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Hải Dương, ngày       tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tây Nguyên kéo dài 
và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ

(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 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
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 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Sau khi nghiên cứu, xem xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 

50/TTr-UBND ngày 25/6/2021 về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn 
tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ, Ban kinh tế - ngân sách có một số 
ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết phải điều chỉnh
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn 

tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ là dự án nhóm B, do UBND huyện 
Tứ Kỳ làm chủ đầu tư. Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 
tại Văn bản số 42/HĐND-VP ngày 28/3/2017 và được điều chỉnh chủ trương 
đầu tư tại Văn bản số 192a/HĐND-VP ngày 26/10/2017. Tuy nhiên, sau 01 lần 
điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho tới nay, việc triển khai thực hiện dự án còn 
một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và 
bố trí vốn, do đó cần phải tiếp tục điều chỉnh một số nội dung, cụ thể là:
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- Phát sinh tăng, giảm một số chi phí thực hiện dự án;
- Điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án; Áp dụng chế 

độ, chính sách mới...
-  Do khó khăn trong công tác bồi thường GPMB, việc bàn giao mặt bằng 

cho nhà thầu thi công chậm, ảnh hưởng của dịch Covid 19 phải thực hiện cách 
ly, giãn cách xã hội nên việc thi công không đảm bảo tiến độ quy định;

- Điều chỉnh không đưa giai đoạn 2 vào dự án để thực hiện. Giai đoạn 2 
của dự án chỉ được thực hiện sau khi đã xác định được nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn, khi đó giai đoạn sẽ được lập thành dự án riêng và thực hiện thủ tục 
đầu tư theo quy định.

Do đó, HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng công trình: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường 
trục chính thị trấn Tứ Kỳ là cần thiết và đúng thẩm quyền, tạo cơ sở tiếp tục 
triển khai thực hiện dự án.

II. Các nội dung điều chỉnh
Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án do UBND tỉnh trình, cụ thể:
1. Điều chỉnh tên dự án: 
- Tên dự án đã được phê duyệt: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến 

thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ.
- Tên dự án điều chỉnh: Xây dựng đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị 

trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ.
2. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư: Xây dựng đoạn tuyến thuộc đường trục 

chính thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ để giải quyết tình trạng ách tắc giao thông 
trên đường tỉnh 391, đoạn đi qua thị trấn Tứ Kỳ, tạo không gian phát triển quy 
hoạch đô thị thị trấn Tứ Kỳ theo quy hoạch được duyệt, khai thác và sử dụng 
hiệu quả quỹ đất hiện có trên tuyến, tạo điều kiện phát triên kinh tế - xã hội của 
địa phương.

3. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư: 
- Đầu tư xây dựng ½ bên trái đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn 

Tứ Kỳ; điểm đầu giao với đường nhựa đi Toại An và kết thúc tại lý trình Km 
2+849,71). Chiều dài đoạn tuyến khoảng 2.056,81m.

Bề rộng nền đường giai đoạn 1 Bnền =21m, trong đó: Mặt đường xe chạy 
12m, hè phố bên trái tuyến tuyến rộng 7m đắp đất trồng cây xanh; lề đất 2,0m. 

Kết cấu mặt đường (Ey/c=155 Mpa); tải trọng thiết kế mặt đường: ô tô 
trục sau đơn 10T; tải trọng thiết kế cống ngang đường: H30-XB80.
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- Điều chỉnh không đưa vào dự án thực hiện đầu tư giai đoạn 2. Giai đoạn 
2 của dự án chỉ được thực hiện sau khi đã xác định được nguồn vốn, khả năng 
cân đối vốn và sẽ được lập thành riêng để thực hiện.

4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 
- Tổng mức đầu tư dự án đã duyệt (theo Văn bản số 42/HĐND-VP ngày 

28/3/2017 của HĐND tỉnh): 234 tỷ 730 triệu đồng, trong đó:
+ Giai đoạn 1: 80 tỷ đồng, bao gồm:
- Ngân sách Trung ương: 52,91 tỷ đồng (giai đoạn 2016-2020 đã bố trí 20 

tỷ đồng, còn lại 32 tỷ 910 triệu sẽ bố trí vào giai đoạn 2021-2025);
- Ngân sách địa phương huyện Tứ Kỳ: 27,09 tỷ đồng (đã bố trí đủ trong 

giai đoạn 2016-2020).
+ Giai đoạn 2: 154 tỷ 730 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh (thực hiện đầu tư giai đoạn 1): 

99.531.817.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, tám trăm 
mười bảy nghìn đồng)

5. Nguồn vốn đối với phần chi phí phát sinh: Từ nguồn ngân sách 
huyện Tứ Kỳ: 19.531.817.000 đồng.

6. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành dự án trong năm 
2022.

7. Các nội dung khác của chủ trương đầu tư dự án: Không thay đổi và 
thực hiện theo Văn bản số 42/HĐND-VP ngày 28/3/2017, Văn bản số 
192a/HĐND ngày 26/10/2017 của HĐND tỉnh, các Quyết định và các văn bản 
khác có liên quan.

III. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND huyện 
Tứ Kỳ 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 số 50/TTr-UBND ngày 25/6/2021 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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