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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh  
tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Lần 3) 

 

 

Ngày 28 tháng 6 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 6 năm 
2022 (Lần 3). 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, HĐND tỉnh, Văn phòng 
Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND 
các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia 
của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như 
sau: 

1. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng 
cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu 
năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 (có tài 
liệu kèm theo). 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo: Báo cáo số 
1083/BC-SKHĐT, ngày 21 tháng 6 năm 2022 về kết quả tình hình thực hiện nhiệm 
vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 1862/BC-STC, ngày 14 tháng 6 
năm 2022 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp 
thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. 

1.2. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố: 

- Đề cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ thuộc 
Chương trình Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, khẩn trương triển khai 
các đề án, kế hoạch, các công trình trọng điểm để thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo đúng tiến độ đề ra. 

- Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động đầu tư, 
sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh thực hiện lộ trình cắt giảm thời gian, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp theo đúng 
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phương châm “phục vụ nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp”; đẩy mạnh 
các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn, kêu gọi đầu tư. 

- Bám sát tiến độ thu ngân sách, áp dụng đồng bộ các giải pháp để phấn đấu 
hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách đề ra; triển khai tốt các giải pháp thu 
hồi nợ và các giải pháp thúc đẩy tăng thu để tăng cường nguồn lực cho ngân sách. 

- Kiểm soát chi ngân sách có hiệu quả, tăng cường tiết kiệm chi, chi theo 
trọng tâm, trọng điểm; tham mưu phương án điều tiết linh hoạt nguồn vốn từ các 
dự án chậm tiến độ sang những dự án có tiến độ giải ngân tốt; phấn đấu giải ngân 
100 phần trăm (%) vốn được giao đúng tiến độ quy định. 

- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, tổ chức thực hiện các phương án sắp xếp, xử 
lý tài sản công là nhà, đất; kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo trách nhiệm giải trình, 
tính công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật trong việc quản lý, sử dụng 
tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. 

- Thực hiện các báo cáo, nhiệm vụ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng; thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong tham 
mưu, có chính kiến rõ ràng và đảm bảo thời hạn đề ra. 

- Tiếp tục tham gia ý kiến vào các báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính trong lĩnh vực, địa phương phụ trách (y tế, quốc phòng, an ninh trật 
tự…). 

1.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 để kịp thời trình tại kỳ họp 
thứ 9 HĐND tỉnh; làm cơ sở trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước trước ngày 30 
tháng 9 năm 2022. 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến tham gia của các sở, ban, 
ngành, địa phương; hoàn thiện nội dung Báo cáo đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, cụ 
thể, phản ánh trung thực tình hình thực tiễn tại địa phương; trình UBND tỉnh báo 
cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

1.4. Giao Sở Tài chính: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến tham gia của các sở, ban, 
ngành, địa phương để hoàn thiện nội dung Báo cáo; trình UBND tỉnh báo cáo cấp 
có thẩm quyền theo quy định. 

- Cùng Sở Y tế cập nhật kịp thời hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành 
Trung ương về vấn đề mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế ngay khi chính thức 
ban hành; Sở Tài chính và Sở Y tế có trách nhiệm khẩn trương tham mưu, đề xuất 
UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác mua sắm, đảm bảo 
đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân. 
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1.5. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đặc biệt là Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư; 
tiến hành khởi công các công trình đã hoàn thành các thủ tục đầu tư có liên quan 
và bảo đảm giải ngân theo đúng tiến độ, nhất là công trình hạ tầng giao thông 
trọng điểm, công trình quốc phòng, an ninh, các dự án ODA... 

1.6. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND, Tổ trưởng Tổ 
công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngân sách Nhà nước khẩn 
trương chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhiệm vụ. 

2. Báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021 và tình 
hình sử dụng nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19 
và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch năm 2020 và 2021 (có tài liệu 
kèm theo). 

2.1. UBND tỉnh thống nhất sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin ý kiến 
chỉ đạo về nội dung Báo cáo số 1861/BC-STC, ngày 14 tháng 6 năm 2022 về điều 
chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021; tình hình sử dụng nguồn lực, kinh 
phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch năm 2020, 2021. 

2.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; bổ sung thêm 
các căn cứ pháp lý cho phù hợp (bổ sung căn cứ về việc chi hỗ trợ an ninh tại 
Phần I, làm rõ các nội dung quy định về các chính sách đặc thù tại Phần II…), 
đảm bảo thực hiện điều chỉnh dự toán và sử dụng nguồn lực, kinh phí cho công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 
năm 2020 và 2021 tuân thủ đúng quy định pháp luật có liên quan. 

2.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn 
thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trên đây là kết luận của Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại 
phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022 (Lần 3), 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: Thư, Thu Phương,  
Việt Cường, Mạnh, Trung); 
- Lưu: VT, TH-Bình (03b). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Viết Hải 
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