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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 26 tháng 12 năm 2022 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, đƣợc sự ủy quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.  

Cùng 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: Văn phòng 

Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục thuế 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, đồng chí Phó 

Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về Kết quả rà soát và đề xuất phương án quy hoạch, sắp xếp các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của UBND thành phố Hải Dƣơng 

trong công tác rà soát và đề xuất phƣơng án sắp xếp các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, giao UBND 

thành phố tiếp tục rà soát và hoàn thiện đề xuất phƣơng án sắp xếp các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố gửi về UBND tỉnh trƣớc ngày 10 

tháng 01 năm 2023, trong đó lƣu ý một số vấn đề sau:  

1.1. Đối với các doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động ổn định, hiệu quả, 

đúng pháp luật, không gây nhiễm môi trƣờng thì chƣa đề xuất di dời. Giao UBND 

thành phố Hải Dƣơng kiểm tra, rà soát lại Quy hoạch chung thành phố Hải 

Dƣơng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đƣợc UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017) đối với các dự án 

sản xuất, kinh doanh: trƣờng hợp việc triển khai thực hiện quy hoạch không bảo 

đảm tính thực tế, khả thi, gây khó khăn cho công tác quản lý, cũng nhƣ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thì tham mƣu UBND tỉnh điều 

chỉnh lại cho phù hợp. 

1.2. Đối với những doanh nghiệp đƣợc UBND tỉnh chấp thuận đầu tƣ và 

cho thuê đất thực hiện dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án có hành vi 

vi phạm pháp luật về đầu tƣ, đất đai, môi trƣờng, xây dựng: Tổng hợp, báo cáo và 
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tham mƣu thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án để làm căn cứ 

di dời hoặc dừng hoạt động dự án theo quy định. 

1.3. Đối với các dự án nằm trong Cụm công nghiệp Tây Ngô Quyền: Tham 

mƣu cho UBND tỉnh xem xét không gia hạn thời gian thực hiện dự án. Trƣớc 

mắt, thực hiện rà soát và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại về môi trƣờng 

của Cụm công nghiệp. 

1.4. Đối với Cụm công nghiệp Cẩm Thƣợng: UBND thành phố Hải Dƣơng 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Xây dựng, Sở Công 

Thƣơng và các đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất giải pháp khắc phục những 

tồn tại, vƣớng mắc, bất cập của Cụm công nghiệp để UBND tỉnh xem xét và chỉ 

đạo giải quyết tổng thể và đồng bộ nhằm khắc phục những hạn chế, vƣớng mắc 

còn tồn tại. 

1.5. Báo cáo đề xuất rõ giải pháp (lộ trình, nguồn lực, địa điểm, đơn vị chủ 

trì,…) bảo đảm tính khả thi thực hiện đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc 

diện phải di dời. 

2. Về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên, phương án điều chỉnh 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, 2026-2030. 

2.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ƣu tiên 

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, 2026-2030 

theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tại Báo cáo số 381/BC-STNMT 

ngày 26 tháng 12 năm 2022 và Sở Xây dựng tại Công văn số 2003/SXD-QH-

QLN ngày 23 tháng 12 năm 2022.  

2.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ, Sở Xây dựng, Sở Công Thƣơng, Ban Quản lý các khu công nghiệp 

cùng đơn vị có liên quan làm rõ chỉ tiêu đất của Khu công nghiệp, Cụm công 

nghiệp và đất ở. Trên cơ sở đó và báo cáo của các Sở Công Thƣơng; Sở Xây 

Dựng; Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn 

thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ƣu tiên, phƣơng án 

điều chỉnh 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, 

2026-2030 gửi về UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 30 tháng 12 năm 2022. 

2.3. Giao Văn UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng hoàn thiện Dự thảo báo cáo để xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

trƣớc khi báo cáo, xin ý kiến Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

3. Về chủ trương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

có nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn hơn 25 triệu USD trong Khu công 

nghiệp Cộng Hòa. 

3.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trƣơng tiếp nhận Dự án Nhà máy sản xuất 

thức ăn thuỷ sản của Công ty Thăng Long tại lô B3-2.1 thuộc Khu công nghiệp 
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Cộng Hoà, thành phố Chí Linh theo đề xuất của Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tại Công văn số 2601/KCN-ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022. 

3.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các 

khu công nghiệp hoàn thiện Dự thảo báo cáo để xin ý kiến Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh trƣớc khi báo cáo, xin ý kiến Thƣờng trực Tỉnh ủy theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thƣờng trực 

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, NN-

PTNT,KH-CN, BQLCKCN, Cục Thuế tỉnh; 

- 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: C.Cƣờng, Hoàn, Thu 

Phƣơng, V.Cƣờng, Trung, Bình); 

- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).              

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Trịnh Nam Hưng 
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