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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:       /SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT
V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị tiếp 

xúc, đối thoại với doanh nhân 
tỉnh Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày         tháng  12  năm 2021

                                 Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nhân tỉnh Hải 
Dương; Văn bản số 618-CV/VPTU ngày 05/12/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc 
tổng hợp, tham gia ý kiến chuẩn bị nội dung Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nhân 
tỉnh Hải Dương.

Sau khi xem xét các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, doanh nhân do Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp đã tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổng hợp, trả lời một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ 
được UBND tỉnh giao như sau:

1. Về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp 
(theo ý kiến, kiến nghị của Bà Vũ Thị Nhu - GĐ Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 
Vân Anh; Bà Nguyễn Thị Ngát - GĐ Công ty TNHH phát triển và dịch vụ thương mại 
Kim Sơn; ông Phạm Văn Hưởng - GĐ Công ty TNHH Hoài Sơn; Hội doanh nghiệp 
thành phố Chí Linh; Hội doanh nghiệp thị xã Kinh Môn):

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư là một trong những giải pháp quan 
trọng trong việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Hải Dương và 
được Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua.

- Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực 
đăng ký và hoạt động doanh nghiệp tiếp tục được rút ngắn, phần lớn các hồ sơ hợp lệ 
được giải quyết trong 02 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc so với quy định). Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Trung tâm phục vụ hành chính công 
trong việc tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và nhận 
kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. 
Đến nay, đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 51 TTHC; tỷ lệ 
DN thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đạt khoảng 70%. 

- Đối với lĩnh vực đầu tư: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trên địa 
bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố các thủ tục 



2

hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và niêm yết 
công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương phục vụ các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu; một số thủ tục đơn giản 
liên quan đến cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể thực hiện việc nộp 
hồ sơ qua hệ thống cổng thông tin quốc gia về đầu tư và nhận kết quả giải quyết qua dịch 
vụ bưu chính theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh đối với các dự án ngoài khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành, trong đó nội dung quy 
định theo hướng phối hợp giữa các Sở, ngành để lồng ghép một số thủ tục trong quá trình 
thẩm định dự án (ví dụ: việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất; xem xét chấp thuận việc nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp). 
Việc phối hợp, lồng ghép nêu trên sẽ góp phần giảm bớt thời gian giải quyết thủ tục thẩm 
định, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án do nhà đầu tư đề xuất.

2. Về ý kiến của Ông Bùi Văn Thuật - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lai Vu: 
- Liên quan đến vướng mắc trong việc cấp phép xây dựng công trình ngoài bãi sông 

đối với Dự án Cơ sở sản xuất đồ sắt mỹ nghệ, nội thất văn phòng và kết cấu thép của Công 
ty TNHH một thành viên Lai Vu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản 
số 806/BC-SNN ngày 30/5/2021 báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng 
mắc theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Lai Vu, trong đó kiến nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo UBND huyện Kim Thành xem xét, đưa nội dung nắn chỉnh cục bộ đoạn đê tả 
sông Rạng, xã Lai Vu vào Quy hoạch vùng huyện và đề nghị tích hợp vào Quy hoạch tỉnh 
(mục đích sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép nắn chỉnh cục bộ thì khu vực dự án 
của Công ty TNHH một thành viên Lai Vu sẽ thuộc phía đồng đê tả Rạng, khi đó sẽ có cơ 
sở để cấp phép xây dựng công trình). Đề nghị UBND huyện Kim Thành và Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị thực hiện Quy hoạch tỉnh để đề 
xuất, tính toán nội dung này trong quá trình lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Lai Vu tại Thông báo ngừng hoạt 
động ngày 12/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1409/QĐ-SKHĐT ngày 
16/7/2021, trong đó: Thời gian ngừng hoạt động 01 năm  kể từ ngày 12/7/2021; Lý do 
ngừng hoạt động: Do chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến 
đê điều.

- Liên quan đến tiền thuê đất: Đề nghị Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế khu vực Kim 
Môn xem xét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất chưa 
được phép xây dựng và chưa đưa vào sử dụng.
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3. Về ý kiến của ông Nguyễn Đình Lợi - Giám đốc Công ty cổ phần Đông Nam 
Dược Hải Dương:

- Việc chậm bàn giao đất thực hiện dự án: Trong phạm vi dự án Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược thực phẩm chức năng của Công ty cổ phần Đông Nam Dược Hải Dương 
được UBND tỉnh chấp thuận có phần diện tích đất công do UBND xã quản lý chiếm tỷ lệ 
lớn (khoảng 70%) cần xem xét tách thành dự án độc lập để thực hiện giao đất, cho thuê đất 
theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định chuyển tiếp tại Điều 4 Nghị định 
148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 
08/02/2021. Đây là vướng mắc chung của các dự án trên địa bàn toàn tỉnh đã được quyết 
định chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất trước ngày 18/12/2020. 

Về nội dung vướng mắc này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh nội dung điều khoản chuyển tiếp của Nghị 
định 148/2020/NĐ-CP; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh có 
Văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, có 
phương án tháo gỡ. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh chưa nhận được Văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương. 

Tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 148, Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định cụ 
thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập. Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, hoàn thiện Dự thảo quy định về điều 
kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách khu đất công thành dự án độc lập hiện đang trình Sở Tư 
pháp thẩm định trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành. Sau khi có quyết định 
của UBND tỉnh ban hành quy định, trong trường hợp diện tích đất công thuộc phạm vi 
dự án không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
trường quan tâm, sớm hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đất cho Công ty cổ phần Đông 
Nam Dược Hải Dương triển khai đầu tư xây dựng dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận.  

- Về nhu cầu xây dựng vùng dược liệu tại Chí Linh: Đề nghị Công ty cổ phần Đông 
Nam Dược Hải Dương liên hệ với UBND thị xã Chí Linh để khảo sát vị trí, địa điểm đảm 
bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch xây dựng chung đô thị Chí Linh và 
tổ chức lập Hồ sơ đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận theo quy định 
của pháp luật về đầu tư hiện hành.

4. Về ý kiến của Hội doanh nghiệp huyện Tứ Kỳ: 
- Chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ: "Trong quy hoạch các cụm, các phần khu 

công nghiệp cần có phân khu cho các doanh nghiệp nhỏ thuê với diện tích khoảng từ 
2.000 đến 10.000 m2 đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuế... như 
các doanh nghiệp nước ngoài để doanh nghiệp nhỏ có cơ hội chuyển mình thành những 
nhà cung cấp phụ cho các tập đoàn lớn".

Đề nghị Sở Công Thương quan tâm, lưu ý nội dung đề nghị nêu trên trong quá 
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trình hướng dẫn các nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp lập Quy hoạch chi tiết các cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp siêu nhỏ có cơ hội 
tiếp cận, thuê đất trong cụm công nghiệp để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

- Về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trong cụm công nghiệp chưa có hạ 
tầng: Hiện đang gặp vướng mắc do:

+ UBND tỉnh đang có chủ trương rà soát lại các cụm công nghiệp đã có quyết 
định thành lập mà chưa có chủ đầu tư hạ tầng để quy hoạch lại và lên phương án lựa 
chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm: 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập, 
do không có chủ đầu tư cụm nên không có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bất cập 
lớn là chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Để khắc phục những tồn tại, tạo điều 
kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thuê đất vào các cụm công nghiệp nêu trên, UBND 
tỉnh đã có Văn bản số 3629/UBND-VP ngày 01/10/2021 về việc rà soát các cụm công 
nghiệp đang hoạt động chưa có chủ đầu tư, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì phối 
hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục các 
tồn tại. Tuy nhiên, việc rà soát này không ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà đầu tư 
thứ cấp hiện đang hoạt động và đang đề xuất dự án. 

+ UBND tỉnh đã thành lập quỹ phát triển đất nhưng chưa xác định được sẽ dành 
để giải phóng mặt bằng cho những danh mục dự án nào, nên khi tiếp nhận và thẩm định 
các hồ sơ đề xuất dự án không thể xác định được khu đất đề xuất dự án của nhà đầu tư 
có thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất hay không: 

Quỹ phát triển đất được UBND tỉnh thành lập và bố trí kinh phí hàng năm để thực 
hiện việc giải phóng mặt bằng các khu đất, tạo mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá quyền 
sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Vì vậy, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
trường sớm tham mưu cho UBND tỉnh về phân bổ nguồn kinh phí này, trong đó đưa ra 
danh mục cụ thể các dự án ưu tiên bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng; từ đó sẽ có cơ sở 
xác định được dự án đang đề xuất có thuộc trường hợp phải đấu giá hay không.

- Về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với dự án sản xuất kinh 
doanh ngoài khu, cụm công nghiệp: Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền và trình tự, thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư đối với các dự án nói chung (trong đó bao gồm các dự án sản xuất kinh 
doanh ngoài khu, cụm công nghiệp). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư cũng đã xây dựng dự thảo Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, thẩm định, trình chấp 
thuận chủ trương đầu tư các dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ 
trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. UBND tỉnh đã tổ chức họp 02 
lần để thảo luận, thống nhất các nội dung, hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Dự thảo lần 3 để trình UBND tỉnh xem xét, 
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ban hành.
- Về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách khu đất 

công thành dự án độc lập theo quy định của Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã sớm triển khai xây dựng Dự thảo sau khi có ý 
kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tuy nhiên do đây là nội dung tương đối phức tạp, Chính 
phủ không quy định nguyên tắc xây dựng tiêu chí, hơn nữa việc ban hành Văn bản quy 
phạm pháp luật phải qua nhiều bước, lấy ý kiến rộng rãi của nhiều cơ quan, đơn vị và 
của các địa phương, qua nhiều lần lấy ý kiến vẫn chưa có sự thống nhất giữa các Sở, 
ngành; ngoài ra còn phải tham vấn ý kiến của Bộ, ngành Trung ương và ý kiến của 
chuyên gia. Dự thảo đã được UBND tỉnh tổ chức họp 02 lần để thảo luận, đóng góp ý 
kiến, đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo lần 4 và trình Sở Tư pháp 
thẩm định trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

5. Về ý kiến của Hội doanh nghiệp thành phố Hải Dương:
- Việc phối hợp làm việc giữa các cơ quan tham mưu, các Sở ban ngành liên quan 

đến các dự án xây dựng, kinh doanh, sản xuất... tránh tình trạng để các dự án đầu tư của 
các doanh nghiệp chồng lấn lên nhau ảnh hưởng đến lợi ích cũng như sự phát triển của 
các doanh nghiệp trên địa bàn: 

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến làm rõ như sau: Trong quá trình 
tổ chức thẩm định Hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối 
hợp, có văn bản xin ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên 
quan (kèm theo Hồ sơ đề xuất dự án, bao gồm trích lục bản đồ địa chính khu đất và sơ 
đồ vị trí đề xuất dự án), trong đó đặc biệt xin ý kiến của Sở Xây dựng và UBND cấp 
huyện về vấn đề chồng lấn về phạm vi, ranh giới của dự án và vấn đề tranh chấp về đất 
đai (nếu có). Hơn nữa, trong quá trình đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất và cho thuê đất cũng 
được Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ càng. Vì vậy, việc chồng lấn giữa các dự 
án đã được chấp thuận đầu tư trong những năm gần đây là không xảy ra.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn 
mà Hội doanh nghiệp thành phố Hải Dương đã dẫn chứng không phải là trường hợp 
chồng lấn về phạm vi, ranh giới giữa các dự án (dự án của Công ty cổ phần Công ty cổ 
phần XD&TM vận tải Đông Bắc được chấp thuận nằm trong vùng bảo hộ vệ sinh khu 
vực lấy nước cấp cho Nhà máy nước sạch Nam Đồng của Công ty TNHH MTV kinh 
doanh nước sạch Thanh Sơn). Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho 
UBND tỉnh có Văn bản số 2608/UBND-VP ngày 19/7/2021 giải quyết kiến nghị của 
Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn, trong đó: 

+ Yêu cầu Công ty cổ phần Công ty cổ phần XD&TM vận tải Đông Bắc trong quá 
trình đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động phải thực hiện theo đúng Báo cáo 
DTM được phê duyệt; không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ 
nguồn nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không gây ảnh hưởng 
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xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; 
khi triển khai thực hiện dự án phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về ảnh hưởng đến chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước khi thực 
hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước.

+ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn có trách nhiệm: Theo 
dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 
công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc 
khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác 
trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác 
thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần 
nhất để xử lý.

+ Giao UBND thành phố Hải Dương: Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình 
triển khai thực hiện Dự án Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và bốc xếp, vận tải 
hàng hóa của Công ty cổ phần XD&TM vận tải Đông Bắc; trong trường hợp xảy ra tình 
trạng ô nhiễm môi trường thì yêu cầu Công ty cổ phần XD&TM vận tải Đông Bắc tạm 
dừng hoạt động của dự án để khắc phục và tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để 
xem xét, xử lý theo quy định.

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện 
hiện Dự án Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và bốc xếp, vận tải hàng hóa của Công 
ty cổ phần XD&TM vận tải Đông Bắc theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
được phê duyệt. Trường hợp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bảo vệ môi trường, gây 
ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường xung quanh thì yêu cầu Công ty phải khắc phục hậu 
quả vi phạm và phải di chuyển Dự án đến địa điểm phù hợp theo đúng nội dung đã cam 
kết. 

6. Về ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh liên quan đến đề nghị của 
Trường Đại học Thành Đông:

Trường Đại học Thành Đông có ý kiến: Trường đã có đề nghị điều chỉnh quy 
hoạch có dành một phần đất để xây dựng bệnh viện thực hành phục vụ cho nhu cầu thực 
hành của sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân 
trong khu vực, tuy nhiên không được UBND tỉnh đồng ý.

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến làm rõ như sau:
Trường Đại học Thành Đông được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 

04121000055 chứng nhận lần đầu ngày 26/11/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất 
ngày 15/11/2012. Sau khi được Dự án được chấp thuận đầu tư, Trường Đại học Thành 
Đông đã hoàn thiện các thủ tục về đất đai, tiến hành san lấp và đầu tư xây dựng được 
một phần dự án.

Ngày 30/01/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Kết luận thanh tra số 
330/KLTT-BTNMT, trong đó có nội dung Trường Đại học Hải Dương đã được giao đất 
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nhưng để hoang hóa, không sử dụng và kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều 
chỉnh quy mô đầu tư dự án.

Ngày 08/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 148/TB-VP, trong đó 
có nội dung như sau:

- UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng Trường Đại học Thành Đông tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương từ 
17,06 ha xuống còn 8,0 ha.

- Đối với phần diện tích đất còn lại (9,06 ha), UBND tỉnh giao UBND thành phố 
Hải Dương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố Hải Dương, nhu cầu thực tế của thị 
trường trong thời gian tới để tham mưu, đề xuất phương án quy hoạch xây dựng, làm cơ 
sở tiếp tục thu hút, kêu gọi đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đất.

Vì vậy, Trường Đại học Thành Đông có trách nhiệm chấp hành Kết luận thanh tra 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản nêu 
trên.

Trên đây là một số nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để phục vụ chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc, đối 
thoại với doanh nhân tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng 
UBND tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Văn phòng Tỉnh ủy;
 - Giám đốc Sở; 
 - PGĐ Nguyễn Hải Châu;
 - Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
 - Lưu: VP Sở; ĐT,TĐ&GSĐT.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Diên
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