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Số: 190
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------------------------------

Hải Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2020

GIẤY MỜI
Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi ba, năm 2020
___________

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ
chức cuộc họp tuần thứ bốn mươi mốt, năm 2020 vào sáng thứ Hai, ngày 19
tháng 10 năm 2020; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.
Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:
- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.
Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:
1. Giao ban nội bộ (Thời gian từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 30’)
1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư một số dự
án sau:
- Đề xuất Dự án sản xuất nguyên liệu gốm sứ và sứ kỹ thuật Ceraglas số 1 của
Công ty TNHH CERAGLAS tại xã Tân An, huyện Thanh Hà;
- Đề xuất Dự án sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH Hà Hải
tại xã Tân An, huyện Thanh Hà;
- Đề xuất Dự án cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền của Công ty cổ
phần đóng tàu Hải Hưng tại các phường: Duy Tân và Hoành Sơn, thị xã Kinh
Môn;
- Đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Cửa Hàng kinh doanh xăng dầu và dịch
vụ thương mại của Công ty TNHH xây dựng Việt Thanh tại xã Vĩnh Hòa, huyện
Ninh Giang.
- Đề xuất dự án Nhà máy xử lý nước sạch Hưng Long của Công ty cổ
phần kinh doanh nước sạch Kinh Môn tại Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương.
1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Phương án hỗ trợ kinh phí xây dựng
các tuyến đường 5, 7 trong Khu công nghiệp Đại An và tuyến đường 1A trong
Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Mời dự:
- Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và
Ban quản lý các khu công nghiêp;
- Lãnh đạo: UBND thành phố Hải Dương và UBND huyện Cẩm Giàng;
- Lãnh đạo Công ty cổ phần Đại An.
2. Họp lãnh đạo UBND tỉnh
2.1. Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Phụ,
thị xã Kinh Môn
Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng
Thời gian: Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 00’
Mời dự:
- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương;
- Lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn;
- Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Newland.
2.2. Phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000
các phường: Thanh Bình, Tân Bình, Việt Hòa và Hải Tân, thành phố Hải
Dương.
Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng
Thời gian: Từ 09 giờ 00’ đến 11 giờ 00’
Mời dự:
- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương;
- Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương (Lãnh đạo UBND các phường:
Thanh Bình, Tân Bình, Việt Hòa, Hải Tân và Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điều
chỉnh do UBND thành phố Hải Dương mời dự).
Đề nghị các đại biểu tới dự đúng giờ, đúng, đủ thành phần để cuộc họp
đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời dự;
- Các đơn vị báo cáo;
- TT Công nghệ - Thông tin (để đưa tin);
- Phòng Hành chính - Quản trị (để phục vụ);
- Chuyên viên VP UBND tỉnh (các đ/c: Thư, Minh,
Phương, Trung);
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (35b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn

