong giai đoạn 2021-2030; 

nay xem xét điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp Chí Linh 1 khoảng 320ha 

trong thời kỳ 2021-2030 và triển khai Khu công nghiệp Chí Linh 2 sau giai đoạn 

2030. Ưu tiên bố trí đủ diện tích đất (khoảng 150ha) đối với Khu công nghiệp 

Cộng Hòa mở rộng giai đoạn 2 trong giai đoạn 2021-2030 để thu hút các nhà 

đầu tư thứ cấp;  

+ Trên địa bàn huyện Kim Thành: nghiên cứu bố trí diện tích đất khoảng 

437,24ha cho Khu công nghiệp Kim Thành II theo đúng Văn bản 1766/TTg-CN, 

ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Đối với Khu công nghiệp Kim Thành III: nghiên cứu bố trí đất giai đoạn 

sau năm 2030; đối với phần diện tích đất đã được bố trí 130ha tại Quyết định số 

1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 thì xem xét điều chỉnh về khu công nghiệp 

được phát triển tại huyện Thanh Miện.  

+ Trên địa bàn huyện Thanh Miện: nghiên cứu, xem xét phát triển 01 Khu 

công nghiệp với diện tích 460ha trong giai đoạn 2021-2030; diện tích đất bố trí 

cho Khu công nghiệp tại huyện Thanh Miện xem xét điều chỉnh từ diện tích đất 

đã bố trí cho các Khu công nghiệp Kim Thành III, Khu công nghiệp Gia Lộc II, 

Khu công nghiệp Gia Lộc III, Khu công nghiệp Đại Sơn - Hưng Đạo tại Quyết 

định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh. 
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+ Trên địa bàn huyện Bình Giang: nghiên cứu, xem xét điều chỉnh diện tích 

đất đã bố trí cho Khu công nghiệp Bình Giang 3 khoảng 273,82ha tại Quyết định 

số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 cho các Khu công nghiệp Thanh Hà 

(150ha) và Khu công nghiệp Thanh Hà 2 (250ha) thực hiện trong giai đoạn 

2021-2030.  

Trong trường hợp Khu công nghiệp Thanh Hà 2 không triển khai, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Hà tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Văn bản 1766/TTg-CN ngày 21/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Bình Giang rà soát lại quá trình triển khai văn 

bản số 1766/TTg-CN ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và những 

thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (lưu ý rà soát ranh giới của 

Khu công nghiệp Kim Thành II và diện tích theo thực tế hiện nay của Khu công 

nghiệp Thanh Hà, Khu công nghiệp Thanh Hà II); hoàn thiện Báo cáo, trình Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2022 để báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 

và các quy định pháp luật có liên quan, tham mưu định hướng, mô hình phát 

triển các khu công nghiệp công nghệ cao; báo cáo UBND tỉnh. 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo 

cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (trong đó nêu rõ hiện trạng, đề xuất 

phương án phát triển khu công nghiệp từng giai đoạn, thời kỳ) trước ngày 24 

tháng 11 năm 2022 để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế 

làm việc. 

b) Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh trong quá trình thực hiện. 

3. 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 (Báo cáo lại sau phiên họp 

UBND tỉnh tháng 6 lần 4); Tờ trình Ban hành biên chế công chức trong cơ 

quan hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập giai đoạn 2022-2026; Tờ trình về Kế hoạch giao biên chế công chức, 

biên chế viên chức năm 2023 cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. 



5 

 

3.1. 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 

a) UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 414/TTr-SNV, ngày 

11/11/2022 của Sở Nội vụ về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách thành lập mới 

một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022.  

b) Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến các đại biểu tại phiên họp; chủ trì, phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình, hồ sơ Đề án, tham mưu cho 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định. 

3.2. Tờ trình về Kế hoạch giao biên chế công chức, biên chế viên chức 

năm 2023 cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. 

Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến các đại biểu tại phiên họp; chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, tham mưu cho UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh thông qua theo quy định. 

3.3. Tờ trình Ban hành biên chế công chức trong cơ quan hành chính 

và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-

2026. 

Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến các đại biểu tại phiên họp; chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Kế hoạch, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chương trình làm việc. Trong 

đó, cần xây dựng nguyên tắc, tiêu chí cắt giảm số lượng công chức, viên chức 

trong cả giai đoạn 2022-2026 để áp dụng cho từng năm. 

4. Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và 

mức chi thực hiện một số chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh; Tờ trình phê duyệt tổng thể phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

4.1. Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung 

và mức chi thực hiện một số chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh. 

a) UBND tỉnh nhất trí thông qua các nội dung chính sách trong đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Sở Tài chính báo cáo tại Văn bản 4551/STC-TCHCSN, 

ngày 10/11/2022.  

b) Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, 

tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua đề nghị xây dựng Nghị 

quyết theo đúng quy định. 
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4.2. Đối với Tờ trình phê duyệt tổng thể phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 3067/TTr-STC, 

ngày 10/10/2022 của Sở Tài chính về việc phê duyệt tổng thể phương án sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

b) Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự 

cuộc họp, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát để hoàn thiện 

Tờ trình; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Báo cáo của Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy theo quy chế làm 

việc. Trong đó, cần làm rõ các nội dung sau:  

- Dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc của các sở, ngành, 

đơn vị sau khi di chuyển đến khu hành chính tập trung. 

- Rà soát danh mục và đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất 

của Bộ, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát danh mục và đề xuất phương án xử lý (nếu có) đối với các cơ sở 

nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên địa bàn các địa phương khác trong 

cả nước. 

- Nghiên cứu phương án sắp xếp, quản lý các chung cư cũ thuộc sở hữu nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. 

5. Tờ trình Dự thảo Quyết định quy định về quản lý một số chi phí dịch 

vụ sự nghiệp công; sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến tham gia tại cuộc họp, UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

a) Sở Xây dựng: tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc 

họp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh đăng tải Dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và thực 

hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

b) Sở Tư pháp: thẩm định lại Dự thảo Quyết định trước khi xin ý kiến 

thành viên UBND tỉnh. 

c) Văn phòng UBND tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lấy ý kiến 

thành viên UBND tỉnh về Dự thảo Quyết định trước khi ban hành. 

d) Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể danh mục dịch vụ, sự 

nghiệp công quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 trên địa 

bàn tỉnh; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh. 
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e) Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Xây 

dựng trong quá trình thực hiện. 

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 3), 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, Thư, 

Phượng, Chình); 

- Lưu: VT, TH. Bình (10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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