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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng
tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 31 tháng 8 năm 2021
----------------------------------------------------------

Ngày 31 tháng 8 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, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài
chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Công Thƣơng, Nội vụ, Tƣ pháp,
Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thống kê
tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.
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 ban hành Quy định việc tiếp nhận, thẩm định, trình chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp
thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 đối với dự án
đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
1.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với bố cục, nội dung chính của Dự thảo
Quy định việc tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án
mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ theo quy định
của Luật Đầu tƣ 2020 đối với dự án đầu tƣ nằm ngoài khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Hải Dƣơng (sau đây viết tắt là Quy định) do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
báo cáo, đề xuất tại Tờ trình số 1583/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 8 năm 2021.
1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có
liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp thu ý kiến của các đại biểu
tham gia tại cuộc họp và tham khảo hƣớng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ để
hoàn thiện Quy định, báo cáo lại UBND tỉnh trong tháng 9 năm 2021. Trong đó
lƣu ý một số nội dung sau:
a) Bổ sung quy trình thẩm định, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án mới,
dự án điều chỉnh đối với các dự án thuộc diện báo cáo Thƣờng trực Tỉnh ủy, Ban
Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 22 tháng 01 năm
2021 của Tỉnh ủy.
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b) Bổ sung quy trình chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đối với trƣờng hợp
chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ cho các dự án
thuộc diện Nhà đầu tƣ chuyển đổi hình thức hoạt động từ Hộ kinh doanh cá thể
thành Công ty (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Thông báo số 102/TB-VP ngày
27 tháng 8 năm 2021); quy trình chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án mới, dự án
điều chỉnh cho Nhà đầu tƣ là Hộ kinh doanh cá thể; quy trình cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tƣ đối với các dự án nằm trong các Cụm công nghiệp có chủ
đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
c) Rà soát, điều chỉnh lại thời gian thực hiện các bƣớc của quy trình thẩm
định, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ bảo đảm phù hợp với từng loại hình dự án cụ
thể, điều kiện thực tiễn của các Sở, ngành, địa phƣơng và cam kết của tỉnh Hải
Dƣơng với Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam về việc cắt giảm thời
gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tƣ.
1.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tƣ tham mƣu cho UBND tỉnh về hình thức ban hành Quy định; hoàn thiện
Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thƣờng trực Tỉnh
ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy trƣớc khi ban hành.
2. Về việc ban hành Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền
vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ
khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021-2025.
2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của Dự thảo
Chƣơng trình Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hƣớng tăng trƣởng xanh
và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021-2025
(sau đây viết tắt là Chƣơng trình) do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo, đề xuất tại
công văn số 1609/SKHĐT-THQH ngày 20 tháng 8 năm 2021 và thống nhất điều
chỉnh thời gian thực hiện của Chƣơng trình thành “giai đoạn 2021-2025, tầm
nhìn đến năm 2030”.
2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu
tham gia tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện Chƣơng trình. Trong đó lƣu ý một
số nội dung sau:
a) Bổ sung một số mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tăng trƣởng xanh
nhƣ: Tỷ trọng kinh tế số; tỷ trọng hàng xuất khẩu có hàm lƣợng công nghệ cao;
tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải (chất thải, nƣớc thải, khí thải…) đạt chuẩn.
b) Đề xuất thêm các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả.
2.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tƣ hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến
Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy trƣớc ngày 09 tháng 9 năm 2021.
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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, ngành, đơn vị: KH-ĐT, TC, XD, TNMT, CT, NV, TP, KH-CN, GTVT, NN-PTNT,
LĐ-TB&XH, TT-TT, YT, VH,TT-DL;
BQLCKCN, Cục Thống kê;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin);
- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thu Phƣơng,
V.Cƣờng, Trung);
- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn

