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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày        tháng     năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: 

Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương 
(đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)

 (Báo cáo tại kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa XVII)

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 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 quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 

tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-
2025 của tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Thông báo số 135-TB/TU ngày 16/3/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương 
về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ 
Huyện ủy Bình Giang;

Căn cứ Thông báo kết luận số 266-TB/TU ngày 16/6/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 
394B kết nối Quốc lộ 5 với đường tỉnh 392 đi nút giao đường ô tô cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng;

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị 
quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải 
Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng); Ban kinh 
tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết
Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc 

lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
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dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án kết nối với đoạn tuyến đường tỉnh 394B do 
Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng đầu tư (đoạn tuyến 
đường tỉnh 394B đi qua Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng và đoạn từ ranh 
giới Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng đến đường tỉnh 395) để tạo tuyến giao 
thông kết nối liên vùng, hình thành trục giao thông kết nối Quốc lộ 5 với đường 
ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất hai bên 
tuyến đường theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào 
đầu tư trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bình Giang, 
huyện Cẩm Giàng nói riêng và của tỉnh Hải Dương nói chung.

 Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, cấp quyết 
định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, việc Hội đồng nhân dân 
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 đề nghị chủ trương đầu tư do UBND 

tỉnh trình, cụ thể:
1. Nội dung và quy mô đầu tư
1.1. Phạm vi và hướng tuyến: 
- Điểm đầu tại Km0 kết nối với Quốc lộ 5 khoảng Km37+110 thuộc địa 

phận xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng; điểm cuối khoảng Km1+170 lý trình dự 
án giáp với phạm vi Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (đoạn tuyến đường 
tỉnh 394B đi qua Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng và đoạn từ ranh giới Khu 
công nghiệp Phúc Điền mở rộng đến đường tỉnh 395 do Nhà đầu tư hạ tầng Khu 
công nghiệp Phúc Điền mở rộng đầu tư) thuộc địa phận xã Vĩnh Hưng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hướng tuyến theo Quy hoạch vùng huyện Bình 
Giang và Quy hoạch Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng đã duyệt. 

Tổng chiều dài tuyến đường tỉnh 394B (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công 
nghiệp Phúc Điền mở rộng) khoảng 1,17km.

1.2. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Xây dựng tuyến đường tỉnh 394B (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công 

nghiệp Phúc Điền mở rộng) tương đương quy mô đường cấp II đồng bằng, tốc 
độ thiết kế 80km/h, gồm phần đường nối Quốc lộ 5 và cầu vượt sông Sặt với 
tổng chiều dài khoảng 1,17km (trong đó, thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng 
khoảng 817m; thuộc địa phận huyện Bình Giang khoảng 353m), cụ thể:

- Thiết kế các cống ngang tại các vị trí cần thoát nước lưu vực và tại các 
vị trí cắt qua kênh, mương thủy lợi. Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống đảm bảo an 
toàn giao thông theo quy định.

- Xây dựng hoàn trả các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi dự án (thông 
tin liên lạc, điện, kênh mương,…).
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2. Dự án nhóm: B.
3. Tổng mức đầu tư dự án: 286.340.000.000 đồng  (Bằng chữ: Hai trăm 

tám mươi sáu tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng)
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:      184.400.000.000 đồng;
- Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác:        27.660.000.000 đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính):      48.250.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:        26.030.000.000 đồng.
4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025.
5. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế 

hoạch vốn cấp hàng năm.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
III. Đề nghị UBND tỉnh bổ sung Dự án vào danh mục bố trí vốn đầu tư 

công trung hạn 2021-2025 và hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
liên quan tiếp tục 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 của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 
dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến 
Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng). 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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