
PHỤ LỤC SỐ 05
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết
(Kèm theo Báo cáo giám sát chuyên đề số          /BC-HĐND ngày       /7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh)

STT Tên đơn vị Căn cứ pháp lý Diện tích cho thuê Thời gian cho thuê

A Các đơn vị có Đề án đã được 
phê duyệt

I Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

Trung tâm phát hành phim và 
chiếu bóng

Quyết định số 1034/QĐ-UBND 
ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh

05 kiot với diện tích 130.55m2, 
chiếm 16,65% tổng diện tích 
được giao của đơn vị

06 tháng 01 lần.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật 
tỉnh

Quyết định số 3175/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2020; Quyết định số 
2921/QĐ-UBND ngày 
07/10/2021 của UBND tỉnh

06 kiot trên đường Phạm Ngũ 
Lão, thành phố Hải Dương: 
408m2 và 01 màn hình LED tại 
Quảng trường Độc lập

01 năm 01 lần

Thư viện tỉnh Quyết định số 2188/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh

02 phòng với diện tích 539m2, 
chiếm 6,9% tổng diện tích được 
giao của đơn vị

10 năm, từ 2021 - 2031

II Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quyết định số 4786/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 04 kiot với tổng diện tích 251m2. 03 năm

III Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội

Trung tâm Điều dưỡng người có 
công

Quyết định số 3046/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2019 và Quyết định số 
409/QĐ-UBND ngày 
03/02/2021 của UBND tỉnh

401.892,7 m2 mặt hồ và cho 
thuê 10 phòng nghỉ dưỡng, hội 
trường 150 chỗ ngồi

Thuê hội trường, phòng nghỉ: 02 
ngày 01 đoàn khách, hoặc từ 05 
ngày trở lên phục vụ 01 đoàn 
khách nhưng không phát sinh 
liên tục;
Thuê mặt hồ; Theo hợp đồng 



thỏa thuận

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quyết định số 4768/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Hội trường 400 chỗ ngồi; 02 
phòng hội thảo 100 chỗ ngồi

Hội trường: 01 - 02 ngày và 03 
phòng học: không quá 15 ngày

Trung tâm Bảo trợ xã hội Quyết định số 2659/QĐ-UBND 
ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh

04 kiot với tổng diện tích 672m2, 
chiếm 10,9% tổng diện tích của 
đơn vị

05 năm

IV Tỉnh đoàn  Hải Dương

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải 
Dương

Quyết định số 4771/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

05 hạng mục cho thuê  với tổng 
diện tích là 2.115m2 (02 hạng 
mục cho thuê ngoài Đề án: Câu 
lạc bộ thanh niên khởi nghiệp - 
Trà chanh phủi và 01 cây ATM 
của Ngân hàng BIDV chi nhánh 
Hải Dương)

Trung tâm hỗ trợ thanh niên công 
nhân và lao động trẻ Đơn vị chưa cung cấp cho Đoàn

12 hạng mục cho thuê với tổng 
diện tích là …m2 (… hạng mục 
cho thuê ngoài Đề án)

Nhà thiếu nhi Quyết định số 4769/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh ??? 05 năm

V Sở Khoa học và Công nghệ
Trung tâm Ứng dụng khoa học và 
công nghệ

Quyết định số 3112/QĐ-UBND 
ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh

150m2 làm gian hàng trưng bày 
và giới thiệu sản phẩm

VI Hội Nông dân
Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ 
nông dân

Quyết định số 3040/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Phòng Hội trường 540m2 Thuê theo ngày

VII Tỉnh hội Phụ nữ
Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3

B Các đơn vị chưa có Đề án được 
phê duyệt

I Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 840m2 Trung bình từ 01 năm đến 05 



năm. Đến thời điểm Đoàn giám 
sát, một số kiot cho thuê đã hết 
thời hạn hợp đồng nên đã bị dỡ 
bỏ.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 
tỉnh

Liên doanh liên kết tại vị trí 
đường Hồng Quang: 

10 năm, từ tháng 9/2014- tháng 
9/2024.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao

6.620m2 làm sân bóng cỏ nhân 
tạo; Bể bơi Yết Kiêu tại đường 
Thanh Niên.

07 năm, từ tháng 9/2016- tháng 
8/2023

II Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp
Trung tâm tư vấn, dịch vụ việc 
làm, hỗ trợ doanh nghiệp khu 
công nghiệp

03 kiot với tổng diện tích 456m2

III Sở Công thương
Trung tâm Khuyến công và tư vấn 
phát triển công nghiệp
Trung tâm xúc tiến thương mại 480m2

IV Liên đoàn Lao động tỉnh
Nhà văn hóa lao động

V UBND thành phố Hải Dương
Trung tâm GDNN-GDTX thành 
phố
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