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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 4)

Ngày 21 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 4). 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 Triệu 
Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, sửa chữa khu 
nhà B Trường Chính trị tỉnh; Cải tạo Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB 
(-), lao ngoài phổi và lao/HIV, Nhà hô hấp cấp cứu 02 tầng và Nhà điều trị 
lao phổi A Bệnh viện Phổi Hải Dương và Cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà 
Thiếu nhi tỉnh

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 2115/BC-SKHĐT 
ngày 11/11/2022, số 2045/BC-SKHĐT ngày 04/11/2022 và số 2165/BC-
SKHĐT ngày 16/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu 
tư các dự án: Cải tạo, sửa chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; Cải 
tạo Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB (-), lao ngoài phổi và lao/HIV, Nhà hô 
hấp cấp cứu 02 tầng và Nhà điều trị lao phổi A Bệnh viện Phổi Hải Dương và 
Cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà Thiếu nhi tỉnh.

1.2. UBND tỉnh giao:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; hướng dẫn các đơn vị lập Báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng quy định của 
pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 
23 tháng 11 năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu bổ sung Kế 
hoạch đầu tư công để kịp thời triển khai các dự án nêu trên.
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b) Sở Xây dựng: nghiên cứu, xem xét sự phù hợp của phương án cải tạo hàng 
rào sử dụng inox và kính và phương án cải tạo hàng rào sử dụng song sắt và cây 
xanh đối với Dự án cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh; bảo đảm tiết 
kiệm kinh phí, sự đồng bộ, mỹ quan đô thị và an toàn sử dụng.

c) Các cơ quan lập đề xuất chủ trương đầu tư: phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án; 
trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

1.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp 
chỉ đạo thực hiện và ký văn bản, quyết định liên quan đến các dự án nêu trên 
theo đúng quy định của pháp luật.

2. Báo cáo Dự thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và 
Trường Đại học Hải Dương

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất về chủ trương, bố cục chung của Dự 
thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải 
Dương do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại Tờ trình số 1601/TTr-SGDĐT, 
ngày 16/11/2022.

2.2. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến chỉ đạo của các 
đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Đề 
án. Trong đó, cần làm rõ một số nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý của việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương (giáo dục 
nghề nghiệp) và Trường Đại học Hải Dương (giáo dục đại học) để thành lập một 
trường đại học mới.

- Cơ sở vật chất: địa điểm, diện tích, quy mô, con người.. của trường đại học 
mới hình thành, đảm bảo việc sáp nhập có trọng tâm, trọng điểm và phát triển.

- Xác định rõ ngành, nghề đào tạo của trường đại học mới thành lập; phân 
chia theo 02 khối: Khối sư phạm và Khối ngoài sư phạm; Trong đó:

+ Về Khối sư phạm: bổ sung, làm rõ những ưu đãi của Nhà nước dành cho 
Khối sư phạm; kết cấu lại các hệ đào tạo (xác định rõ những ngành, nghề cần tập 
trung đào tạo và những loại hình đào tạo cho phù hợp: loại hình đào tạo vừa học 
vừa làm, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ…) và hệ thống lại các khoa (tính toán lại sự 
phù hợp của từng khoa trước và sau khi sáp nhập).

+ Về Khối ngoài sư phạm (khối của Trường Đại học cũ): cần phối hợp với 
nhà trường để xác định rõ những ngành có lợi thế, thu hút được nhiều sinh viên 
theo học, từ đó có thể mở rộng đào tạo; loại bỏ những ngành kém phát triển, 
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không thu hút được sinh viên theo học. Các giáo viên của những ngành này cũng 
có thể tinh lọc và đào tạo lại cho phù hợp.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học: (1) chức năng đào 
tạo để xây dựng hệ đào tạo cho phù hợp (hệ thống các khoa, phòng…) và (2) 
chức năng nghiên cứu khoa học (xem xét sự cần thiết và lộ trình xây dựng trung 
tâm thực hành, trường thực hành, trung tâm nghiên cứu…).

- Cơ cấu tổ chức Hội đồng trường (số thành viên, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo 
các khoa, phòng…).

- Kế hoạch phát triển của trường đại học mới thành lập, phân chia theo các 
giai đoạn cho phù hợp: giai đoạn tiến hành sáp nhập, giai đoạn ổn định tổ chức, 
hoạt động và giai đoạn phát triển.

- Cần xây dựng Đề án khả thi theo từng bước trên cơ sở công khai, minh 
bạch, dựa vào thực lực, đội ngũ của các trường, phù hợp với tình hình thực tiễn 
và chính sách pháp luật. 

- Về tên trường: xem xét ưu tiên giữ nguyên tên Trường Đại học Hải 
Dương để nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu.

- Về trụ sở trường: trước mắt, vẫn giữ nguyên trạng các cơ sở, tuy nhiên 
cần đề xuất phương án phát triển và phương án xử lý các cơ sở vật chất của nhà 
trường không sử dụng sau khi thực hiện việc sáp nhập trường.

- Về lộ trình thực hiện: thống nhất theo lộ trình đề xuất.

- Về công tác tổ chức thực hiện: yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ 
sung nhiệm vụ của một số sở, ban, ngành có liên quan như: Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, Ban Tuyên giáo, Sở Xây dựng và Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện Tờ trình của 
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp 
chỉ đạo thực hiện và ký văn bản liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội 
dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 4662/TTr-STC, 
ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính về dự thảo Nghị quyết quy định 
nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
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3.2. Giao Sở Tài chính: tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự 
họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình để UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết.

3.3. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ 
đạo thực hiện, ký các văn bản có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tờ trìnhvề việc đề nghị thăm, tặng quà các gia đình người có công 
với cách mạng, người cao tuổi tiêu biểu và trợ cấp khó khăn đối tượng 
người nghèo, bảo trợ xã hội nhân dịp tết quý mão 2023

4.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 4371/TTrLN-
SLĐTBXH-STC, ngày 11/11/2022 của Liên ngành Lao động, Thương binh và 
Xã hội và Tài chính về việc đề nghị thăm, tặng quà các gia đình người có công 
với cách mạng, người cao tuổi tiêu biểu và trợ cấp khó khăn đối tượng người 
nghèo, bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Quý Mão 2023. 

4.2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, 
đảm bảo không bỏ sót đối tượng chính sách đủ tiêu chuẩn đi thăm, tặng quà; 
phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình của Ban Cán sự Đảng 
UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm tham mưu kế 
hoạch đi thăm, tặng quà của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là các đồng chí 
Thành viên Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

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 4), 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, 
Tuấn Anh, Lai, Hiển);
- Lưu: VT, TH. Bình (10b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải
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