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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 5)

Ngày 23 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 5). 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 quyết toán Ngân sách địa phăăng năm 2021 tỉnh Hải Dăăng

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 4638/BC-STC, 
ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính về Báo cáo quyết toán Ngân sách 
địa phương năm 2021 tỉnh Hải Dương. 

1.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo để UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

2.1. Về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2022

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số: 2217/BC-
SKHĐT, ngày 21/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2023.

+ Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tuy nhiên các sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã tích cực tham mưu và đề xuất triển khai 
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thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn, góp phần giúp tỉnh đạt được một 
số kết quả đáng ghi nhận như sau:

- Về cơ bản đã đạt được các mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ 
đã đề ra, trong đó, dự kiến đạt và vượt 09/16 chỉ tiêu chủ yếu (các chỉ tiêu không 
đạt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng GRDP, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 
so với GRDP, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ bao 
phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia). 

- Tốc độ tăng GRDP không đạt kế hoạch (Kế hoạch >10%, thực tế đạt 
9,1%), tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì ở mức cao.

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,0% (Kế hoạch từ 10% 
trở lên); thu ngân sách nhà nước ước đạt 19,3 nghìn tỷ đồng, vượt 30% dự toán 
năm.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được duy trì ổn định, năng suất 
cây trồng đạt khá; tổng giá trị sản xuất ước đạt đạt 21,5 nghìn tỷ đồng (Kế hoạch 
năm 21,3 tỷ đồng), tăng 3,6% so với năm 2021.

- Sản xuất công nghiệp - xây dựng được phục hồi và hoạt động ổn định. 
Ước tổng giá trị sản xuất (giá năm 2010) đạt 328 nghìn tỷ đồng (Kế hoạch năm 
328,1 nghìn tỷ đồng), tăng 11,8% so với năm 2021.

- Hoạt động thương mại, dịch vụ khá khởi sắc, nhiều ngành, lĩnh vực có 
mức tăng trưởng cao, trong đó nổi bật là lĩnh vực du lịch, thể thao. Tổng giá trị 
sản xuất các ngành dịch vụ (giá năm 2010) ước đạt 46,76 nghìn tỷ đồng (Kế 
hoạch năm 45,4 nghìn tỷ đồng), tăng 8,4% so với năm 2021.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 19.314,9 
tỷ đồng, bằng 130,4% dự toán năm.

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo đảm an 
sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Công tác quốc phòng, quân sự địa 
phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

+ Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Công tác lập Quy hoạch tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước giảm; tiến độ đầu tư dự án còn 
chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng 
mắc, chưa được giải quyết dứt điểm; tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu 
tư công chưa đạt so với yêu cầu đề ra.

- Nhiều hoạt động của ngành y tế gặp khó khăn nhưng chậm được tháo gỡ;

- Giá nhiều hàng hóa đầu vào và nhu yếu phẩm tăng cao, gây khó khăn cho 
sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, thu nhập thấp.
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+ Một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai, thực hiện đến hết năm 2022:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch tỉnh để 
báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia theo 
đúng quy định. 

- Các sở, ban, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Công thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 
cần tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện Hồ sơ Quy 
hoạch tỉnh.

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các Chủ đầu tư: khẩn trương 
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh trong trường hợp đến cuối năm 2022 không giải ngân hết vốn đầu tư 
đã phân bổ.

- Các sở, ban, ngành và địa phương: rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện 
các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, nhưng đến nay chưa hoàn thành 
theo đúng tiến độ, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh.

2.2. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
KTXH năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất (gồm 04 mục tiêu, 16 
nhiệm vụ ); riêng mục tiêu về thu ngân sách nội địa năm 2023 cần rà soát, làm 
rõ căn cứ, cơ sở đề xuất chỉ tiêu năm 2023 thấp hơn ước thực hiện năm 2022. 

b) UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương:

- Rà soát, bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội theo lĩnh vực được 
phân công (hiện biểu số liệu còn nhiều nội dung còn bỏ trống, đặc biểu là biểu 
số liệu về văn hóa xã hội).

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng ngành, lĩnh 
vực, địa bàn theo phân công sau khi kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 được 
Tỉnh ủy, HĐND & UBND tỉnh thông qua và phê duyệt.

- Căn cứ vào chương trình làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động 
tham mưu cho UBND tỉnh về việc sơ kết tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị 
quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, 
đặc biệt là ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh; 
hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 11 năm 2022 để UBND 
tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
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3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án 
phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 
năm 2023-2025

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 4689/BC-STC, 
ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính về hình thực hiện dự toán ngân 
sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch 
tài chính - ngân sách 03 năm 2023-2025.

3.2. UBND tỉnh yêu cầu:

a) Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và Kho 
bạc Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát tiến độ thu, 
áp dụng các giải pháp đồng bộ phấn đấu tăng thu ngân sách ở mức cao nhất; 
kiểm soát chi hiệu quả, tăng cường chi tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa 
thực sự cần thiết; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% 
vốn được giao đúng tiến độ quy định.

b) Sở Tài chính: bám sát nguyên tắc phân bổ dự toán năm 2023 theo đúng 
chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 822-TB/TU, ngày 
20/10/2022; trong đó lưu ý tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí cho các nội 
dung chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách; hạn chế tối đa mua sắm và trang thiết 
bị đắt tiền, ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; quan tâm bố trí, cân đối 
các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, đào tạo, dạy nghề, các 
chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

3.3. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với 
Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

4. Tờ trình đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi 
đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 888/TTr-
STNMT, ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc đề nghị trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công 
trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Việc rà soát, tổng hợp và trình HDND tỉnh chấp thuận thu hồi đất và cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện 
các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Ưu tiên các dự án, công trình phục vụ an ninh quốc phòng, đầu tư công, 
điện lực, dự án có sử dụng đất được UBND tỉnh thông qua và dự án có tính khả 
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thi; các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, HĐND tỉnh chấp thuận danh 
mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 
thực hiện mà quá 03 năm chưa thực hiện xong thủ tục về đất đai, còn nhu cầu 
thực hiện năm 2023.

- Tất cả các dự án, công trình trình HĐND tỉnh chấp thuận về đất đai đều 
phải nằm trong chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ tại Quyết định số 
1411/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh và phù hợp với Quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030 để cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

4.2. UBND tỉnh giao:

a) UBND các huyện, thị xã, thành phố: tiếp tục rà soát danh mục dự án, 
công trình có cơ sở thực hiện trong năm 2023, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 11 năm 2022. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp; phối hợp 
các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 
rà soát; thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận thu 
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ theo quy định của pháp luật; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ 
trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh theo quy định.

- Đôn đốc và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành 
việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 
đơn vị có liên quan thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 
trong tháng 12 năm 2022 làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất năm 2023. 

5. Tờ trình về phương án mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng 
học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các 
trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh

5.1. UBND tỉnh thống nhất lựa chọn Phương án 3 theo đề xuất của Sở Tài 
chính tại Tờ trình số: 4713/TT-STC, ngày 23 tháng 11 năm 2022 về phương án 
mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ 
phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông 
công lập trên địa bàn tỉnh.

5.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình để UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.   
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6. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ 
chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh

6.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh Quy định một số chế độ chính sách cho các cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh và đề xuất tăng tần suất điều dưỡng từ 5 năm/lần 
lên 3 năm/lần áp dụng cho các đối tượng mà Sở Tài chính đã báo cáo.

6.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo để UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.

7. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách 
địa phương năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình 
điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 và 
Tờ trình phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 
phương 5 năm 2021 - 2025

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các Tờ trình số 
2218/SKHĐT-THQH, số 2219/SKHĐT-THQH, số 2220/SKHĐT-THQH, ngày 
22/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư 
công vốn Ngân sách địa phương năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công 
năm 2023; Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 
năm 2022 và Tờ trình phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 
địa phương 5 năm 2021-2025.

7.2. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí 
Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh; tiếp tục hoàn chỉnh phương án điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022, phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật 
về đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý 
kiến và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 theo 
quy định của pháp luật về đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
hoàn thiện báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Lưu ý một số nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công 
năm 2023 như sau:
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+ Tăng cường rà soát để đảm bảo các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công 
năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải và đầy đủ thủ tục đầu tư theo 
quy định của Luật Đầu tư công.

+ Vốn phân bổ cho từng dự án phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định 
của pháp luật về đầu tư công và dự kiến nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư 
công năm 2023. 

+ Chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện đầu tư dự án, 
giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch 
đầu tư công năm 2023. Trong đó, thực hiện quyết liệt các biện pháp khắc phục 
những tồn tại, hạn chế của năm 2022, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân 
vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, 
bất cập; lựa chọn chủ đầu tư và nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý, thực 
hiện dự án. Yêu cầu ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai 
thực hiện dự án và ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án. 

7.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục 
chỉ đạo kiểm tra, rà soát và ký các Tờ trình có liên quan theo đúng quy định của 
pháp luật.

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 5), 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 Việt Cường, Thư, 
Hoàn, Thành);

- Lưu: VT, TH - Ph (10b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải
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