
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
        
          Số:         /BCTT-KTNS

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

Hải Dương, ngày       tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét và gia cố 

kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang
(Báo cáo tại kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, 
Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 2945/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19/5/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch 
đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị 
quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt 
- Phủ, huyện Bình Giang, Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết
Dự án nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình 

Giang nhằm nâng cao khả năng dẫn nước tưới tiêu, thích ứng với tác động của 
biến đổi khí hậu; đảm bảo phục vụ tưới cho 1.929 ha diện tích đất canh tác, tiêu 
cho 2.134 ha diện tích lưu vực phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dùng 
nước của các ngành kinh tế khác; khắc phục tình trạng sạt lở, ổn định lòng dẫn, 
kết hợp nâng cao năng lực công tác quản lý, vận hành, chống lấn chiếm hành 
lang công trình thủy lợi; góp phần cải tạo môi trường sinh thái, chống ô nhiễm 
nguồn nước, tạo cảnh quan khu vực, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của huyện Bình Giang. 
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Đây là dự án sử dụng 100% ngân sách Trung ương, dự kiến sẽ được bố trí 
trong phương án đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 nguồn NSTW. Do 
đó, để dự án đủ điều kiện được bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025 và hoàn 
thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai các bước tiếp theo, việc HĐND tỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Nội dung chủ trương đầu tư
Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và 

gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang với nội dung và quy 
mô cụ thể như sau:

1. Quy mô đầu tư: 
a) Nạo vét và gia cố kênh
- Nạo vét tuyến kênh trung thuỷ nông Sặt - Phủ đoạn từ K0+000 - K7+500 

với tổng chiều dài khoảng 7.500m.
- Gia cố kênh các đoạn: K0+950 - K1+200 và  K2+200 - K7+500. Kết cấu 

tấm lát bê tông cốt thép đúc sẵn trong hệ thống khung dầm bê tông cốt thép. Tại 
các các đoạn kênh qua khu dân cư, khu phố nhà ở sát bờ kênh lựa chọn kè mái 
kênh dạng thẳng đứng bằng hệ thống cọc và tấm chắn bê tông cốt thép để giảm 
thiểu chi phí giải phóng mặt bằng.

b) Xây dựng, cải tạo công trình trên kênh
Xây dựng, cải tạo 09 cầu, cống trên kênh, bao gồm: Cống Cầu Sộp A tại 

K0+950; cống Cầu Sộp B tại K1+300; cống Trại Lợn tại K2+633; cầu vào khu 
công nghiệp Vĩnh Hồng tại K2+954; cầu Ford Việt tại K2+330; cống Bá Đông 
tại K5+027; cống vào khu dân cư Bình An tại K5+520; cống Mỹ Trạch vào thôn 
Bình An tại K6+117 và cầu dân sinh thôn Phủ tại K6+928.

c) Làm đường quản lý vận hành kết hợp dân sinh:
Làm đường quản lý kết hợp đường dân sinh phía bờ tả với chiều dài 

khoảng 2,1km, bao gồm các đoạn: K2+200 - K2+700 (từ khu hành chính huyện 
đến giáp cụm công nghiệp Vĩnh Hồng); K4+600 - K6+200 (khu dân cư thôn Bá 
Đông, Mỹ Trạch). Kết cấu, quy mô phù hợp hiện trạng và quy hoạch giao thông 
vùng huyện Bình Giang.

d) Các hạng mục phụ trợ
Xây dựng vỉa hè và bồn cây tạo cảnh quan phía bờ hữu, đoạn từ K2+200 - 

K6+750 với chiều dài khoảng 4,55km (dọc theo đường 392).
2. Nhóm dự án: Nhóm B.
3. Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.
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4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 170.000.000.000 đồng (Một trăm 
bảy mươi tỷ đồng). Trong đó:

Chi phí xây dựng 130.175.995.000 đồng.
Chi phí thiết bị 67.278.000 đồng.
Chi phí quản lý dự án 2.127.700.000 đồng.
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 8.251.017.000 đồng.
Chi phí khác 4.923.464.000 đồng.
Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính) 9.000.000.000 đồng.
Chi phí dự phòng 15.454.546.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu 
tư công giai đoạn 2021-2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
7. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021 - 2025 và theo kế 

hoạch vốn cấp.
III. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương khẩn 

trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối 

với nội dung Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo 
vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang của UBND tỉnh. 
Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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