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NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8 

 

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

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; 

Căn cứ Nghị Quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình; 

Căn cứ Văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự 

án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, phát 
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triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - 

ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, phát triển Trường 

Cao đẳng nghề Hải Dương, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm mới trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng yêu cầu của 

doanh nghiệp về nguồn lao động có trình độ kỹ năng nghề cao, khả năng thực 

hành tốt đồng thời góp phần cải tạo cảnh quan kiến trúc cho nhà trường, bảo đảm 

về an sinh xã hội, lao động, việc làm góp phần thực hiện mục tiêu Nghị Quyết 

43/2022/QH15 của Quốc hội. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư: Trên cơ sở hiện trạng khuôn viên nhà 

trường và quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng nghề Hải Dương được 

duyệt, thực hiện việc cải tạo và xây dựng mới như sau: 

2.1. Phá dỡ công trình cũ: Phá dỡ nhà B (nhà lý thuyết 2 tầng cũ), công 

trình được xây dựng từ năm 1987, đã xuống cấp, hư hỏng, hiện không sử dụng 

được. Việc thực hiện phá dỡ theo đúng quy định. 

 2.2. Cải tạo các công trình sau: 

- Cải tạo Nhà thực hành 3 tầng (nhà C); 

- Cải tạo xưởng thực hành (nhà số 5); 

- Cải tạo sửa chữa khu nhà hiệu bộ. 

2.3. Xây dựng mới: Xây dựng ký túc xá có quy mô 4 tầng (móng và kết 

cấu chịu lực 5 tầng), diện tích xây dựng khoảng 807,84m2; tổng diện tích sàn 

khoảng 3.231,36m2. 

2.4. Mua sắm thiết bị: Mua sắm thiết bị phục vụ sinh hoạt của khu ký túc xá 

và trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập theo đúng quy định của pháp luật. 

2.5. Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật bao gồm: điện, cấp thoát nước, điện nhẹ (viễn thông, truyền hình, 

camera...), phòng cháy chữa cháy ngoài trời, sân đường nội bộ, cây xanh… 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

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

5. Tổng mức đầu tư dự án: 69.999.438.000 đồng. 
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(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ba 

mươi tám nghìn đồng). 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (thuộc chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội). 

7. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024. 

8. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

có liên quan thực hiện hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được 

quyết định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban TV Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;         (để báo cáo) 

- Bộ Tài chính;  

- Ban Công tác Đại biểu;        

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; 

- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Phạm Xuân Thăng 

 

 


