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 Số:            /TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại  

phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2022 (Lần 4) 

 
 

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 

Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2022 

(Lần 4). 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, đại diện lãnh đạo UBND các 

huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Thanh 

Miện, Tứ Kỳ và những đơn vị có liên quan. 

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương 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. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 

30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-

TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ không còn giấy tờ. 

1.1. Qua nghe báo cáo, UBND tỉnh thống nhất kết quả xác minh cho 

thấy: các đối tượng đang đề nghị là đúng đối tượng, đúng địa bàn hoạt động, 

có trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ phục vụ chiến tranh bảo vệ tổ quốc , phục 

vụ chiến đấu.  

1.2. UBND tỉnh nhất trí nội dung đề nghị của Sở Lao động thương binh và 

xã hội về việc trợ cấp 1 lần với 59 trường hợp đủ điều kiện theo quy định.  

Đối với 458 hồ sơ còn lại không thống nhất với thời gian bắt đầu và kết 

thúc hoặc tổng thời gian khi làm tuyến đường Tràng Vinh - Dân Tiến theo báo 

cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục giao đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện Tứ Kỳ phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn đối tượng kê khai bổ sung thể hiện thời gian tham gia phục vụ 

chiến đấu ở biên giới Phía Bắc phù hợp với thời gian do Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Hoành Bồ cung cấp.  
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Sau khi nhận được bản khai bổ sung của các đối tượng, Hội đồng chính 

sách xã kiểm tra, tổ chức họp, xác nhận các thông tin tại Bản khai bổ sung; tổng 

hợp danh sách; có văn bản trình Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ xem xét. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi nhận được 

văn bản, danh sách của Ủy ban nhân dân cấp xã và bản khai bổ sung của đối 

tượng; kiểm tra, thẩm định; lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân huyện gửi 

đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét. 

Sau khi nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

xem xét để khẩn trương thực hiện để giải quyết chế độ cho các đối tượng kịp thời, 

đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng theo đúng các quy định nhà nước, ổn định 

xã hội trên địa bàn. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 16 tháng 01 năm 

2023. 

1.3. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh mục kèm 

theo hồ sơ các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-

TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.4. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

thực hiện đảm bảo tiến độ đã đề ra. 

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới phía Tây thị 

trấn Phú Thái, huyện Kim Thành.  

Sau khi nghe UBND huyện Kim Thành và đơn vị tư vấn báo cáo về Đồ án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Phú 

Thái, huyện Kim Thành tại văn bản số 528/UBND-KTHT ngày 24/3/2022 và ý 

kiến đại biểu dự họp, UBND tỉnh giao UBND huyện Kim Thành và đơn vị tư 

vấn tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp để hoàn thiện Đồ án; báo cáo lại UBND tỉnh 

trong thời gian sớm nhất. Trong đó, cần lưu ý tới các yếu tố sau: hệ thống cây 

xanh, đường điện, khu vực trường học, cơ sở y tế, nhà ở xã hội và các thiết chế 

văn hoá - xã hội; hạn chế các điểm giao cắt tại trục giao thông chính, cốt san 

nền, hệ thống thoát nước… 

3. Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới 

xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn.  

3.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí theo Phương án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu dân cư mới xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỷ lệ 1/500 do UBND thị 

xã Kinh Môn báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 10/6/2022. 
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3.2. Giao UBND thị xã Kinh Môn và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến 

của các đại biểu tham gia tại phiên họp để hoàn thiện Đồ án. Trong đó, cần làm 

rõ sự phù hợp của Đồ án với quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch khác có 

liên quan, kèm theo cam kết tích hợp vào Quy hoạch tỉnh và phân bổ chỉ tiêu đất 

để có thể triển khai sau khi được thông qua; nghiên cứu phương án quy hoạch 

đất giáo dục để phục vụ nhu cầu người dân khu vực nếu cần thiết. 

3.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp UBND thị xã Kinh Môn hoàn 

thành Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

theo định. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện các nội dung đảm bảo đúng theo kết luận. 

4. Kế hoạch, kịch bản tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 

năm 2023. 

 UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023. 

UBND tỉnh giao: 

4.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan, UBND thành phố Chí Linh tham mưu cho Ban tổ chức chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các nghi lễ truyền thống và Tuần Văn 

hóa Du lịch hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc trong chương trình Lễ hội mùa Xuân 

Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023. Việc tổ chức cần thực hiện theo đúng các nghi lễ 

truyền thống đã được phục hồi nhằm tôn vinh và bảo tồn các giá trị văn hóa 

truyền thống; cân đối hài hoà giữa phần lễ và phần hội, gắn các hoạt động với 

nhiệm vụ giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về giá trị lịch sử văn hóa của khu di 

tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, với phát triển kinh tế, nhiệm vụ xúc 

tiến đầu tư, xúc tiến thương mại. 

4.3. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm lên phương án, triển khai công 

tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ 

và tuyến đường sông và đường bộ vào khu vực di tích. 

4.2. Sở Y tế có trách nhiệm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và 

các bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; chú trọng công 

tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

4.4. Công an tỉnh có trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy 

rừng trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

4.5. Ban tổ chức chỉ đạo thành lập các tiểu ban, triển khai xây dựng và thực 

hiện tốt các nội dung chương trình lễ hội. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi 
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trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh, cháy rừng, hỏa hoạn trong khu di tích; nghiêm cấm và xử lý dứt điểm các 

hiện tượng mê tín dị đoan, ăn xin, trộm cắp, chèo kéo khách, đảm bảo môi 

trường văn hóa trong khu di tích. Tổ chức tốt công tác đón tiếp, hướng dẫn và 

phục vụ nhân dân.  

4.6. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch hoàn thiện Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy theo quy định. 

4.7. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp 

chỉ đạo hoàn thiện các nội dung theo kết luận và ký Tờ trình Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh. 

5. Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định đặt tên đường, phố trên địa 

bàn các huyện, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Thanh Miện. 

5.1. UBND tỉnh nhất trí thông qua nội dung đề nghị của Hội đồng tư vấn và 

UBND các huyện, thành phố về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố 

Hải Dương, thành phố Chí Linh, huyện Thanh Miện, cụ thể như sau: 

- Đặt tên 01 đường, 68 phố, kéo dài 01 đường, 05 phố tại thành phố Hải 

Dương;  

- Đặt tên 10 phố tại thành phố Chí Linh;  

- Đặt tên 11 phố tại huyện Thanh Miện.  

5.2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Hội 

đồng tư vấn) tiếp thu các ý kiến đại biểu dự họp, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Thanh Miện hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành quyết định đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải 

Dương, thành phố Chí Linh và huyện Thanh Miện. 

5.3. UBND các huyện, thành phố Hải Dương, Chí Linh, Thanh Miện có 

trách nhiệm triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối với công tác đặt 

tên đường, phố tới người dân địa phương. 

6. Báo cáo phương án thanh lý xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với phương án thanh lý xe ô tô của các 

cơ quan, đơn vị do Sở Tài chính báo cáo tại văn bản số 2871/STC-QLGCS, ngày 

21/9/2022.  

6.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện việc thanh lý xe ô tô; rà soát lại các văn bản quy định của 



5 

 

 

tỉnh về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô và việc bố trí xe ô tô cho các cơ 

quan, đơn vị đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

7. Đề nghị Ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự 

toán thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo Tờ trình đề nghị ban hành Hướng dẫn 

về tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán thuộc danh mục mua sắm tập trung 

của tỉnh tại văn bản số 4801/STC-QLGCS ngày 30/11/2022, ý kiến các đại biểu 

dự họp, UBND tỉnh giao:  

7.1. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp để hoàn thiện Tờ trình; 

báo cáo lại UBND tỉnh trong thời giam sớm nhất. Trong đó, cần bổ sung căn cứ 

quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng mức giá dự toán; phương án tổ chức 

thực hiện. 

7.2. Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản 

thống nhất với Sở Tài chính về tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản trong danh mục 

mua sắm tập trung của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách. 

7.3. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện nội dung theo kết luận. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại 

phiên họp UBND tỉnh tháng 12 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 Minh, Dương, Cẩm 

Lai, Hiển); 

- Lưu: VT, TH - Bình (10b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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