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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II  

(Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp) 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 năm 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thực hiện Thông báo ý kiến Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ngày 

27 tháng 12 năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện 

Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp); 

Trên cơ sở Báo cáo số 2275/BC-SKHĐT ngày 06/11/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh đã xin ý kiến các Thành viên UBND 

tỉnh đối với nội dung trên. Sau khi thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 

dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ 

tổng hợp), với những nội dung chính sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn 

II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp). 

2. Dự án nhóm: nhóm B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Hải Dương. 

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Hải Dương. 

5. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương. 



2 

    

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương. 

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

8. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp 

nhằm kết nối với khối nhà khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật đang xây dựng 

thành một khối hợp nhất theo quy hoạch được duyệt để thuận tiện cho công tác 

khám chữa bệnh. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh 

cho nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Bệnh viện. Hoàn thiện 

cơ sở vật chất cho bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh theo tiêu chí mới. 

9. Nội dung và quy mô đầu tư 

-  Phá dỡ công trình cũ theo hiện trạng phục vụ xây dựng mới công trình.  

- Xây dựng Khối điều trị nội trú và Dịch vụ tổng hợp gồm: 1 tầng hầm, 01 

khối 07 tầng và 01 khối 03 tầng;  tổng diện tích sàn khoảng 14.300m2. 

 - Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

10. Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên khu đất hiện có của Bệnh viện 

Phụ sản Hải Dương, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. 

11. Tổng mức đầu tư: 243.874.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn 

mươi ba tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu đồng). 

Trong đó: 

           - Chi phí xây dựng:   141.819.228.000 đồng; 

           -  Chi phí thiết bị (không gồm thiết bị y tế):     53.263.742.000 đồng; 

           - Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác:    17.078.524.000 đồng; 

           - Chi phí dự phòng:  31.712.506.000  đồng; 

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025.   

13. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch 

vốn cấp hàng năm. 
 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt) 

- Thường trực Tỉnh uỷ; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, TC, XD, Y tế; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Đôn; 

- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (40b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Triệu Thế Hùng 
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