
 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Số:          /TB-VP Hải Dương, ngày        tháng  12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01 tháng 12 năm 2021 
---------------------------------------------------------- 

 

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế 

Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh. Cùng 

dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, 

ngành: Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Công Thƣơng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; đại diện Lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Cẩm Giàng. Tham dự cuộc họp còn có 

đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thƣờng trực HĐND tỉnh. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương năm 2022. 

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Chƣơng trình xúc tiến 

đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất tại Báo cáo 

số 2129/BC-SKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ xem xét điều chỉnh lại tên gọi của Chƣơng trình xúc tiến 

đầu tƣ cho phù hợp. 

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và 

các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc 

họp tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại nội dung của hoạt động xúc xúc tiến đầu tƣ 

năm 2022 theo hƣớng mở, trong đó lƣu ý một số nội dung sau: 

a) Về kinh phí: Xem xét bổ sung thêm kinh phí dành cho hoạt động xúc 

tiến đầu tƣ theo hƣớng tăng kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tƣ từ nguồn xã 

hội hóa theo hƣớng ngân sách tỉnh (4,91 tỷ đồng) chỉ chiếm tối đa 10% cho hoạt 

động xúc tiến đầu tƣ trong năm 2022. 

b) Về các hoạt động xúc tiến đầu tƣ: Đề xuất các giải pháp, phƣơng thức 

xúc tiến đầu tƣ mang tính đột phá, thay đổi căn bản cách thức thu hút đầu tƣ 

nhằm bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm trong hoạt động xúc tiến đầu tƣ và thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế của tỉnh. 

c) Về đối tƣợng thực hiện xúc tiến đầu tƣ: Ngoài các cơ quan, đơn vị quản 

lý nƣớc theo ngành, lĩnh vực cần kết hợp thêm với các Hội, Hiệp hội nghề 

nghiệp và các doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các Nhà 
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đầu tƣ hạ tầng các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) để thực hiện các hoạt 

động xúc tiến, thu hút đầu tƣ. 

1.3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tƣ, Công Thƣơng, Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào định 

hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ của tỉnh để xây 

dựng chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ riêng của ngành, địa phƣơng.  

1.4. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoàn thiện chƣơng trình xúc tiến đầu 

tƣ năm 2022, giao Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các đồng chí trong Ban cán 

sự Đảng UBND tỉnh bằng văn bản trƣớc khi báo cáo, xin ý kiến Thƣờng trực 

Tỉnh ủy. 

2. Về đề xuất dự án của 03 doanh nghiệp tại khu đất UBND tỉnh đã cho 

Công ty cổ phần cá giống Ha Xá thuê tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương. 

2.1. UBND tỉnh chƣa đồng ý chủ trƣơng việc Công ty TNHH Vũ Gia HD, 

Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Hòa Bình HD và Công ty TNHH Hải Nam 

HD đƣợc sử dụng phần diện tích đất thuộc khu đất UBND tỉnh đã cho Công ty 

cổ phần cá giống Ha Xá thuê để xây dựng trụ sở làm việc và ao sản xuất cá 

giống, cá thịt để thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trƣờng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tƣ pháp và 

UBND huyện Cẩm Giàng hƣớng dẫn Công ty TNHH Vũ Gia HD, Công ty 

TNHH nuôi trồng thủy sản Hòa Bình HD và Công ty TNHH Hải Nam HD rà 

soát, bổ sung căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu 

tƣ, đất đai vào hồ sơ đề xuất thực hiện dự án của các doanh nghiệp; đồng thời, 

theo chức năng và nhiệm vụ đƣợc giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và 

địa phƣơng có liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất thực hiện dự án của các doanh 

nghiệp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận theo quy định. 

2.3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng kiểm tra, rà soát và báo cáo 

UBND tỉnh về việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nƣớc thực 

hiện cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; tham mƣu, đề xuất với UBND tỉnh phƣơng 

án xử lý đối với các trƣờng hợp quản lý, sử dụng đất không đúng quy định trƣớc 

ngày 31 tháng 01 năm 2022. 

3. Về đề xuất thực hiện Dự án Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào 

tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

Thịnh Vượng 66. 

3.1. Trƣớc khi xem xét, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tƣ thực hiện Dự án Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo sát hạch lái 

xe Thịnh Vƣợng 66, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hải Dƣơng cập nhật, 

điều chỉnh mục tiêu sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án vào Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và Quy hoạch 

chung xây dựng thành phố Hải Dƣơng 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm 
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phù hợp với mục tiêu sử dụng đất của dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt. 

3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn Công ty cổ phần đầu tƣ phát 

triển Thịnh Vƣợng 66 cập nhật, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vƣợng 66; sau khi hồ 

sơ đề xuất thực hiện dự án của Nhà đầu tƣ phù hợp với quy định của pháp luật 

về đầu tƣ và ý kiến chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 162-

TB/TU ngày 30 tháng 3 năm 2021, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chấp 

thuận theo quy định. 

3.3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Xây dựng và UBND thành 

phố Hải Dƣơng cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ và xử lý vi phạm 

đối với hành vi vi phạm pháp luật về đầu tƣ, đất đai, xây dựng của Công ty cổ 

phần đầu tƣ phát triển Thịnh Vƣợng 66 theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để 

các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./. 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Xã hội; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, CT, GTVT, 

NN&PTNT, TT&TT, VH,TT&DL, GD&ĐT, YT, 

LĐ-TB&XH, TP, BQLCKCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- CV VP UBND tỉnh (các đ/c: Thu Phƣơng, 

V.Cƣờng, Trung, Bình); 

- Lƣu: VT, TH, CV. Mạnh (25b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trương Văn Hơn 
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