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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 02 năm 2023 

 
 

Ngày 13 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 

Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 

năm 2023. 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, Nam Sách, Ninh 

Giang 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. Báo cáo tiến độ triển khai công trình trọng điểm xây dựng cầu Tân 

An và đường dẫn, thành phố Chí Linh. 

1.1. Việc phân chia Dự án Xây dựng cầu Tân An và đường dẫn thành 02 dự 

án thành phần (dự án xây dựng cầu Tân An và dự án xây dựng đường dẫn cầu 

Tân An) của UBND thành phố Chí Linh là chưa đảm bảo theo quy định tại 

Khoản 9, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 50, Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13. 

Giao UBND thành phố Chí Linh chủ trì kiểm tra, rà soát (từ bước lập đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án) triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các quy định liên quan; trường 

hợp khó khăn về nguồn vốn triển khai có thể phân kỳ thực hiện đầu tư đảm bảo 

tiến độ, hiệu quả đầu tư dự án. 

1.2. Giao Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo hỗ 

trợ triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm giao 

cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2021-2025) chủ động chủ 

trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND 

thành phố Chí Linh, UBND huyện Nam Sách trong quá trình triển khai thực 

hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, kết 

nối đồng bộ trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn huyện Nam Sách và 
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thành phố Chí Linh; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm 

quyền, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Chí Linh 

xây dựng nội dung báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành trước ngày 15/02/2023. 

1.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố 

Chí Linh, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu nội dung đề nghị của UBND thành 

phố Chí Linh về danh mục dự án tạo nguồn để có đủ nguồn lực triển khai thực 

hiện công trình giao thông trọng điểm trên. 

1.4. Giao các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan, đơn vị liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và 

giải quyết các nội dung đề nghị của UBND thành phố Chí Linh trong quá trình 

triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết. 

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

tiếp tục trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến dự án trên theo đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Tờ trình về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp 

Nghĩa An 3, huyện Ninh Giang. 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Công 

Thương tại Tờ trình số 20/TTr-SCT ngày 05/01/2023 về việc đề nghị điều chỉnh 

Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh về việc thành 

lập cụm công nghiệp Nghĩa An 3, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 

2.2. Giao Sở Công Thương: 

- Tiếp thu ý kiến hội nghị; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ninh Giang, 

Chủ đầu tư Cụm công nghiệp, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2023 để phê duyệt đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa 

phương liên quan rà soát, tổng hợp tiến độ các cụm công nghiệp đã được phân 

bổ chỉ tiêu đất và thống kê những cụm công nghiệp chưa được phân bổ trên địa 

bàn tỉnh; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2023. 

2.3. Giao UBND huyện Ninh Giang chủ động cân đối, đề xuất chỉ tiêu sử 

dụng đất đã được phân bổ để có phương án triển khai Cụm công nghiệp Nghĩa 

An 3 phù hợp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công 

Thương hướng dẫn theo quy định. 
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2.4. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến nội dung trên theo đúng quy 

định của pháp luật. 

3. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 

Thông báo số 846-TB/TU, ngày 22/11/2022 về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản và gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật; Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản tại khu 

vực đồi Hố Đa, thành phố Chí Linh. 

3.1. Về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương đợt 1 năm 2023: 

- Nhất trí với báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 57/TTr-TNMT ngày 18/01/2023. 

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản vật liệu san lấp 

có đủ điều kiện theo quy định. Trước mắt, thống nhất lựa chọn 02 khu vực để tổ 

chức đấu giá rút kinh nghiệm trước khi triển khai các khu vực tiếp theo. Thời 

gian xong trong quý I năm 2023; tổng kết, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện. 

3.2. Về gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản đủ điều kiện gia hạn theo 

quy định của pháp luật: 

- Cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung 

gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản đủ điều kiện gia hạn theo quy định của 

pháp luật. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành 

phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn, các sở, ngành địa phương có liên quan 

hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản khẩn 

trương hoàn thiện thủ tục gia hạn giấy phép, trình UBND tỉnh cấp phép theo quy 

định. Thời gian xong trong quý I năm 2023. 

3.3. Về hoạt động khai thác khoáng sản tại đồi Hố Đa: 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại những tồn tại, vi phạm của 

Công ty cổ phần Thương mại Đại Dương và HTX Công nghiệp 68 Chí Linh. 

Trong đó, cần đánh giá toàn diện về các nguyên nhân khách quan, chủ quan của 

Nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), làm cơ sở báo cáo, 

tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp. Trường hợp có vi phạm pháp 

luật về khoáng sản, kịp thời chuyển thông tin cho Công an tỉnh rà soát, xử lý 

theo quy định pháp luật. 
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- Giao Cục Thuế tỉnh rà soát, kiểm tra các thông tin, nghĩa vụ tài chính về 

khoáng sản mà Công ty cổ phần Thương mại Đại Dương, HTX Công nghiệp 68 

Chí Linh đã thực hiện tại khu vực đồi Hố Đa; bảo đảm thu đúng, thu đủ không 

làm thất thoát ngân sách nhà nước, đúng quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả 

rà soát, chuyển thông tin tới Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo tính thu bổ sung các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ các vấn đề đầu tư tại Dự án khu du 

lịch sinh thái của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương; báo cáo, đề xuất 

phương án xử lý với UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

- Giao UBND thành phố Chí Linh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền, tổ chức rà soát, kiểm tra để xử lý các vi phạm về đất đai, khoáng sản tại 

khu vực đồi Hố Đa theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền 

báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định. 

4. Báo cáo, đề xuất phương án bàn giao quản lý, sử dụng Trung tâm 

Văn hóa Xứ Đông. 

4.1. UBND tỉnh đồng ý với phương án đề xuất: 

- Cho phép việc đưa Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vào sử dụng cho các 

hoạt động dịch vụ để phù hợp công năng sử dụng và mục đích của công trình là 

biểu diễn đa năng, tổng hòa cho các hoạt động hội họp, biểu diễn văn hóa nghệ 

thuật chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, văn hóa nghệ thuật quần chúng và 

sinh hoạt cộng đồng về chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội và các hoạt động 

khác của nhân dân trong địa bàn tỉnh Hải Dương và lân cận đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 17/4/2018. 

- Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan 

khẩn trương rà soát các thủ tục để bàn giao công trình Trung tâm Văn hoá Xứ 

Đông thuộc Dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương cho Trung tâm 

Văn hoá nghệ thuật tỉnh (là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch) quản lý, vận hành và khai thác từ ngày 01 tháng 6 năm 

2023. 

4.2. Giao Sở Tài chính: 

- Tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí Lãnh 

đạo UBND tỉnh để hoàn thiện Tờ trình; trong đó, cần xem xét điều chỉnh thời 

gian, phương án tự chủ tài chính phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật 

về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan. 
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- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan hoàn thiện Báo cáo của Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến. 

4.3. Đơn vị được giao tiếp nhận quản lý, vận hành và khai thác có trách 

nhiệm xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và Đề 

án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh theo đúng quy định 

pháp luật có liên quan. 

5. Kế hoạch tổ chức thực hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc một 

số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Hải Dương trong 

thời gian tới. 

5.1. Đối với Dự án Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố 

Hải Dương - Khu vực 1: 

- Về tên dự án: thống nhất chủ trương điều chỉnh tên “Dự án Khu đô thị 

trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - Khu vực 1” thành 

“Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB Khu trung 

tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - khu vực 1” cho phù hợp với 

mục tiêu, tính chất của dự án đã được HĐND thành phố Hải Dương phê duyệt. 

UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm tham mưu cho HĐND thành phố 

Hải Dương điều chỉnh tên dự án theo đúng quy định. 

- Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách tỉnh: Tại Công văn 

số 53-CV/BCSĐ ngày 09/02/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hỗ 

trợ kinh phí cho UBND thành phố Hải Dương thực hiện Dự án Khu đô thị trung 

tâm phường phạm Ngũ Lão, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo và xin ý 

kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trích từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 

2021 chuyển nguồn sang năm 2022 số tiền 94,5 tỷ đồng hỗ trợ cho UBND thành 

phố Hải Dương để thực hiện dự án. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện theo đúng quy 

định. Phần kinh phí còn lại UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm chủ 

động cân đối, bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án theo quy định. 

- Về công tác bồi thường, GPMB: 

+ Đồng ý chủ trương thuê đơn vị tư vấn đo vẽ hiện trạng các công trình 

trên trên đất, lập dự toán làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và thuê đơn 

vị tư vấn thẩm định giá có đủ năng lực để thực hiện xác định giá trị xây dựng 

các công trình chuyên ngành và công trình đặc thù; UBND thành phố Hải 

Dương có trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo đúng quy định; 

+ Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng thực hiện dự án phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về đất đai 
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và các quy định khác có liên quan; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Hải Dương trong quá 

trình thực hiện; 

+ Việc UBND thành phố Hải Dương đề xuất cho Công ty cổ phần phát 

hành Sách được thuê khu đất của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại đường 

Nguyễn Lương Bằng với thời hạn đến 25/4/2029 chưa phù hợp với Quyết định 

số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương 

án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp. 

UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty cổ 

phần phát hành Sách nghiên cứu, đề xuất thuê đất thực hiện dự án tại vị trí khác 

theo đúng quy định nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục thuê đất thực hiện dự 

án. 

- Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, dự án đầu tư: 

+ HĐND thành phố Hải Dương phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khi 

chưa báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy là chưa phù hợp với Quy chế làm việc của 

Tỉnh ủy. UBND thành phố Hải Dương cần rút kinh nghiệm trong quá trình tham 

mưu triển khai thực hiện dự án trên địa bàn; 

+ Yêu cầu UBND thành phố Hải Dương phải báo cáo UBND tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB Khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, 

thành phố Hải Dương - khu vực 1. 

5.2. Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và GPMB khu 

1, phục vụ thực hiện Dự án Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương 

(Diamond land): 

- Về công tác quy hoạch: 

Sau khi Quy hoạch chung thành phố Hải Dương được phê duyệt, yêu cầu 

UBND thành phố Hải Dương khẩn trương tổ chức các bước lập điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng tại khu vực đề xuất thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh 

ủy theo Quy chế làm việc số 10-QC/TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy Hải 

Dương. Trường hợp không dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án, 

UBND thành phố Hải Dương cần lập hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh và Thủ tướng 

Chính phủ theo đúng quy định. 

- Về việc bồi thường, GPMB: 

+ Đồng ý chủ trương thuê đơn vị tư vấn đo vẽ hiện trạng các công trình 

trên trên đất, lập dự toán làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và thuê đơn 

vị tư vấn thẩm định giá có đủ năng lực để thực hiện xác định giá trị xây dựng 
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các công trình chuyên ngành và công trình đặc thù; UBND thành phố Hải 

Dương có trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo đúng quy định; 

+ Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng thực hiện dự án phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về đất đai 

và các quy định khác có liên quan; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phối Hải Dương trong quá 

trình thực hiện. 

- Nguồn vốn thực hiện: Hiện nay UBND tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn 

để hỗ trợ UBND thành phố Hải Dương thực hiện dự án này. Do vậy, UBND 

thành phố Hải Dương phải chủ động cân đối nguồn kinh phí thực hiện dự án 

hoặc chờ UBND tỉnh cân đối nguồn để hỗ trợ đầu tư vào thời điểm thích hợp. 

5.3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và GPMB phục 

vụ thực hiện Dự án khu đô thị phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp: 

- Yêu cầu UBND thành phố Hải Dương đẩy nhanh tiến độ lập các quy 

hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch Khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc 

Quy hoạch phân khu Khu liên hợp văn hóa - thể thao, giáo dục, y tế và khu dân 

cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000; 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 (thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu 

liên hợp Văn hóa, Thể thao, Giáo dục, Y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ 

thương mại phía Nam thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000) theo đúng quy định 

pháp luật và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. 

- Giao các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư… 

tham mưu UBND tỉnh phương án điều chỉnh chủ trương lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Dương phù hợp với tình hình thực tiễn về nguồn lực, khả năng bố 

trí vốn thực hiện GPMB của địa phương. 

5.4. Đối với Dự án cải tạo mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố 

Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang: 

- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Dự án cải tạo mở rộng đường Vũ Công 

Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang là dự 

án giao thông quan trọng của thành phố Hải Dương và cũng là dự án quan trọng 

của tỉnh. Do vậy, để có thể triển khai ngay đoạn đầu (600m) thuộc dự án nhằm 

sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, UBND tỉnh thống nhất chủ trương 

báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc hỗ trợ UBND thành phố Hải Dương 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm 

tỷ đồng) để thực hiện giai đoạn 1 của dự án; giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ địa phương từ nguồn tăng thu ngân 

sách tỉnh năm 2022, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định. 

- Về công tác bồi thường, GPMB: Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 

phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phải tuân thủ theo 

đúng quy định pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan; các sở, 

ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND 

thành phối Hải Dương trong quá trình thực hiện. 

5.5. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan và UBND thành phố Hải Dương hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng 

để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

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

phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023, 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 địa phương: Hải Dương, Chí 

Linh, Kinh Môn, Nam Sách, Ninh Giang; 

   - Trung tâm Công nghệ - Thông tin (đưa tin); 

- CV VP. UBND tỉnh (đ/c Cao Cường, Hoàn, 

Thành, Đôn, Thư, Đ.Dương, Việt Cường); 

- Lưu: VT, TH - Bình (10b).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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