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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng tháng 12 năm 2022

Ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản 
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh 
tuần thứ năm mươi hai. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Toản – Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các 
sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công 
Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Tài nguyên và Môi trường, Nội 
vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ , Lao động Thương binh 
và xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, 
Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; đại diện lãnh đạo 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và những đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe các sở, ngành 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 Lưu 
Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Rà soát trụ sở làm việc của HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn 
thành phố Hải Dương; đề xuất phương án triển khai đầu tư xây dựng Khu 
trung tâm hành chính tập trung tỉnh.

1.1. UBND cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 1986/SXD-QLN-
QH, ngày 21/12/2022 của Sở Xây dựng.

1.2. Giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối 
hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Hải Dương:

- Tiếp tục rà soát, bổ sung vào danh mục trụ sở của những đơn vị trực thuộc 
các sở, ngành của tỉnh và các tổ chức hội và cơ quan Trung ương trên địa bàn 
thành phố Hải Dương.

- Ưu tiên đề xuất quy hoạch cho mục đích an ninh, quốc phòng, y tế, giáo 
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dục, công cộng đảm bảo nhu cầu về giáo dục, y tế, sinh hoạt cộng đồng… của 
người dân.

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự 
Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

1.3. Các sở, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến tham gia đầy đủ bằng văn bản 
tới Sở Xây dựng về việc rà soát, tổng hợp số liệu và xây dựng phương án sắp 
xếp lại, đề xuất quy hoạch trụ sở làm việc cũ.

2. Đề xuất điều chỉnh phương án phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp 
tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân 
kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 
1411/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 26/5/2022 theo Kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 13/12/2022.

Giao các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp và hoàn 
thiện báo cáo như sau:

2.1. Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu đất 
ở trên cơ sở quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD và các quy định pháp luật có liên 
quan; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

2.2. Sở Công Thương có trách nhiệm đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu đất phân 
bổ cho cụm công nghiệp và danh mục cụ thể các cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

2.3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu đất 
phân bổ cho khu công nghiệp và danh mục cụ thể các khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các 
sở, ngành để tham mưu đề xuất điều chỉnh phương án phân bổ chỉ tiêu một số 
loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 
và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 
1411/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 26/5/2022 theo Kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 13/12/2022.

2.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bám sát hướng dẫn 
của Sở Xây dựng để hoàn thiện Kế hoạch triển nhà ở năm 2022, năm 2023 (đợt 
1) chậm nhất trong ngày 22 tháng 12 năm 2022; đề xuất Kế hoạch phát triển 
nhà ở năm 2023 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 trước ngày 
30 tháng 12 năm 2022. Trong trường hợp địa phương nào không hoàn thành 
nhiệm vụ thì các quy hoạch liên quan đến nhà ở của địa phương đó sẽ không đủ 
điều kiện được xem xét, giải quyết.
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Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ năm mươi hai, Văn phòng 
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;
- Các sở, ngành, đơn vị;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

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

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

- Lưu: VT, TH.Bình (10b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải
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