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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp 

Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (Lần 6)

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 
Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 
năm 2022 (Lần 6). 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 Triệu 
Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:   

1. Báo cáo tình hình các khu vực có khoáng sản làm vật liệu san lấp 
trên địa bàn tỉnh có thể đưa vào khai thác sớm.

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 339/BC-
STNMT, ngày 26/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình các 
khu vực có khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh có thể đưa vào khai 
thác sớm. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính xác thực của 
những số liệu nêu trong báo cáo theo quy định của pháp luật.

1.2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định của 
pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh:  

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà 
nước về đất đai, môi trường và khoáng sản; tuyền truyền, hướng dẫn, đôn đốc, 
giám sát và kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định. Không để 
xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, để các tồn tại về khoáng sản, đất đai kéo 
dài như thời gian qua.  

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc cấp, gia hạn giấy phép khai thác 
khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên theo trình tự thời gian 
nhanh nhất có thể.

- Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản đối với các khu vực và các dự án đủ điều kiện đấu giá theo quy định. 



2

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập tổ công tác để kiểm tra, xem xét và 
giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực khoáng sản; trong đó giao đồng 
chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

1.3. UBND thành phố Chí Linh tổ chức họp để thống nhất lại về quy hoạch 
và khai thác khoáng sản đối với Mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp núi Vọng Vắt, 
thôn Đồng Vài, phường An Lạc, thành phố Chí Linh đảm bảo tuân thủ đúng quy 
định pháp luật, các yếu tố về văn hóa và phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

1.4. Các sở, ngành địa phương có liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác 
quản lý nhà nước về khoáng sản; đẩy nhanh các thủ tục cấp, gia hạn giấy phép 
khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; khẩn trương tham mưu, đề 
xuất đấu giá quyền khai thác khoáng sản để sớm cấp phép khai thác cho các khu 
vực khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

1.5. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
kiểm tra, rà soát và ký các văn bản có liên quan báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
theo quy định.

2. Báo cáo Dự án Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành 
phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang

2.1. UBND tỉnh giao UBND thành phố Hải Dương chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành có liên quan rà soát, bổ sung các số liệu cho chính xác và các cơ 
sở pháp lý để triển khai thực hiện; tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất 
là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh; bổ sung, hoàn thiện báo cáo 
trình UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét.

2.2. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
kiểm tra, rà soát các văn bản báo cáo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
theo quy định. 

3. Báo cáo xin chủ trương thực hiện thí điểm tổ chức tuyến phố đi bộ 
tại khu vực đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm tổ chức 
tuyến phố đi bộ theo nội dung đề nghị của UBND thành phố Hải Dương tại Báo 
cáo số 714/BC-UBND ngày 25/11/2022. 

3.2. Để triển khai có hiệu quả thí điểm tuyến phố đi bộ, UBND tỉnh giao 
UBND thành phố Hải Dương:

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm và chuyên 
môn để tham mưu, đề xuất phương án thí điểm khả thi, trong đó chú ý nghiên 
cứu lựa chọn địa điểm và thời gian tổ chức tuyến phố đi bộ cho phù hợp.
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- Lấy ý kiến của nhân dân về việc thực hiện việc thí điểm tổ chức tuyến phố 
đi bộ. 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; bổ sung, hoàn thiện Báo 
cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Báo cáo việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm do cấp 
huyện làm chủ đầu tư và dự án tạo nguồn trong năm 2023

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số: 2395/BC-
SGTVT-P4, ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải và Báo cáo 
số: 2254/SKHĐT-THQH, ngày 27 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm do cấp huyện làm chủ 
đầu tư và dự án tạo nguồn trong năm 2023.

4.2. UBND tỉnh giao: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao Vận tải tiếp thu ý  
kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện 
Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy theo quy định, trong đó cần nghiên cứu, xem xét việc đưa Dự án nút 
giao lập thể huyện Kim Thành vào Danh mục dự án, công trình trọng điểm giao 
UBND cấp huyện triển khai thực hiện, do dự án này Tỉnh đã trình Thủ tướng 
Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư.

4.3. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ 
đạo và ký Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại 
phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022 (Lần 6), 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, Việt 
Cường, Thư, Hoàn, Thành);

- Lưu: VT, TH - Ph (10b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải
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