
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND TP. Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư công trình: 

Nâng cấp, mở rộng phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải 
dương (đoạn từ phố Vũ Công Đán đến giáp KCN Đại An)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2020 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành 

phố Hải Dương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở 
rộng phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải dương (đoạn từ phố Vũ 
Công Đán đến giáp KCN Đại An);

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND thành 
phố Hải Dương về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
công trình: Nâng cấp, mở rộng phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố 
Hải dương (đoạn từ phố Vũ Công Đán đến giáp KCN Đại An);

Căn cứ Thông báo số 379-TB/TU ngày 29/10/2021 của Ban Thường Vụ 
Thành ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng phố 
Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số: 607/TTr-TCKH 
ngày 03/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Nâng 

cấp, mở rộng phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải dương (đoạn từ 
phố Vũ Công Đán đến giáp KCN Đại An) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, 
thành phố Hải dương (đoạn từ phố Vũ Công Đán đến giáp KCN Đại An).

2. Tên chủ đầu tư: UBND phường Tứ Minh.
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3. Lý do điều chỉnh bổ sung:
Do trong quá trình lập hồ sơ thiết kế chưa tính toán hết chi phí cho công tác 

hỗ trợ bồi thường GPMB, đồng thời việc nghiên cứu điều chỉnh lại nhằm hợp với 
yêu cầu thực tế và đảm bảo chất lượng công trình.

4. Quy mô điều chỉnh:
- Di chuyển đường ống cấp nước sinh hoạt lên vỉa hè để đảm bảo việc sửa 

chữa, duy tu đường ống.
- Phá dỡ trạm bơm Xuân Dương B, phường Tứ Minh nằm trong phạm vi 

mặt bằng của công trình.
- Bổ sung vuốt nối tại một số lối rẽ vào ngõ, nghĩa trang, đình, nhà văn hóa 

và trường mầm non.
- Bổ sung các ống cống tròn D40 phục vụ thoát nước khu vực nghĩa trang, 

nhà văn hóa bên trái tuyến. Bổ sung lát vỉa hè phần đất trống còn lại giáp tường 
xây của Đình phía bên phải tuyến từ cọc 21 đến cọc 23.

- Phá bỏ hệ thống rãnh dọc hiện trạng B=40cm của đường Vũ Công Đán 
(đoạn trong phạm vi giao cắt với đường Thượng Đạt). Hệ thống thoát nước dọc 
đường Vũ Công Đán phía mép hè bên phải đường Thượng Đạt sẽ được đấu nối 
với hố thu KT: 100x100cm của đường Thượng Đạt bằng rãnh BTXM B=40cm). 
Phần rãnh dọc hiện trạng B=40cm đường Vũ Công Đán phía mép hè bên trái 
đường Thượng Đạt thiết kế xây bịt đầu rãnh.

- Bổ sung 01 mũi khoan khảo sát địa chất (có lấy mẫu thí nghiệm) tại vị trí 
nền đường trên phạm vi mương cũ để đối chứng kết quả khảo sát (thực hiện theo 
Công văn số 806/UBND-QLĐT ngày 11/7/2019 của UBND thành phố).

- Điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng theo các quyết định phê duyệt 
phương án bồi thường GPMB của UBND thành phố.

 (Chi tiết theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh do UBND 
phường Tứ Minh tổ chức lập)

5. Tổng mức đầu tư
- Tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu: 17.312.209.000 đồng (Bằng chữ: 

Mười bảy tỷ ba trăm mười hai triệu hai trăm linh chín nghìn đồng).
- Giá trị điều chỉnh tăng: 4.522.733.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh: 21.834.942.000 đồng (Bằng 

chữ: Hai mươi mốt tỷ tám trăm ba mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn 
đồng).

6. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình theo thực tế: 2019-2022.
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8. Các nội dung khác của dự án không thay đổi, thực hiện theo Quyết định 
số 2074/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Hải Dương về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: UBND phường Tứ Minh là chủ đầu tư dự án có 
trách nhiệm tổ chức lập, trình duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy 
định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Giám đốc Ban 
QLDA đầu tư XDCB thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản 
lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị 
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để bc); 
- TT HĐND tp (để bc);
- CT và các PCT UBND tp;
- Như điều 3;
- Lưu: VT,TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Trần Hồ Đăng
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