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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng
tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11 tháng 10 năm 2021
----------------------------------------------------------

Ngày 11 tháng 10 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 đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND, đồng chí
Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn
vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Công Thƣơng, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện Lãnh
đạo UBND xã Hƣng Đạo, huyện Tứ Kỳ; đại diện các doanh nghiệp: Công ty
TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty cổ phần quản lý công
trình đô thị Hải Dƣơng, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc
Hƣng Hải, Công ty cổ phần đầu tƣ IDJ Việt Nam. 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 Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập năm 2021 tỉnh Hải Dương.
1.1. UBND tỉnh nhất trí ban hành Đề án tổ chức thi nâng ngạch công
chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan nhà nƣớc,
đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 tỉnh Hải Dƣơng (sau đây viết tắt là Đề án)
và cơ bản đồng ý với nội dung của Đề án theo đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình
số 456/TTr-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2021.
1.2. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giao Sở Nội
vụ tham mƣu, đề xuất với UBND tỉnh thời gian tổ chức thi và hình thức thi bảo
đảm phù hợp với quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch Covid19 của tỉnh.
1.3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu
ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn thiện Đề án, trình UBND tỉnh ban hành Đề án
để xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ theo Quy định tại Nghị định số 138/NĐCP ngày 27 tháng 11 năm 2020 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
2. Về Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022.
2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Kế hoạch làm thủy lợi Đông
- Xuân năm 2021 - 2022 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) theo đề xuất của Sở
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 196/TTr-SNN ngày 04
tháng 10 năm 2021.
2.2. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các Sở, ngành có liên quan
nghiên cứu, tham mƣu cho UBND tỉnh phƣơng án điều chỉnh đơn giá hỗ trợ nạo
vét thủy lợi Đông Xuân trong các năm tiếp theo.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ kiểm tra, đánh giá sự phù
hợp của quy trình thực hiện Kế hoạch thủy lợi Đông Xuân với quy định pháp
luật hiện hành về đầu tƣ.
c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại
biểu dự họp, hoàn thiện Kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch để làm
cơ sở giao các địa phƣơng, đơn vị triển khai thực hiện.
2.3. UBND tỉnh giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cùng các Sở, ngành, đơn vị và địa phƣơng có liên quan trong việc triển khai thực
hiện Kế hoạch.
3. Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Lạc
Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, hạng mục: Tiền tế, Đại bái, Hậu cung,
nhà khách, Nghi môn, Am hóa vàng, cổng phụ, tường bao, Thủy đình, cầu
đá, ao đình, nhà vệ sinh và sân vườn.
3.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trƣơng thực hiện tu bổ, tôn tạo các hạng mục:
Tiền tế, Đại bái, Hậu cung, nhà khách, Nghi môn, Am hóa vàng, cổng phụ,
tƣờng bao, Thủy đình, cầu đá, ao đình, nhà vệ sinh và sân vƣờn của Đình Lạc
Dục, xã Hƣng Đạo, huyện Tứ Kỳ bằng nguồn vốn xã hội hóa theo đề xuất của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1416/TTr-SVHTTDL ngày 27
tháng 9 năm 2021.
3.2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND
huyện Tứ Kỳ cùng các đơn vị có liên quan hƣớng dẫn UBND xã Hƣng Đạo,
huyện Tứ Kỳ và Đơn vị tƣ vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc
họp để chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Lạc
Dục, xã Hƣng Đạo, huyện Tứ Kỳ, trong đó lƣu ý một số nội dung sau: Xác minh
đầy đủ các yếu tố gốc của di tích và giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di
tích trong quá trình cải tạo; điều chỉnh phƣơng án quy hoạch tổng thể và thiết kế
của các hạng mục công trình phù hợp với bố cục và thành phần kiến trúc của
đình làng cổ Việt Nam; rà soát lại tổng mức đầu tƣ dự án. Đồng thời theo chức
năng và nhiệm vụ đƣợc giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ
chức thẩm định, báo cáo lại Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.
4. Về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng - Hồng Phong, huyện Nam Sách
4.1. Trƣớc khi UBND tỉnh xem xét, chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện
Dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng - Hồng
Phong, huyện Nam Sách (sau đây viết tắt là Dự án) cho Công ty cổ phần đầu tƣ
IDJ Việt Nam, giao Sở Công Thƣơng: Giải trình, làm rõ những nguyên nhân về
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việc Nhà đầu tƣ chậm triển khai thực hiện Dự án và đề xuất giải pháp tháo gỡ,
giải quyết những khó khăn, vƣớng mắc còn tồn tại; Nhà đầu tƣ có văn bản cam
kết với UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đầu tƣ Dự án sau khi đƣợc
UBND tỉnh chấp thuận gia hạn tiến độ; tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét gia
hạn tiến độ thực hiện Dự án tối thiểu từ 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh có Văn
bản gia hạn.
4.2. Giao Sở Công Thƣơng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên
quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát các dự án đầu tƣ
xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp chậm tiến độ hoặc chƣa triển khai thực hiện
đầu tƣ trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 11
năm 2021.
4.3. Đối với các Cụm công nghiệp đang đề xuất thành lập: Yêu cầu Sở
Công Thƣơng và các Sở, ngành có liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ đề
xuất thành lập Cụm công nghiệp phải thẩm định kỹ năng lực của Nhà đầu tƣ
trong việc đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp.
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;
- Các Sở: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, CT, NV, VH,TT-DL;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND xã Hƣng Đạo (huyện Tứ Kỳ);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh,
Công ty CP QLCTĐT Hải Dƣơng, Công ty TNHH MTV
KTCTTL Bắc Hƣng Hải, Công ty CP ĐT IDJ Việt Nam;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin);
- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thƣ, C.Cƣờng, Hiển,
Minh, Thu Phƣơng, V.Cƣờng, Trung, Bình);
- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn

