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Ngày 26 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 

Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 

năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại 

diện Lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; 

các đồng chí Ủy viên UBND; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND, Lãnh 

đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, thị xã. 

Sau khi nghe các sở, ngành và đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến tham gia của 

các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những nội dung chính của Báo cáo 

Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050do đơn vị 

tư vấn Công ty TNHH Roland Berger lập. Báo cáo đã phản ánh cơ bản tình hình 

kinh tế - xã hội của tỉnh, đề ra mục tiêu phát triển và tầm nhìn đến năm 2050, 

tuy nhiên, cần bổ sung phần dự báo cho rõ và sâu, và phương án sắp xếp, phân 

bổ không gian phát triển của từng ngành, lĩnh vực. Để hoàn thiện hồ sơ Quy 

hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: 

- Yêu cầu đơn vị tư vấn Công ty TNHH Roland Berger tuân thủ và bám sát 

chỉ tiêu phân bổ đất của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, 

ngày 09 tháng 3 năm 2022 trong việc quy hoạch định hướng phát triển các 

ngành, lĩnh vực có liên quan như: công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp…; 

tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã 

thông qua hình thức như tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tại địa phương, đặc biệt đối 

với các vấn đề mang tính chất liên vùng, liên huyện. 

- Yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương nghiên cứuphương án phát triển hạ 

tầng phòng cháy và chữa cháy của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 theo hướng dẫn của Bộ Công an tại các văn bản số 172/BCA-
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PCCC&CHCN, ngày 20 tháng 01 năm 2021, số 1483/BCA-PCCC&CHCN, 

ngày 05 tháng 5 năm 2022 và các quy định pháp luật có liên quan để tích hợp 

vào Quy hoạch tỉnh; hoàn thiện trong tháng 6 năm 2022. 

- Các sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục nghiên cứu tài liệu (gửi kèm 

Giấy mời số 162/GM-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2022) và tham gia ý kiến 

vào Quy hoạch tỉnh bằng văn bản và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước 

ngày 05 tháng 6 năm 2022. 

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các sở 

ngành, địa phương và ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh tại phiên 

họp; chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật phương án Quy 

hoạch tỉnh cho phù hợp với định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân 

bổ không gian tại vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đang được xây dựng;hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch trước ngày10 tháng 

6 năm 2022 để UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

1.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp giữa các Sở ngành lĩnh vực Văn hóa - Xã hội với đơn vị tư vấn - Công 

ty TNHH Roland Berger. 

 1.4. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

rà soát, kiểm tra nội dung hồ sơ Quy hoạch tỉnh trước khi báo cáo cấp có thẩm 

quyền; chỉ đạo tổ chứccác hội nghị lấy kiến về Quy hoạch tỉnh theo đúng quy 

trình và các quy định có liên quan; tiếp tục đôn đốc việc hoàn thiện Quy hoạch 

tỉnh, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ để có thể sớm trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

2. Báo cáo Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang 

2.1. UBND tỉnh thống nhất với Văn bản số 511/SXD-QHPTĐT, ngày 15 

tháng 4 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh tên gọi Đồ án Điều chỉnh 

quy hoạch chung đô thị Bình Giang thành Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Bình Giang. 

2.2. Giao UBND huyện Bình Giang khẩn trương hoàn thiện phương án 

Quy hoạch trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, thông 

qua theo quy định. 

2.3. Việc tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Bình Giang, Chương trình 

phát triển đô thị huyện Bình Giang và Đề án phân loại đô thị Bình Giang theo 

tiêu chí đô thị loại IV nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

XVII sẽ được đề xuất để thực hiện sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt và đã 

hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 
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3. Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và định hƣớng đến năm 2030và chủ 

trƣơng lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cƣ mới phía Đông Nam thị trấn Gia Lộc 

3.1. Về việc điều chỉnh cục bộ (lần 2) Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: 

- UBND tỉnh cơ bản thống nhất với văn bản số 276/SXD-QHPTĐT, ngày 

15 tháng 3 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ (lần 2) Điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030. 

- Giao UBND huyện Gia Lộc tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, tiếp 

tục nghiên cứu để hoàn thiện đồ án theo quy định. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở xây dựng hoàn thiện 

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo cấp ủy theo quy định. 

3.2. Đối với chủ trương lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới phía Đông 

Nam thị trấn Gia Lộc:  

- UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chi tiết khi khu vực đề xuất 

thực hiện dự án được điều chỉnh phù hợp với các quy hoạch chung của thị trấn 

Gia lộc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- UBND huyện Gia Lộc có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ 

trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới phía Đông Nam, thị 

trấn Gia Lộc phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng 

được phê duyệt, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo 

quy định. Trong đó, cần làm rõ sự cần thiết của việc lập Quy hoạch chi tiết, sự 

phù hợp của Quy hoạch chi tiết với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên 

quan và định hướng phát triển của địa phương;  

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gia Lộc 

hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ theo quy định.  

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu 

UBND tỉnh thu hồi, bãi bỏ những Quyết định, Quy định không còn phù hợp. 

4. Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định kèm theo Quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề nghị tại Tờ trình số 435/TTr-

SGTVT-P3, ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc đề 

nghị ban hành Quyết định kèm theo Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (có hồ sơ kèm theo).  
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4.2. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; 

phối hợp với Sở Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt theo quy định. 

4.3.Giao đồng chí Lưu Văn Bản -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh rà 

soát, kiểm tra và ký ban hành văn bản theo quy định pháp luật có liên quan./. 

Nơi nhận:  
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành có liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Cao Cường, Minh, Thu 

Phương, Việt Cường, Mạnh, Trung); 

- Lưu: VT, TH-Bình (10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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