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Hải Dương, ngày        tháng 7 năm 2021

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

Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng
 (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 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 Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị 

quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách 
Bạch Đằng; Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết:
Dự án Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng do Văn 

phòng Tỉnh ủy làm chủ đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho nhà khách, đáp 
ứng nhiệm vụ chính trị đề ra cũng như tạo cảnh quan chung trong khuôn viên 
Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Hải Dương và nâng cao tuổi thọ của công trình. 

Đây là dự án nhóm C, 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
Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng với các hạng mục cụ 

thể như sau:
a) Khối nhà khách: Cải tạo toàn bộ mái, bên trong và bên ngoài khối nhà 

khách 8 tầng.
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b) Xây mới nhà bếp tại vị trí nhà bếp cũ: Nhà 01 tầng, móng BTCT; phần 
thân cột, dầm sàn BTCT, kết cấu tường bao che; lắp đặt hệ thống cửa, hệ thống 
điện, cấp thoát nước hoàn thiện.

c) Sân vườn cảnh quan: Lát gạch, trồng cây tạo cảnh quan sân vườn đảm 
bảo đồng bộ với sân vườn Trụ sở Tỉnh ủy. 

2. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa.
3. Chủ đầu tư dự án: Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương.
4. Dự án nhóm: C.
5. Tổng mức đầu tư dự án (làm tròn): 44.805.597.000 đồng 
(Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm linh năm triệu, năm trăm chín 

mươi bảy nghìn đồng).
Trong đó:

- Chi phí xây dựng và thiết bị: 36.893.979.000 đồng;
- Chi phí QLDA, tư vấn ĐTXD, chi khác: 3.838.382.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 4.073.236.000 đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Số 89 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương.
8. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế 

hoạch vốn bố trí hàng năm.
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: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng. 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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