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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND 

tỉnh tại phiên họp thƣờng kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 

 

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản – 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ UBND 

tỉnh tháng 6 năm 2022 (thừa ủy quyền từ đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch 

UBND tỉnh). 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, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh kết luận như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nƣớc đối với 

các dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở, dự án đầu tƣ phát triển đô thị trên địa 

bàn tỉnh Hải Dƣơng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, 

ngày 15/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dƣơng. 

1.1. UBND tỉnh thống nhất thông qua Dự thảo Quyết định việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành 

kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2017 của 

UBND tỉnh Hải Dương do Sở Xây dựng đề xuất tại Tờ trình số 28/TTr-SXD, 

ngày 06 tháng 4 năm 2022. 

1.2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến 

tham gia của các đại biểu dự họp; hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND 

tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

2. Ban hành Quyết định quy định về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; 

quản lý chất lƣợng công trình; quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng và quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 
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2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 19/TTr-SXD, 

ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc đề nghị Ban hành Quyết 

định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương. 

2.2. Giao Sở Xây dựng:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu 

dự họp; bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh xem xét, ban 

hành trước ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tập huấn (kèm theo tài liệu hướng dẫn 

đầy đủ, cụ thể) để hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý đầu tư xây 

dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn. 

2.4. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện nghiên cứu, ban hành quy định để 

thống nhất quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại xã, thôn, khu dân cư trên địa 

bàn huyện (thống nhất quản lý về trật tự trong đầu tư xây dựng và nguồn vốn). 

2.5. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham 

mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các huyện về quản lý trong đầu 

tư xây dựng làm căn cứ cho UBND các huyện triển khai, thực hiện. 

3. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng; ủy quyền cấp phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh. 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 22/TTr-SXD, ngày 28 

tháng 3 năm 2022 về việc ban hành Quyết định một số nội dung về quản lý quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Tờ trình số 743/SXD-

QLXD&HTKT, ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc uỷ quyền 

cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng. 

3.2. Giao Sở Xây dựng: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn 

thiện Dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15 

tháng 6 năm 2022. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản ủy quyền cấp, điều 

chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trong ngày 02 tháng 6 năm 2022. 

4. Phƣơng án phân công ngƣời nộp thuế do Cục Thuế và Chi cục Thuế 

quản lý trực tiếp trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 
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4.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1865/TTr-CTHDU, 

ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Cục Thuế tỉnh về việc đề nghị phê duyệt phương 

án phân công cơ quan thuế quản lý Người nộp thuế do Cục Thuế và Chi Cục 

Thuế quản lý trực tiếp. 

4.2. Giao Cục Thuế tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt theo quy định. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022, 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực 

hiện./. 

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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