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NGHỊ QUYẾT
Về việc quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4

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 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân 
sách địa phương 5 năm 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc đề nghị 
quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê 
địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; 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: Cải tạo, nâng cấp công trình đê 
điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025,với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương 
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nhằm tăng cường khả năng phòng, chống lũ cho hệ thống đê điều trên địa bàn 
tỉnh, đồng thời phục vụ công tác tưới tiêu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

2. Nội dung quy mô đầu tư
- Xây dựng 08 cống dưới đê gồm: 06 cống thuộc địa bàn thị xã Kinh Môn 

(cống Lĩnh Đông - đê hữu sông Kinh Thầy, cống Đầm Tranh - đê tả sông Kinh 
Môn, cống Sổ- đê tả Hàn Mấu; cống Thượng Trà - đê hữu Đá Vách; cống Đò 
Đáy - đê hữu Kinh Thầy; cống Nghè Cả - đê hữu Đá Vách); 02 cống thuộc địa 
bàn huyện Thanh Hà (cống Đường Liền - đê tả sông Thái Bình; cống Thiệu Cao 
- đê tả sông Thái Bình);

- Xây dựng, tu bổ 02 tuyến kè bao gồm: kè bờ lở Hoành Sơn (tương ứng 
đoạn từ K0+830 - K1+050 và K1+550 - K1+885 đê hữu sông Đá Vách), thị xã 
Kinh Môn; kè Thanh Hồng (tương ứng đoạn từ K57+110-K57+646 đê tả sông 
Thái Bình), huyện Thanh Hà;

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê với tổng chiều dài khoảng 9,3 km 
đê gồm 03 tuyến: 3,53 km đê tả sông Thái Bình đoạn từ K53+450-K56+987; 
3,27 km đê tả sông Kinh Môn đoạn từ K3+390-K6+660; 2,5 km đê tả sông Kinh 
Thầy đoạn từ K17+892-K18+825 và K20+175 - K21+744;

- Xây dựng 3,31 km tường chắn nước và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy gồm: 
2,09 km đoạn từ K46+046 - K48+134 thuộc địa bàn xã Minh Hòa và 1,22 km đoạn 
từ K40+461 - K41+685 thuộc địa bàn Phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn.

- Gia cố mặt đê và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680-
K31+450 đê tả sông Kinh Môn.

- Xây dựng 07 điếm canh đê trên địa bàn thị xã Kinh Môn tại các vị trí: 
Điếm Trại Mới tại K40+161, điếm Núi I tại K45+261 đê hữu sông Kinh Thầy; 
điếm Đầm Ngư tại K14+220, điếm An Thủy tại K23+377, điếm Khuê Bích tại 
K8+285, điếm Đầm Mụa tại K10+500 đê tả sông Kinh Môn; điếm Đìa tại 
K1+720 đê hữu sông Đá Vách.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 150.000.000.000 đồng (Một trăm 

năm mươi tỷ đồng). 
Trong đó:
- Chi phí xây dựng 120.495.420.000 đồng;

- Chi phí thiết bị 291.006.000 đồng;

- Chi phí QLDA 1.984.192.000 đồng;
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- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 8.197.758.000 đồng;

- Chi phí khác 3.895.260.000 đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính) 1.500.000.000 đồng;

- Chi phí dự phòng 13.636.364.000 đồng.
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025. 
7. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn huyện Thanh Hà và thị xã 

Kinh Môn.
8. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế 

hoạch vốn cấp hàng năm.
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 4 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2021./.

CHỦ TỊCHNơi 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.

Phạm Xuân Thăng
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