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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 19 tháng 12 năm 2022 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, đƣợc sự ủy quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.  

Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trƣờng, Giao thông vận tải, Tƣ pháp, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh; đại diện 

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Cẩm Giàng, Nam Sách; 

ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cƣờng Hà Nội. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó 

Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về Phương án quy hoạch, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại Lô 

0.28 thuộc quy hoạch Dự án Khu Thương mại Du lịch và Đô thị mới phía 

Đông thành phố Hải Dương. 

1.1. Cơ bản thống nhất với nội dung tổng hợp, báo cáo của UBND thành 

phố Hải Dƣơng về quá trình điều chỉnh quy hoạch và hồ sơ đất đai, chuyển 

nhƣợng tại Lô O.28 tại Báo cáo số 618/BC-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022. 

1.2. Giao UBND thành phố Hải Dƣơng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện Báo cáo, gửi 

về Văn Phòng UBND tỉnh, trong đó cần đề xuất rõ phƣơng án quy hoạch đối với 

lô O.28   

1.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố 

Hải Dƣơng hoàn thiện Dự thảo báo cáo để xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh trƣớc khi báo cáo, xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Về Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư 

vào Khu công nghiệp An Phát 1, Khu công nghiệp Đại An mở rộng (giai 

đoạn 2) và Khu công nghiệp Lai Cách. 

2.1. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các sở, ngành và 

các địa phƣơng có liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc họp để 

hoàn thiện báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh. 

2.2. Giao Văn UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh hoàn thiện Dự thảo báo cáo để xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh trƣớc khi báo cáo, xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo quy định. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thƣờng trực 

UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, GTVT, 

TP, T.tra tỉnh, BQLCKCN, Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố: HD, CG, NS; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin); 

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Hoàn, Thu Phƣơng, 

V.Cƣờng, Trung, Bình); 

- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).              

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Trịnh Nam Hưng 
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