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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  

Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo,  

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
 
 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 năm 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 tháng 4 năm 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 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 tháng 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn 

tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương; 

Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ 

tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; 

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

đồng nhân dân tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương; 

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 

về chủ trương đầu tư một số dự án, công trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025; sau 

khi xem xét Báo cáo số 1195/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh đã trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án trên tại cuộc họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ I theo 

Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021; tuy nhiên, đến nay chủ 

trương điều chỉnh dự án trên chưa được HĐND tỉnh bố trí họp thông qua. 

Để chuẩn bị nội dung cuộc họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ IV, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương, với những nội dung chính như sau: 
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1. Lý do điều chỉnh: Bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào 

dự án để tiến hành giải phóng mặt bằng quanh khu vực đang triển khai thực hiện dự 

án nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư. 

2. Nội dung điều chỉnh 

a) Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 31.954.279.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, chín trăm năm mươi tư triệu, hai trăm bảy mươi 

chín nghìn đồng). 

Cụ thể như sau:  

Đơn vị tính: đồng 

TT Khoản mục chi phí 

TMĐT theo 

Nghị quyết số 

05/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2020 

Kinh phí điều 

chỉnh, bổ sung 

TMĐT đề nghị 

điều chỉnh 

1 Chi phí xây dựng: 17.355.636.000 0 17.355.636.000 

2 Chi phí QLDA: 397.760.000 0 397.760.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư: 1.159.830.000 0 1.159.830.000 

4 Chi phí khác: 341.933.000 0 341.933.000 

5 
Chi phí bồi thường 

GPMB: 
0 10.768.785.000 10.768.785.000 

6 Dự phòng: 1.930.335.000 0 1.930.335.000 

 Tổng cộng: 21.185.494. 000 10.768.785.000 31.954.279.000 

b) Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành trong năm 2022. 

3. Các nội dung khác về chủ trương đầu tư dự án: Các nội dung khác thực 

hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía 

trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

(Chi tiết nội dung trong hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn 

tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập và Dự thảo Nghị quyết gửi 

kèm theo). 
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UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng 

Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với nội dung trên. Tờ trình này thay thế Tờ 

trình số 55/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt) 

- Thường trực Tỉnh uỷ; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, TC, XD, VHTTDL; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND thành phố Chí Linh; 

- Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (40b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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