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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 361/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình 

  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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;  

Trên cơ sở Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C;Nghị quyết số 308/NQ-HĐND 

ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 tỉnh 

Hòa Bình: Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 

2025 tỉnh Hòa Bình; 

 Xét Tờ trình số 165/Tr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm 

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình; báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình do Sở Y tế quản lý dự án, nội dung 

chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 



CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 20-03-2021                         64 

 
Đầu tư  ây dựng, nh m t ng cư ng cơ sở v t ch t cho Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình; đáp ứng điều kiện làm việc; 

nâng cao ch t lượng Y tế đ i sống nhân dân trong tỉnh, khắc phục những khó 

kh n về mặt b ng ch t hẹp, chưa đủ các hạng mục thiết yếu, hoàn thiện quy mô 

tổ chức thí nghiệm và kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm đạt chuẩn. 

2. Quy mô đầu tư dự án 

2.1. Phần  ây dựng: 

- Xây dựng Nhà kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, tổng diện tích 

2.843m
2
. Thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Cải tạo nhà 02 tầng, diện tích 427m
2
; Bóc, trát, l n sơn lại toàn nhà; tháo 

dỡ, lát lại nền gạch Ceramic; thay mới b c tam c p và b c cầu thang ốp đã 

Granit; thay mới hệ thống cửa sổ, cửa đi thay thế b ng của nhôm; thay mới hệ 

thống điện. 

- Các hạng mục phụ trợ: Xây dựng nhà thư ng trực, diện tích 24m
2
; cổng, 

tư ng rào dài 184m; nhà để  e; sân, tổng diện tích 1.000m
2
; bể chứa nước thải; 

hệ thống c p điện, c p thoát nước ngoại tuyến. 

2.2. Phần thiết bị: Thiết bị  ây lắp và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý 

và thí nghiệm của trung tâm đồng bộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình  ây dựng dân dụng, Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 40.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn dự án: Nguồn vốn ngân sách tỉnh n m 2020 (chuẩn 

bị đầu tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện: Phư ng Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: N m 2021-2024 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (từ n m 2021) 

9. Các nội dung khác 

9.1. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới kết hợp cải tạo, sửa chữa. 

9.2. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp lu t về đầu tư công và các quy định của pháp lu t có liên quan; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và th i gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng  ây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp lu t. 



CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 20-03-2021                         65 

 
2. Thư ng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp lu t. 

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 n m 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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