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              Hải Dương, ngày        tháng 8 năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về viêc̣ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án: Đầu tƣ xây 

dựng đƣờng tỉnh 394B, tỉnh Hải Dƣơng (đoạn từ Quốc lộ 5 đến  

Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng) 

 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 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; 

Thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 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; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ QL5 

đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng); 

Thực hiện Thông báo kết luận số 266-TB/TU ngày 16 tháng 6 năm 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; 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 358-TB/TU ngày 02 tháng 8 năm 2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về phương án triển khai thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn từ Quốc lộ 5 đến khu công nghiệp Phúc 

Điền mở rộng); 

Căn cứ Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến 

năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3769/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT 
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tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 

3353/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình 

Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; 

Trên cơ sở Báo cáo số 1600/SKHĐT-KTN ngày 20 tháng 8 năm 2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh 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) và sau khi xin ý kiến của các Thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định 

điều chỉnh 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) với những 

nội dung chính như sau: 

1. Lý do điều chỉnh 

Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ QL5 

đến khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/7/2021. Tuy 

nhiên, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh có văn bản cam kết và đề 

nghị tài trợ xây dựng cầu vượt sông Sặt và đường dẫn từ cầu đến Khu công 

nghiệp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận tại Thông báo số 358-TB/TU 

ngày 02/8/2021 về phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường 

tỉnh 394B (đoạn từ Quốc lộ 5 đến khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng) trong đó 

giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục làm chủ đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng đoạn nối từ Quốc lộ 5 đến cầu vượt sông Sặt bằng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh, đoạn từ cầu vượt sông Sặt và đường dẫn từ cầu đến khu công nghiệp 

giao Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh là chủ đầu tư. Do vậy, phải 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo phạm vi tuyến sử dụng vốn đầu tư công. 

2. Nội dung điều chỉnh  

Điều chỉnh tách hạng mục cầu qua sông Sặt và đường dẫn từ cầu qua sông 

Sặt đến khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng thành dự án riêng và đầu tư từ 

nguồn vốn tài trợ của Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh. Phạm vi 

dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công là đoạn đường tỉnh 394B (đoạn từ 

Quốc lộ 5 đến cầu qua sông Sặt). 

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau: 
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2.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn 

từ Quốc lộ 5 đến cầu qua sông Sặt). 

2.2. Nội dung và quy mô đầu tư dự án: 

a) Về phạm vi, hướng tuyến:  

- Điểm đầu Km0+000 lý trình dự án giao với Quốc lộ 5 (tại khoảng 

Km37+110 lý trình QL5); điểm cuối kết nối với cầu qua sông Sặt do Công ty cổ 

phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh đầu tư.  

- Tổng chiều dài đoạn tuyến: Khoảng 0,7Km. 

b) Về quy mô đầu tư: 

Quy mô đường tương đương quy mô đường cấp II đồng bằng. Bề rộng 

nền đường 25m, bề rộng mặt đường 15m (2x7,5m), bề rộng dải phân cách giữa 

8m (khi lưu lượng trên tuyến tăng sẽ mở rộng mặt đường mỗi bên 3m, dải phân 

cách giữa thu hẹp lại còn 2m), bề rộng lề đất phía ngoài 2m(2x1m); tiêu chuẩn 

TCVN 4054:2005, vận tốc thiết kế 80km/h. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

2.3. Địa điểm đầu tư: Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

2.4. Dự kiến diện tích sử dụng đất: Khoảng 5,0 ha. 

2.5. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 147.400.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:    68.460.000.000 đồng; 

- Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác:    19.210.000.000 đồng; 

- Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính):     46.330.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:     13.400.000.000 đồng. 

3. Các nội dung khác của chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Không thay đổi và 

thực hiện theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của 

HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ QL5 đến Khu công nghiệp 

Phúc Điền mở rộng). 

4. Tổ chức thực hiện 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương có trách nhiệm: 

+ Thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo và triển khai thực hiện Dự án đầu 

tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu qua 

sông Sặt) theo đúng quy định, đảm bảo kết nối đồng bộ với cầu qua sông Sặt do 

Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý- Bắc Ninh (Nhà tài trợ) thực hiện đầu tư. 
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+ Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan 

trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì cùng với Sở Tài chính tham mưu báo cáo 

HĐND tỉnh bố trí Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương 

(đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu qua sông Sặt) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định; tham mưu cân đối, 

bố trí đủ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế 

hoạch đầu tư công hàng năm để thực hiện đầu tư dự án; Hướng dẫn Công ty cổ 

phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh thực hiện trình tự thủ tục và thẩm định, trình 

UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu 

qua sông sặt và đường dẫn từ cầu qua sông sặt đến khu công nghiệp Phúc Điền 

mở rộng sử dụng nguồn vốn của Nhà tài trợ để sớm triển khai thực hiện đồng bộ 

với Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 

đến cầu qua sông Sặt). 

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:  

+ Phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty 

cổ phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh thực hiện trình tự thủ tục lập, thẩm định 

thiết kế và các công việc liên quan đến các công trình đảm bảo đồng bộ về kỹ 

thuật và hướng tuyến. 

+ Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Giang và các sở, ngành liên 

quan tham mưu cho UBND tỉnh xác định cụ thể hướng tuyến, quy mô và 

phương án kết nối tuyến đường tỉnh 394B đoạn từ đường tỉnh 395 ra nút giao 

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

+ Rà soát, tích hợp tuyến đường tỉnh 394B vào quy hoạch tỉnh Hải Dương. 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm: Chủ trì cùng với Sở Giao thông vận tải, 

UBND huyện Bình Giang và các đơn vị liên quan cập nhật hướng tuyến, quy mô 

và phương án kết nối tuyến đường tỉnh 394B đoạn từ đường tỉnh 395 ra nút giao 

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khi điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Bình Giang. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chủ trì rà soát, đưa diện 

tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án vào phương án phân bổ đất đai trong quy 

hoạch tỉnh Hải Dương và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm để làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với UBND huyện 

Bình Giang, UBND huyện Cẩm Giàng có trách nhiệm: Rà soát, tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quy hoạch đất trồng lúa giữa các huyện, 

thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an ninh lương thực. 

- UBND huyện Cẩm Giàng có trách nhiệm:  

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng, trong đó cập 

nhất hướng tuyến, quy mô đoạn tuyến đường tỉnh 394B đi qua địa bàn huyện kết 
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nối đồng bộ với đoạn tuyến đường tỉnh 394B đi qua huyện Bình Giàng; chỉ đạo 

thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã có tuyến đường 

qua địa bàn theo quy định. 

+ Rà soát, quy hoạch quỹ đất hai bên tuyến đường để quản lý và đầu tư 

xây dựng theo quy định khi điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng. 

+ Rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án vào phương 

án phân bổ đất đai trong quy hoạch tỉnh Hải Dương và kế hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm cơ sở thu hồi và giao 

đất thực hiện dự án. Chủ động thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo 

tiền độ yêu cầu. 

- Các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải 

Dương (chủ đầu tư dự án) trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đảm bảo 

quy định. 

- Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh phối hợp với các sở, 

ngành, đơn vị, địa phương liên quan để thực hiện thủ tục và đầu tư xây dựng 

công trình cầu qua sông Sặt và đường dẫn từ cầu qua sông Sặt đến khu công 

nghiệp Phúc Điền mở rộng theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hôị đồng nhân dân tỉnh xem xét , quyết điṇh 

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải 

Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu qua sông Sặt) với nội dung như trên./. 

  
Nơi nhận:  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo) 

- Hôị đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT,TNMT, NN&PTNT; 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- HĐND, UBND huyện Bình Giang, Cẩm Giàng; 

- Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b). 

 

 

 

 
 

 
 
 

Triệu Thế Hùng 
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