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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (lần 2) 

 

 

Ngày 10 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 (lần 2) (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. Báo cáo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh 

1.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; rà soát, làm rõ hơn về danh mục, 

vị trí, quy mô, địa điểm của các điểm, các khu vực khoáng sản cần bảo vệ. 

- Gửi danh mục, vị trí, địa điểm các điểm, các khu vực khoáng sản cần bảo 

vệ cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời hướng dẫn UBND cấp 

huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý 

theo quy định hiện hành. 

- Tổng hợp kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của các huyện, thị 

xã, thành phố lập, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

1.2. Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở các danh mục, vị 

trí, địa điểm các điểm, các khu vực khoáng sản cần bảo vệ do Sở Tài nguyên và 

Môi trường cung cấp: rà soát, bổ sung và thực hiện việc xây dựng kế hoạch bảo 

vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý cho phù hợp với tình hình thực 

tế tại địa phương, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 10 tháng 7 năm 2022. 

1.3. Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 
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theo quy định. 

2. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức 

công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao, điều kiện hợp thửa, điều kiện 

tách thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 105/TTr-

STNMT, ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị 

ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất 

có vườn, ao, điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Giao các sở: Tư pháp, Giao thông vận tải và Xây dựng tiếp tục tham gia 

bằng văn bản, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; 

sở Tư pháp tiếp tục thẩm định, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh 

ban hành. 

2.3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, tiếp tục rà soát và hoàn 

thiện Dự thảo Quy định trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, 

ngành, UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn và các đơn vị có liên 

quan tham mưu cho UBND tỉnh lập Đề án liên quan đến quản lý đất lâm trường 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Báo cáo về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi và vi phạm 

xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh 

3.1. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về quản lý, sử dụng 

đất nông nghiệp chuyển đổi và vi phạm xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển 

đổi trên địa bàn tỉnh (Báo cáo số 51/BC-STNMT, ngày 04 tháng 3 năm 2022); 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê và đánh 

giá thực trạng các trường hợp chuyển đổi và vi phạm (phân loại rõ về thời gian, 

quy mô và tính chất từng trường hợp), đồng thời kiểm tra, bổ sung việc quản lý 

những vi phạm đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công do UBND cấp xã quản 

lý trong các khu dân cư; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2022. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quản lý, chấm dứt tình 

trạng vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu tiếp tục để 

xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý; xây dựng báo cáo và đề xuất các giải pháp 

để khắc phục các trường hợp vi phạm; 

3.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia của các đại 

biểu dự họp, khẩn trương có hướng dẫn bổ sung để UBND các huyện, thành phố, 

thị xã thực hiện; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn khẩn trương đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, hoàn thiện 

Báo cáo gửi UBND tỉnh trước 30 tháng 7 năm 2022; trên cơ sở Báo cáo của Sở 
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Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo 

cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy 

định. 

4. Báo cáo Phương án triển khai đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và 

đường dẫn 2 đầu cầu nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Bắc Ninh 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 1092/BC-

SGTVT-P4, ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải về phương án 

triển khai đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn nối tỉnh Hải Dương với 

tỉnh Bắc Ninh. 

4.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham 

mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải và 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án triển khai đầu tư xây dựng Dự án. 

5. Báo cáo đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất xây dựng Đề án thu gom, xử 

lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo Báo cáo số 471/SXD-QLXD&HTKT, 

ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Xây dựng. 

5.2. Giao Sở Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan hoàn thiện Đề 

án theo hướng sát với thực tế và gắn với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện; 

Đề án chia thành 02 giai đoạn: giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 

cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn với Quy hoạch 

tỉnh. 

- Nội dung Đề án cần đánh giá sâu kỹ, đầy đủ thực trạng hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện nay (thành phố Hải Dương, thành 

phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các khu vực đô thị khác,.. và khu vực nông thôn); 

công tác quản lý nhà nước liên quan đến việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua: tồn tại, hạn chế, bất cập về môi trường, đời 

sống của người dân..., sự cần thiết phải xây dựng hệ thống hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải sinh hoạt của từng khu vực, địa phương trên địa bàn tỉnh; đề xuất các 

biện pháp giải quyết. 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian xong trước 

ngày 10 tháng 7 năm 2022. 

5.3. Các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp với Sở Xây dựng hoàn 

thiện Đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định. 

6. Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thí điểm liên 

thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất và thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
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6.1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan tiếp tục 

nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quy chế cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

6.2. Giao các sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh 

giá toàn bộ lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Văn phòng Đăng ký 

đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường khi chuyển từ hai cấp thành một cấp. Do 

Văn phòng đăng ký đất đai một cấp mới kiện toàn và đi vào hoạt động từ ngày 

01/6/2022, nên cần đảm bảo ổn định tổ chức, sau đó mới nghiên cứu để thực hiện 

liên thông. Việc thực hiện liên thông phải đảm bảo thiết thực, không gây khó khăn, 

phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. 

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 (lần 2), 

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, Việt 

Cường, Mạnh, Trung, Bình); 

- Lưu: VT, TH-Ph (10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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