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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 12 năm 2022 (Lần 3)

Ngày 15 tháng 12 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 12 
năm 2022 (Lần 3). 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. Đề xuất điều chỉnh phương án phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp 
tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân 
kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 
1411/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 26/5/2022 theo Kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 13/12/2022. 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất giữ nguyên chỉ tiêu phân bổ trong 03 
loại đất: (1) đất khu công nghiệp (tuân thủ theo chỉ tiêu quốc gia phân bổ đến 
2025 là 3.115 ha (tăng 1.653ha) và đến năm 2030 là 5.661ha, cả kỳ tăng 4.199 
ha (kỳ cuối tăng 2.546ha)); (2) đất cụm công nghiệp (thời kỳ 2021-2025 là 
762,98 ha và 2026-2030 là 1.611,61 ha) và (3) đất ở đã phân bổ tại Quyết định 
số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh để đảm bảo không thay đổi 
chỉ tiêu đất ở và các chỉ tiêu đất khác đã phân bổ cho cấp huyện. 

Việc điều chỉnh cục bộ là cần thiết cho phù hợp với phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh, làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp 
huyện và cập nhật vào quy hoạch tỉnh, đồng thời phải phù hợp với chỉ tiêu sử 
dụng đất tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ; hoàn thành việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất báo cáo Thường trực Tỉnh 
ủy trước 20 tháng 12 năm 2022.

2.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 
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- Tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; khẩn trương phối 
hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 
rà soát, nghiên cứu ưu tiên bố trí diện tích đất cho các Khu công nghiệp và 
Cụm công nghiệp cho phù hợp; kiên quyết không bố trí cho các Khu công 
nghiệp, Cụm công nghiệp không khả thi, không hiệu quả.

- Đối với Khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh: cần bổ sung 
diện tích để mở rộng Giai đoạn 2.

- Đối với Khu công nghiệp Thanh Hà: bố trí đủ diện tích theo Công văn số 
157/TTg-CN, ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ (150 ha). Tuy nhiên, 
yêu cầu điều chỉnh theo hướng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến diện tích đất 
trồng vải của địa phương.

- Bố trí 01 Khu công nghiệp tại huyện Thanh Miện trên cơ sở điều chỉnh 
diện tích đất Khu công nghiệp tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND. 

- Đối với đất ở (nếu có vượt so với quy chuẩn 01: 2001/BXD): cần ưu tiên 
bố trí, phân bổ cho các dự án có quy mô lớn tạo động lực phát triển cho địa 
phương và có giá trị cao tại địa bàn thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, 
huyện Gia Lộc và Thanh Hà. Ưu tiên dành quỹ đất để sớm triển khai đầu tư một 
số dự án tạo động lực phát triển tại các vị trí: phân khu 3, 4, 5 huyện Gia Lộc; 
khu vực phía Bắc cầu Hàn giáp ranh huyện Nam Sách - thành phố Hải Dương; 
Khu vực nghiên cứu quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng du 
lịch sinh thái Sông Hương, huyện Thanh Hà; khu vực Bến Tắm, thành phố Chí 
Linh...

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng 
hợp hoàn thành phương án điều chỉnh trước ngày 19 tháng 12 năm 2022 để Báo 
cáo Thường trực Tỉnh ủy; cân đối chỉ tiêu sử dụng các loại đất cho từng huyện, thị 
xã, thành phố và tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 1404/QĐ-
UBND ngày 25/5/2022 và Quyết đ ịnh số 1411/Q Đ -UBND ngày 26/5/2022 của 
UBND tỉnh.

2.3. Giao Sở Xây dựng: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Kim 
Thành, huyện Thanh Hà và điều chỉnh cục bộ Khu công nghiệp Cộng Hòa, 
thành phố Chí Linh cho phù hợp trên cơ sở phương án điều chỉnh, bổ sung 
nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh cho quy hoạch sử 
dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất ở tại Quyết định số 
1411/QĐ-UBND; việc điều chỉnh phải có nguyên nhân, lý do và chỉ tiêu diện 
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tích, điều chỉnh dự án công trình cụ thể; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
chậm nhất trong ngày 16 tháng 12 năm 2022

2.4. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương đề xuất 
phương án điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất từng khu công nghiệp cụ thể tại 
Quyết định số 1411/QĐ-UBND; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 
trong ngày 16 tháng 12 năm 2022.

2.5. Giao Sở Công Thương hoàn thành phương án điều chỉnh và đề xuất 
từng cụm công nghiệp cụ thể tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND; gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường chậm nhất trong ngày 16 tháng 12 năm 2022.

2.6. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: 
chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, các sở, ngành và địa phương có liên quan  
hoàn thiện việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh làm cơ sở 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực 
hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Hải 
Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Thường trực Tỉnh 
ủy trước ngày 20/12/2022; thực hiện điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện Kim Thành, huyện Thanh Hà và điều chỉnh cục bộ Khu công nghiệp 
Cộng Hòa; ký các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ và 
điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

2. Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 
2023.

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung, sự cần thiết phải ban hành  
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023 do Sở Tài chính đề 
xuất tại Tờ trình số: 4956/TTr-STC, ngày 13/12/2022; thống nhất thời gian thực 
hiện Quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 
05/2022/QĐ-UBND ngày ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương “Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 
2022”.

2.2. Giao Sở Tài chính: Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; rà soát lại 
những biến động, thay đổi so với trên thực tế; phối hợp với Văn phòng UBND bổ 
sung, chỉnh sửa Dự thảo Quy định và hoàn thiện Báo cáo của UBND tỉnh để xin ý 
kiến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

2.3. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: kiểm tra, rà 
soát nội dung của Quy định cho phù hợp với quy định Chính phủ và các Bộ, ngành 
TW; ký Báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND nhân dân tỉnh trước khi ban hành 
Quyết định theo đúng quy định.
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3. Ban hành Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 1410/TTr-
STTTT, ngày 02/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị ban hành 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm 
an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

3.2. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023, UBND tỉnh đề nghị Sở 
Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan 
nhà nước của tỉnh phải bảo đảo: tiết kiệm, hiệu quả và không phô trương, hình 
thức; phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

- Các sở, ngành cần chủ động rà soát kỹ từng nhiệm vụ ứng dụng CNTT 
của từng sở, ngành; đảm bảo sát với thực tế và nhu cầu cấp bách của đơn vị và 
thống nhất nguyên tắc: tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ các Bộ ngành TW yêu 
cầu và các nhiệm vụ cấp thiết, trong đó, chú ý các nhiệm vụ về xây dựng, kết nối, 
khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ 
sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước trong tỉnh; các nhiệm vụ ứng 
dụng CNTT để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; số hoá hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính; thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tiếp tục nghiên cứu phương án triển khai các thỏa thuận về chuyển đổi số; 
tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về 
chuyển đổi số để tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt 
hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để nâng cao nhận thức về kỹ năng số, 
tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 

3.3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: chủ động cân đối, bố trí nguồn lực 
từ ngân sách cấp huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong 
phạm vi địa phương quản lý.

3.4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự 
họp, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính và 
các sở, ngành rà soát kỹ các nhiệm vụ đề xuất của các đơn vị, đảm bảo xây dựng 
Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2023 có tính khả thi, sát với nhu cầu cấp bách 
của từng đơn vị, đồng thời phù hợp với nguồn kinh phí có thể cân đối. Trong 
quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ không chấp thuận điều 
chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, trừ các trường hợp phát sinh, đột xuất theo chỉ đạo của 
Bộ, ngành Trung ương hoặc của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.
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4. Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tứ 
Cường - Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện. 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với phương án Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Cụm công nghiệp Tứ Cường - Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện do Sở 
Xây dựng báo cáo tại Tờ trình số 1455/SXD-QHPTĐT, ngày 23/9/2022.

4.2. UBND tỉnh giao:

a) Sở Công thương: tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh diện tích trong 
Quyết định 708/QĐ-UBND, ngày 24/3/2022 về việc thành lập CCN Tứ Cường - 
Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp 
với Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Thanh Miện hoàn thiện Báo cáo 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo cấp ủy theo quy định.

b) Công ty cổ phần Công nghiệp và Đô thị Telin và đơn vị tư vấn: tiếp thu 
ý kiến của các đại biểu dự họp, bổ sung và hoàn thiện Đồ án. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh 
tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 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 Hoàn, Minh, Thư, 
Hoàng Nam);

- Lưu: VT, TH - Ph (10b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải
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