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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng
tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 9 năm 2021
----------------------------------------------------------

Ngày 21 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, 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, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban
quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Bình
Giang, Kim Thành. 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 Phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu
công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang
1.1. UBND tỉnh đồng ý sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang theo đề xuất
của Sở Xây dựng nhằm kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng trong khu vực và nâng
cao hiệu quả sử dụng đất của Khu công nghiệp.
1.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cập nhật đầy đủ diện tích Khu
công nghiệp Phúc Điền mở rộng sau điều chỉnh vào Quy hoạch sử dụng đất thời
kỳ 2021 - 2030 huyện Bình Giang và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện
Bình Giang; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình HĐND
tỉnh xem xét, chấp thuận.
1.3. Giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các
đơn vị có liên quan hƣớng dẫn Nhà đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, báo cáo
UBND tỉnh xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan theo quy định tại Nghị định
số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
1.4. Giao Sở Xây dựng:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xác định cụ thể hƣớng tuyến,
phạm vi hành lang bảo vệ an toàn tuyến đƣờng sắt cao tốc Lào Cai - Hải Phòng
đoạn đi qua Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, hƣớng dẫn Công ty cổ phần
đầu tƣ Trung Quý - Bắc Ninh hoàn thiện Quy hoạch bảo đảm phù hợp với tuyến
đƣờng sắt cao tốc Lào Cai - Hải Phòng.
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b) Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện
Phƣơng án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phúc
Điền mở rộng; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban
cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về hai
phƣơng án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phúc
Điền mở rộng, huyện Bình Giang; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giao đồng chí
Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh thay mặt Ban cán Đảng
UBND tỉnh ký Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến
Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy.
1.5. Giao UBND huyện Bình Giang chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần
đầu tƣ Trung Quý - Bắc Ninh xem xét, nghiên cứu tính khả thi của phƣơng án di
chuyển các khu nghĩa trang nhân dân hiện hữu trong quy hoạch ra khỏi phạm vi
quy hoạch Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng.
1.6. Công ty cổ phần đầu tƣ Trung Quý - Bắc Ninh tiếp tục liên hệ với các
Sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Giang để đƣợc hƣớng dẫn hoàn
thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
2. Về phương án đầu tư xây dựng các dự án: Dự án xây dựng cầu
Kim Liên - Kim Tân (vượt sông Bằng Lai) và đường dẫn hai đầu cầu, thuộc
tuyến đường huyện Kim Lương - Liên Hòa, huyện Kim Thành; Dự án xây
dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành và
Dự án xây dựng đường trục Đông Tây huyện Kim Thành và nhánh đi nút
giao cầu vượt Quốc lộ 5
2.1. Đối với Dự án xây dựng cầu Kim Liên - Kim Tân (vƣợt sông Bằng
Lai) và đƣờng dẫn hai đầu cầu, thuộc tuyến đƣờng huyện Kim Lƣơng - Kim
Hòa, huyện Kim Thành:
a) UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề xuất của Sở Giao thông vận
tải về phƣơng án đầu tƣ Dự án xây dựng cầu Kim Liên - Kim Tân (vƣợt sông
Bằng Lai) và đƣờng dẫn hai đầu cầu, thuộc tuyến đƣờng huyện Kim Lƣơng Kim Hòa, huyện Kim Thành tại công văn số 1916/SGTVT-P4 ngày 06 tháng 9
năm 2021.
b) Giao UBND huyện Kim Thành tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia
tại cuộc họp và của ngƣời dân trong khu vực thụ hƣởng dự án để hoàn thiện báo
cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ Dự án, trình Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định và
báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ tại kỳ họp
HĐND tỉnh gần nhất.
c) UBND tỉnh giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành và địa phƣơng có liên quan khẩn
trƣơng hoàn thiện các thủ tục đầu tƣ Dự án xây dựng cầu Kim Liên - Kim Tân
(vƣợt sông Bằng Lai) và đƣờng dẫn hai đầu cầu, thuộc tuyến đƣờng huyện Kim
Lƣơng - Kim Hòa, huyện Kim Thành.
2.2. Đối với Dự án xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim
Xuyên, huyện Kim Thành:
a) UBND tỉnh thống nhất lựa chọn Phƣơng án 1 làm phƣơng án thiết kế
xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành
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theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 1916/SGTVT-P4 ngày 06
tháng 9 năm 2021.
b) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Kim
Thành tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc họp, hoàn thiện Báo cáo
đề xuất thực hiện Dự án xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim
Xuyên, huyện Kim Thành, trình Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo quy định.
c) UBND tỉnh giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành và địa phƣơng có liên quan khẩn
trƣơng hoàn thiện các thủ tục đầu tƣ Dự án xây dựng nút giao lập thể với Quốc
lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành.
2.3. Đối với Dự án xây dựng đƣờng trục Đông Tây huyện Kim Thành và
nhánh đi nút giao cầu vƣợt Quốc lộ 5:
a) UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng trục
Đông Tây huyện Kim Thành và nhánh đi nút giao cầu vƣợt Quốc lộ 5. Tuy
nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tƣ của dự án, UBND huyện Kim
Thành cần xây dựng phƣơng án phân kỳ đầu tƣ dự án phù hợp với khả năng cân
đối nguồn vốn của địa phƣơng và tốc độ phát triển lƣu lƣợng phƣơng tiện tham
gia giao thông của tuyến đƣờng.
b) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Kim
Thành tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc họp, hoàn thiện Báo cáo
đề xuất thực hiện Dự án xây dựng đƣờng trục Đông Tây huyện Kim Thành và
nhánh đi nút giao cầu vƣợt Quốc lộ 5, trình Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp,
báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo quy định.
c) UBND tỉnh giao đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực
UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành và địa phƣơng có liên quan
khẩn trƣơng hoàn thiện các thủ tục đầu tƣ Dự án xây dựng đƣờng trục Đông Tây
huyện Kim Thành và nhánh đi nút giao cầu vƣợt Quốc lộ 5.
2.4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi
trƣờng cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đƣợc
giao hƣớng dẫn, phối hợp với UBND huyện Kim Thành trong quá trình thực
hiện thủ tục đầu tƣ các dự án theo quy định.
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: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT, CT, GTVT,
NN-PTNT, BQLCKCN, BQLDADTXD;
- UBND các huyện: Bình Giang, Kim Thành;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin);
- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: C.Cƣờng, Minh, Thu
Phƣơng, V.Cƣờng, Trung, Bình);
- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).
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