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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng
tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27 tháng 9 năm 2021
----------------------------------------------------------

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế
Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh. Cùng
dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành,
đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trƣờng, Công Thƣơng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý dự án
đầu tƣ xây dựng tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang. Tham dự
cuộc họp còn có đồng chí Phạm Khắc Toản - Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch
UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau:
1. Về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội
thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương và bổ sung
kinh phí tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản
tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021
1.1. Đối với nội dung Bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ xét xử phiên tòa
của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng:
a) UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số
2697/TTr-STC ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ
trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh
Hải Dƣơng.
b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Tòa án tỉnh Hải Dƣơng xây
dựng dự toán và bố trí kinh phí hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân
hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng vào dự toán đầu năm cho Tòa
án tỉnh Hải Dƣơng trong các năm tiếp theo và việc quyết toán kinh phí hỗ trợ
hàng năm sẽ căn cứ vào số lƣợng vụ án xét xử thực tế của Tòa án nhân dân cấp
tỉnh và cấp huyện.
1.2. Đối với nội dung Bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến
tiêu thụ vải thiều và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dƣơng năm 2021: UBND tỉnh
đồng ý bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và
nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dƣơng năm 2021 cho Sở Công Thƣơng, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông theo đề xuất của Sở Tài
chính tại Tờ trình số 2558/TTr-STC ngày 25 tháng 8 năm 2021.

1.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn
thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thƣờng trực Tỉnh ủy
theo quy định.
2. Về việc đầu tư xây dựng cầu vượt sông Luộc nối huyện Quỳnh Phụ,
tỉnh Thái Bình với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
2.1. UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng về sự cần thiết đầu tƣ công trình
cầu vƣợt sông Luộc nối huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dƣơng.
2.2. Giao Sở Giao thông vận tải:
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh và các
đơn vị có liên quan tiếp tục làm việc với cơ quan chuyên môn của tỉnh Thái
Bình nhằm thống nhất tên gọi, hƣớng tuyến, quy mô, tổng mức đầu tƣ của dự án
và tỷ lệ đầu tƣ của hai tỉnh.
b) Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, hoàn thiện Báo cáo
đề xuất đầu tƣ xây dựng cầu vƣợt sông Luộc nối huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái
Bình với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dƣơng báo cáo lại Lãnh đạo UBND tỉnh.
2.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên
quan tham mƣu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện hoàn thành
dự án trong giai đoạn 2021 - 2025.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch 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;
- Ban Kinh tế - Ngân sách;
- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, CT, GTVT,
NN-PTNT, VH,TT-DL, TT-TT, BQLDA ĐTXD tỉnh;
- UBND huyện Ninh Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin);
- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thƣ, C.Cƣờng, Thu
Phƣơng, V.Cƣờng, Trung, Bình);
- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).
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