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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 59/NQ-HĐND

cỘNG HÒA XÃ HỘI cHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh              

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 
kHóA XIV - kỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 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 năm 2019;

Xét Tờ trình số 8403/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 90/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh 
tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công như sau: 

1. Dự án Đường dẫn và cầu ra cảng tổng hợp Hòn Nét - Con Ong, đoạn từ cảng 
Con Ong đến Quốc lộ 18 (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Dự án Đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh (chi tiết tại 
Phụ lục 02 kèm theo).

3. Dự án Mở tuyến luồng đường thủy nội địa từ cảng Cái Rồng đi các xã đảo Ngọc 
Vừng, Quan Lạn, Bản Sen thuộc huyện Vân Đồn (chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo).

4. Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (chi 
tiết tại Phụ lục 04 kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh.
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a) Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc tổ 
chức triển khai thực hiện dự án tuân thủ đầy đủ các quy định, trình tự của pháp luật về 
thủ tục đầu tư, quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức chi phí đầu tư hiện 
hành; xác định cụ thể tổng mức đầu tư các dự án với nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và 
phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế, phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài. Quản lý chặt 
chẽ chi phí đầu tư dự án, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, 
đúng quy định tránh tiêu cực, thất thoát, tham nhũng, lãng phí; thực hiện đầy đủ các 
trình tự, thủ tục về đất, rừng trước khi phê duyệt dự án, bố trí vốn theo quy định; rà soát, 
hoàn thiện các quy hoạch có liên quan đến các dự án bảo đảm sự thống nhất, phù hợp 
với quy định.

Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư dự án theo 
quy định của pháp luật; xác định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả 
năng cân đối vốn hằng năm để đảm bảo hiệu quả đầu tư, không dàn trải, phát sinh nợ 
đọng; hạn chế tối đa khối lượng phát sinh làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê 
duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự án 
theo quy định.

b) Dự án chỉ được bố trí vốn khi có đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Việc bố trí 
vốn thực hiện các dự án theo kế hoạch bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
nguồn vốn ngân sách tỉnh và kế hoạch bố trí vốn hằng năm được phê duyệt. 

2. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, Kỳ họp thứ 6 thông 
qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

cHỦ TỊcH
(Đã ký)

Nguyễn Xuân ký
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Phụ lục 01
Dự án Đường dẫn và cầu ra cảng tổng hợp Hòn Nét - con Ong, đoạn từ cảng 

con Ong đến Quốc lộ 18
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cảng biển theo hướng đồng bộ, hiện đại 

tạo động lực thu hút đầu tư nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng và khai thác 
cụm cảng Hòn Nét - Con Ong; khai thác hiệu quả các lợi thế về cảng biển nước sâu và 
tiềm năng quỹ đất trong khu vực để phát triển các dịch vụ logistics hỗ trợ cảng, chuyển tải 
hàng hóa, phát triển dịch vụ kho bãi cho hàng chuyên dùng (xi măng, clinker, than, xăng 
dầu, khí hóa lỏng...)… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

2. Quy mô đầu tư:
- Phạm vi xây dựng: Điểm đầu dự án (Km0+000) giao với đường bao biển (theo 

quy hoạch) thuộc địa phận phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. Điểm cuối dự án 
(Km1+800) giao với QL18 tại Km155+840 thuộc địa phận Phường Cẩm Thịnh, thành 
phố Cẩm Phả. Chiều dài tuyến khoảng 1,8 km.

- Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:  Đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn Việt 
Nam “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế: TCVN 4054 - 2005”; chiều rộng nền đường 30m 
đáp ứng quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông đồng bộ.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 209.590 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Phân kỳ đầu tư:
- Giai đoạn 2023-2024: Đầu tư nền đường và hệ thống thoát nước; tổng mức đầu 

tư dự kiến 126.620 triệu đồng.

- Giai đoạn 2024-2025: Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng 
tổng hợp Hòn Nét - Con Ong, tiến hành đầu tư móng, mặt đường và hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật, an toàn giao thông đồng bộ; tổng mức đầu tư dự kiến 83.000 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

9. UBND tỉnh có trách nhiệm giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy 
định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đất, rừng 
trước khi phê duyệt dự án, bố trí vốn theo quy định.
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Phụ lục 02
Dự án Đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: 

Kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố 
Hải Phòng, tạo hệ thống kết nối giao thông liên kết vùng nhằm nâng cao năng lực phục 
vụ về giao thông để đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và thị xã Quảng Yên nói riêng, 
giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh nói chung; từng bước hoàn thiện mạng 
lưới giao thông thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa các địa phương khu vực dự án; bảo 
đảm quốc phòng an ninh.   

2. Phạm vi và quy mô đầu tư:

2.1. Phạm vi xây dựng: 

- Điểm đầu: Km2+275 (theo lý trình cầu và đường dẫn tính từ phía Hải Phòng), 
tiếp giáp mố cầu Bến Rừng thuộc địa phận xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. 

- Điểm cuối: Giao đường tỉnh 338 tại Km6+400 phía Nam cầu Cồn Khoai thuộc 
xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. 

- Chiều dài tuyến: Khoảng 2,3 km.

2.2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: 

- Đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn Việt Nam “Đường ô tô - Yêu cầu thiết 
kế: TCVN 4054 - 2005”; chiều rộng nền đường 35m đáp ứng quy mô mặt cắt ngang 4 
làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. 

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông đồng bộ.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 258.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

8. UBND tỉnh có trách nhiệm giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy 
định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đất, rừng 
trước khi phê duyệt dự án, bố trí vốn theo quy định.
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Phụ lục 03
Dự án Mở tuyến luồng đường thủy nội địa từ cảng cái Rồng  

đi các xã đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn, Bản Sen thuộc huyện Vân Đồn
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy để công bố và quản lý các tuyến luồng 
nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông các tuyến luồng đường 
thủy nội địa.

2. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống phao, biển báo, đèn hiệu và thiết bị phụ trợ khác 
nhằm hướng dẫn giao thông cho phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa theo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam được Bộ Giao 
thông vận tải ban hành tại Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 11.750 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

8. UBND tỉnh có trách nhiệm giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy 
định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đất, rừng 
trước khi phê duyệt dự án, bố trí vốn theo quy định.
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Phụ lục 04
Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh, đáp 
ứng nhu cầu nhiệm vụ là trung tâm thông tin của tỉnh, đảm bảo cho các cơ quan 
báo chí hoạt động hiệu quả; là cơ quan ngôn luận của Đảng, là diễn đàn của nhân 
dân, truyền tải kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và của 
tỉnh đến với nhân dân trong tỉnh; quảng bá hình ảnh năng động, đổi mới của tỉnh 
Quảng Ninh đến với người dân cả nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới; hướng tới trở 
thành trung tâm truyền thông hiện đại, có uy tín, tầm ảnh hưởng rộng, tiềm lực tài 
chính mạnh tương xứng với vị trí, vai trò của một tỉnh dịch vụ, công nghiệp, trung 
tâm dịch vụ chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế 
của miền Bắc. 

- Công trình có kiến trúc hiện đại, độc đáo, có tính biểu tượng, nổi bật so với cảnh 
quan chung nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan khu vực và các công trình lân cận; công 
trình mang tính biểu tượng cho vịnh Hạ Long, con người và văn hóa tỉnh Quảng Ninh; 
là công trình kiến trúc tiêu biểu, là điểm nhấn về cảnh quan, bền vững, phù hợp với quá 
trình phát triển đô thị trong tương lai.

2. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh (không có tháp truyền 
hình), bao gồm cả thiết bị chuyên dùng; với quy mô tổng diện tích sàn khoảng 
22.000 m2, bố trí công năng, gồm: Khu làm việc; Khu chuyên dùng; Khu phim trường 
(gồm có: Phim trường S1 và phụ trợ phim trường; Phim trường S2 và phụ trợ phim 
trường; Phim trường S3 và phụ trợ phim trường; Phim trường S4 và phụ trợ phim trường 
S4; Phim trường ảo S5, S6 và phụ trợ phim trường ảo S5, S6; Phim trường S7 và phụ 
trợ phim trường S7; Phim trường S8 và phụ trợ phim trường S8; Phòng hòa nhạc lớn và 
phòng đặt thiết bị phụ trợ, đạo cụ; Phòng đạo cụ cho phim trường; 04 phòng trang điểm 
cho MC; 02 Phòng hóa trang thay đồ nữ; 02 Phòng hóa trang thay đồ nam); Khu phục 
vụ ăn + bếp; Khu đỗ xe; Khu sử dụng chung.

- Các hạng mục công trình phụ trợ: Phim trường ngoài trời; Nhà đạo cụ phim 
trường ngoài trời; Nhà bảo vệ + nhà ở cho tiểu đội cảnh sát bảo vệ; Các hạng mục công 
trình phụ trợ liên quan khác, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường giao thông nội bộ, 
phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, cây xanh cảnh quanh… đảm bảo các yêu cầu sử dụng 
thực tiễn, phát huy hiệu quả, tránh lãnh phí.
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- Phá dỡ: Phá dỡ các hạng mục công trình cũ để lấy mặt bằng đầu tư công trình 
xây dựng mới.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 764.175 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2025

8. UBND tỉnh có trách nhiệm giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy 
định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đất, rừng 
trước khi phê duyệt dự án, bố trí vốn theo quy định.
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