
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

Số:         /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày         tháng 9 năm 2022 
 

 

DỰ THẢO 
 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị  

12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11 

 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 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 20201 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 09/02/2021 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 861/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 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 (đợt 2); 

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới, 

cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải 

Dương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
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Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới, cải 

tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải 

Dương (Chi tiết theo Phụ lục kèm theo). 

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, 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 11 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban TV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

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

- Bộ Tài chính; 

- Ban Công tác Đại biểu; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo và CV Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; 

-Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; Trang TTĐT 

HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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PHỤ LỤC 

Nội dung chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 

và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương 

(Kèm theo Nghị quyết số:       NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình và mua sắm trang thiết bị 

y tế cho 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương nhằm góp phần hoàn 

thiện cơ sở vật chất tại các Trung tâm Y tế, giúp nâng cao năng lực phòng, chống 

dịch bệnh tuyến huyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư 

2.1. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng 

- Cải tạo nhà Khám bệnh 03 tầng. 

- Cải tạo nhà Hồi sức cấp cứu chống độc 02 tầng. 

2.2 Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện 

- Xây mới nhà điều hành: Quy mô 03 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 

807m2. 

- Xây mới nhà nhà Khoa chống nhiểm khuẩn: Quy mô 02 tầng, tổng diện 

tích sàn khoảng 413 m2. 

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 

50 m3/ngày đêm lên 250m3/ngày đêm. 

- Cải tạo và xây mới phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Phục vụ cho việc 

khai thác, vận hành các hạng mục xây mới diện tích dự kiến khoảng 2.400 m2. 

- Phá dỡ công trình hiện trạng: nhà nhiễm khuẩn 02 tầng. 

2.3 Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà 

- Xây mới nhà hành chính quản trị: Quy mô nhà 03 tầng, diện tích xây 

dựng 486m2, diện tích sàn khoảng 1.475 m2. 

- Xây mới nhà Khoa cấp cứu + khoa dược: Quy mô 03 tầng, diện tích xây 

dựng 673m2, diện tích sàn khoảng 2.019 m2. 

- Xây mới khoa ngoại + Đơn vị phẫu thuật: Quy mô 2 tầng, diện tích 

582,4m2, diện tích sàn khoảng 1.165m2. 

- Cải tạo và xây mới phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: phục vụ cho việc 

khai thác, vận hành các hạng mục xây mới diện tích dự kiến khoảng 2.500 m2. 

- Phá dỡ công trình hiện trạng: nhà để ô tô xe máy; nhà khoa khám bệnh 

cũ; nhà khoa dinh dưỡng. 

2.4. Trung tâm y tế huyện Kim Thành 
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- Xây dựng khoa truyền nhiễm: Quy mô 02 tầng, diện tích sàn 560 m2, 

diện tích sàn khoảng 1.131 m2.                                          

- Xây mới phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: phục vụ cho việc khai thác, 

vận hành nhà Khoa truyền nhiễm, diện tích khoảng 1.000 m2. 

2.5. Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn 

- Xây mới khoa xét nghiệm cận lâm sàng:  Quy mô 03 tầng, diện tích sàn 

diện tích 345,6 m2, diện tích sàn khoảng 1.047 m2. 

- Xây mới nhà Nội nhi: Quy mô 02 tầng, diện tích 441,4 m2, diện tích sàn 

khoảng 882,8 m2. 

- Cải tạo và xây mới phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: phục vụ cho việc 

khai thác, vận hành các hạng mục xây mới diện tích khoảng 2.000 m2. 

- Phá dỡ công trình hiện trạng: Nhà chụp CT; nhà nội nhi. 

- Cải tạo phòng khám đa khoa Phúc Thành. 

2.6. Trung tâm y tế huyện Nam Sách 

- Xây mới nhà hành chính: Quy mô 03 tầng, diện tích sàn khoảng 1.515,3m2. 

- Xây dựng mới Nhà ngoại sản: Quy mô 05 tầng, diện tích sàn khoảng 

4.718 m2. 

- Xây dựng nhà đại thể: Quy mô 1 tầng, diện tích khoảng 31,4 m2. 

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 

50 m3/ngày đêm lên 250 m3/ngày đêm. 

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

- Phá dỡ một số công trình hiện trang: Nhà ngoại sản, nhà nội nhi, nhà hội 

trường, nhà chụp X quang và nhà điều trị nội trú. 

2.7 Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế 

* Trung tâm y tế thành phố Hải Dương 

- Máy chạy thận nhân tạo: 07 

- Máy điện tim: 02 

- Máy xét nghiệm điện giải: 01 

* Trung tâm y tế thành phố Chí Linh 

- Máy chụp XQ kỹ thuật số: 01 

- Hệ thống nội soi tiêu hóa ống mềm: 01 

- Hệ thống nội soi tai mũi họng: 01 

- Máy gây mê kèm thở: 01 

* Trung tâm y tế huyện Ninh Giang 

- Máy siêu âm chuyên tim mạch: 01 
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- Máy đo độ loãng xương: 01 

- Máy đo lưu huyết não: 01 

- Monitor theo dõi bệnh nhân 06 thông số: 05 

- Máy chạy thận nhân tạo: 02  

* Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ 

- Máy phân tích khí máu: 01 

- Máy siêu âm chuyên tim mạch: 01 

- Hệ thống XQ kỹ thuật số: 01 

- Giường hồi sức: 10 

- Đèn mổ treo trần LED hai chóa: 01 

* Trung tâm y tế huyện Gia Lộc 

- Máy chạy thận nhân tạo: 05 

- Lồng ấp sơ sinh: 01 

- Máy xét nghiệm sinh hoát: 01 

- Monitor theo dõi bệnh nhân 06 thông số: 09  

* Trung tâm y tế huyện Bình Giang 

- Máy siêu âm chuyên tim mạch: 01 

- Monitor theo dõi bệnh nhân 06 thông số: 02 

- Hệ thống nội soi tai mũi họng: 01 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

5. Tổng mức đầu tư dự án (làm tròn): 235.000.000.000 đồng.  

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng). 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương từ chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: 

Hải Dương, Nam Sách, Kim Thành, Chí Linh, Kinh Môn, Thanh Hà, Tứ Kỳ, 

Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023. 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 


