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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

_____________ 

 

Số: 172/NQ-HĐND 

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

______________________________________________________ 

 

    Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn chỉnh đường trục  
phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường ĐH.72) 

_______________________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;  

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản 
lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 
về sửa đổi bổ sung một số Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 
07/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn chỉnh 
đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường 
ĐH.72); Báo cáo kết quả thẩm định số 2522/BC-SKHĐT ngày 27/11/2018 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách- HĐND 
tỉnh, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại 
kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 

1. Tên dự án: Hoàn chỉnh đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến 
(đoạn từ đường HY3 đến đường ĐH.72). 
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2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

4. Cấp Quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Hưng Yên. 

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến. 

6. Địa điểm xây dựng: Thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên. 

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 111.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất khu Đại 
học Phố Hiến. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2019 - 2021. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới. 

11. Mục tiêu, quy mô dự án: 

11.1. Mục tiêu đầu tư:  

Đầu tư xây dựng tuyến đường góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thiết 
yếu của Khu Đại học Phố Hiến, tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học, cơ 
sở giáo dục tiến hành đầu tư xây dựng, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội 
của thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. 

11.2. Quy mô dự án: Điểm đầu giao với đường HY3, thành phố Hưng 
Yên; điểm cuối giao với ĐH.72, huyện Tiên Lữ; chiều dài tuyến chính khoảng 
2,5 km, tuyến nhánh khoảng 1,1 km. 

- Mặt đường: Hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa lớp 2 BTNC 9,5 dày 5 cm. 

- Vỉa hè:  

+ Lát vỉa hè bằng gạch tự chèn; 

+ Xây bó hè, hố trồng cây; 

+ Hào kỹ thuật. 

- Chiếu sáng:  

+ Lắp đặt đường điện chiếu sáng hai bên đường; 

+ Lắp đặt đường điện chiếu sáng giải phân cách. 

- An toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu 
đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ theo quy định của pháp luật chỉ đạo lập, phê duyệt dự án theo 
quy định, chỉ thực hiện dự án trên cơ sở số vốn thu được từ đấu giá quyền sử 
dụng đất khu Đại học Phố Hiến, tránh tăng nợ XDCB.  

Triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật đầu tư công, Luật xây 
dựng và các quy định liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư. 
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2. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp 
cuối năm. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh, Tổ đại 
biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ 
họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký./. 

 

  

  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên 
 


