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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh

 tại phiên họp của UBND tỉnh tháng 01 năm 2023

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh; tham dự 
cuộc họp gồm có: các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban 
MTTQ tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 
phòng HĐND & UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, 
đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đối với Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện các dự án: Dự án 
Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương; Dự án 
Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin cho Chính quyền điện tử và Đô thị 
thông minh; Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng 
tỉnh Hải Dương

1.1. Trên cơ sở Báo cáo của Tổ Công tác và các ý kiến tham gia của đại biểu dự 
họp, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các đại biểu, 
nhất là các ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh để hoàn thiện nội dung Báo cáo giải 
trình và xây dựng phương án xử lý những vướng mắc, tồn tại của từng Dự án, từng 
gói thầu (các nội dung đề xuất xử lý phải được thống nhất với các đơn vị tư vấn, nhà 
thầu bằng văn bản và đảm bảo đúng quy định của pháp luật). Các nội dung đề xuất 
phương án xử lý phải bảo đảm các nguyên tắc: Không để thất thoát, lãng phí ngân 
sách nhà nước trong thực hiện dự án. Trường hợp Chủ đầu tư sử dụng vốn sai mục 
đích, gây thất thoát vốn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước 
pháp luật. Thời hạn hoàn thành Báo cáo chậm nhất ngày 10 tháng 01 năm 2023.

1.2. Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông 
(Chủ đầu tư) xây dựng Báo cáo giải trình, xây dựng phương án xử lý những vướng 
mắc, tồn tại đối với từng Dự án, từng gói thầu; hoàn thiện Báo cáo của Tổ công tác 
và tham mưu với UBND tỉnh xử lý những vướng mắc, tồn tại theo đúng quy định 
của pháp luật.

1.3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Tổ công tác, Sở Thông tin và 
Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự 
Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 



2

1.4. Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 
soát tốt các khoản chi của Đề án; trường hợp có những vướng mắc kịp thời hướng 
dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết theo đúng quy định của pháp luật.

1.5. Trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, đấu thầu, hợp đồng mua 
sắm, lắp đặt trang thiết bị CNTT, phần mềm, yêu cầu Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, 
nhà thầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện 
hành về quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chất lượng, đáp 
ứng danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến về ứng dụng công nghệ thông tin trong 
cơ quan Nhà nước. 

2. Về nội dung đề nghị ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển 
công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công 
nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 1662/TTr-SCT, 
ngày 14/10/2022 của Sở Công thương về việc đề nghị ban hành Quy chế quản lý 
kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động 
phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.2. Giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp; bổ sung, hoàn 
thiện Quy chế đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của 
tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo cáo của Ban Cán sự Đảng 
UBND tỉnh để xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất ngày 10 tháng 
01 năm 2023; phối hợp với Sở Tư pháp để thẩm định và thực hiện các quy trình 
ban hành Văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật. 

2.3. Giao đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản có liên quan đến 
nội dung trên.

3. Về nội dung giải quyết vướng mắc của Công ty cổ phần Giống cây trồng

UBND tỉnh giao đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 
nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện Báo cáo, 
đề xuất phương án giải quyết vướng mắc cho Công ty cổ phần Giống cây trồng 
theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

4. Về nội dung đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 
cứu thương tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế

4.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng xe ô tô cứu thương tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế do 
Sở Tài chính báo cáo tại Tờ trình số 4813/TTr-STC, ngày 30/11/2022.
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4.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp; phối hợp 
với Sở Y tế hoàn thiện văn bản của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh theo 
quy định.

5. Về nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí cho UBND thành phố Hải Dương 
thực hiện Dự án Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 
Dương (Khu vực 1).

5.1. UBND tỉnh thống nhất lựa chọn phương án trích 348 tỷ đồng từ nguồn 
tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang 2022 phần kinh phí 422 tỷ 
đồng cho Quỹ phát triển đất và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ theo đề nghị của 
Sở Tài chính tại Tờ trình số 5028/TTr-STC, ngày 19/12/2022.

5.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối 
hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện văn bản của UBND tỉnh để trình các 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định. Trong đó, cần nêu rõ 
02 phương án hỗ trợ cho UBND thành phố Hải Dương trong công tác giải phóng 
mặt bằng và phương án UBND tỉnh ưu tiên lựa chọn.

6. Về nội dung đề nghị phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 
cho Quỹ Phát triển đất tỉnh.

6.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 09/TTr-SKHĐT, ngày 
03/01/2023 về việc đề nghị phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-
2025 và phân bổ vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 
2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển để cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát 
triển đất tỉnh. 

6.2. Giao Sở Tài chính tham mưu hoàn thiện các thủ tục trình UBND và 
HĐND tỉnh quyết định chuyển nguồn sang năm 2023 theo quy định của pháp luật, 
làm căn cứ quyết định cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Trên đây là kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại 
phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, 
đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:                                            
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c); 
- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

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

- CV VP. UBND tỉnh (đ/c Hoàng Nam, Cao 
Cường, Thư, Dương, Khoa);

- Lưu: VT, TH - Bình (10b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải
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