
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 
Số:          /BC-SKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày       tháng         năm 2021

BÁO CÁO
Về chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu
 và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

giai đoạn 2021-2025
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 
40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh 
Hải Dương về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 
năm 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 833/UBND-VP ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc thông báo dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-
2025 và giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án sử dụng vốn NSĐP 
nguồn vốn ngân sách tỉnh 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Công văn số 2004/UBND-VP ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 
năm 2021-2025;

Căn cứ Báo cáo số 1169/BC-HĐTĐ ngày 21/6/2021 của Hội đồng thẩm 
định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan,
Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản 

lý đã thẩm định và có Báo cáo số 1169/BC-HĐTĐ ngày 21/6/2021 về kết quả 
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn 
nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và có Báo 
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cáo số 1144/BC-SKHĐT ngày 18/6/2021 thẩm định về nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn thực hiện Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, 
nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (cơ quan lập Báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư) đã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sau khi xem xét cụ thể đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 904/TTr-BQLDA ngày 17/8/2021 và hồ sơ kèm 
theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét 
kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như sau:

I. Tóm tắt thông tin chung về dự án:
1. Tên dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng 

cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Hải Dương.
4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Hải Dương.
5. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.
6. Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải 

Dương.
7.  Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo và nâng cấp.
8. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải 

tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cấp nước tưới 
cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước nuôi trồng thủy sản, cấp nước 
cho công nghiệp và tiêu úng cho một phần diện tích đất tự nhiên trên địa bàn 
tỉnh, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

9. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Cải tạo và nâng cấp 18 trạm bơm (TB Đống Nổi, TB Thanh Quang -  

huyện Nam Sách; TB Thanh Lang, TB Cống Gang - huyện Thanh Hà; TB Ninh 
Hòa, TB Xuyên Hử - huyện Ninh Giang; TB Kim Xuyên, TB Kim Lương tiêu - 
huyện Kim Thành; TB Thống Kênh, TB Cao Duệ - huyện Gia Lộc; TB Cẩm 
Điền, TB Bối  Tượng - huyện Cẩm Giang; TB Trinh Nữ,TB Thúc Kháng - 
huyện Bình Giang; TB Đồng Tràng, TB Cự Lộc tiêu - huyện Tứ Kỳ; TB Hoành 
Sơn A - thị xã Kinh Môn; TB Cống Giác - huyện Thanh Miện) với các nội dung 
chủ yếu:

+ Xây dựng, cải tạo nhà máy và hệ thống điện cấp cho nhà máy;
+ Xây dựng bể hút, cầu chắn rác, bể xả, kênh xả mới;
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+ Xây dựng, cải tạo nhà quản lý trạm bơm và các công trình phụ trợ.
- Nạo vét 4 tuyến kênh, sông gồm Sông Chùa Đỏ - huyện Thanh Miện; 

kênh KT TB Thanh Lang - huyện Thanh Hà; kênh KC TB Cống Giác - huyện 
Thanh Miện; kênh chính, kênh T5 TB Xuyên Hử - huyện Ninh Giang;

- Kiên cố hóa 05 tuyến kênh và làm các công trình trên kênh gồm: Kênh 
tưới chính TB Cộng Hòa (K0-K1+500) - huyện Nam Sách; kênh chính TB Kim 
Tân (K0-K2+870) - huyện Kim Thành; kênh N1 (K0-K1+300), N2 (K0-
K1+300) TB Thái Sơn- thị xã Kinh Môn; kênh tưới N1 (K0-K0+500) TB Lương 
Điền- huyện Cẩm Giàng; kênh tưới kết hợp xả tiêu TB Cẩm Đoài (K0-K1+200)- 
huyện Cẩm Giàng.

10. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn 10 huyện, thị xã của tỉnh Hải 
Dương: Nam Sách, Thanh Hà, Ninh Giang, Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình 
Giang, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Gia Lộc, Thanh Miện.

11. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 167.698.832.000 đồng (Một trăm 
sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn 
đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng 85.829.985.500 đồng;

- Chi phí thiết bị 52.868.911.000 đồng;

- Chi phí QLDA 2.014.487.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7.096.249.000 đồng.

- Chi phí khác 3.202.640.000 đồng;

- Chi phí dự phòng 16.686.559.000 đồng.
12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung 

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

hoạch vốn cấp hàng năm.
(Chi tiết nội dung theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Tu 

bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 do Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh Hải Dương lập, trình kèm theo Tờ trình số 904/TTr-BQLDA ngày 
17/8/2021)

II. Tổ chức thực hiện:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và giao các sở, ngành, địa phương liên quan 

và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thực hiện một số nội 
dung sau:

1. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (chủ đầu tư 
dự án) có trách nhiệm:
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+ Thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo và triển khai thực hiện Dự án: Tu 
bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

+ 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.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài chính có trách 
nhiệm: Rà soát khả năng cân đối vốn để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và 
UBND tỉnh đưa Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách 
tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 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.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Rà soát, cập 
nhật Dự án vào phương án phát triển mạng lưới thủy lợi của tinh (trong quy 
hoạch tỉnh Hải Dương).

4. UBND các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Ninh Giang, Kim Thành, Cẩm 
Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện và thị xã Kinh Môn có trách 
nhiệm: Rà soát, cập nhật các hạng mục công trình của dự án trong quy hoạch 
vùng, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai 
đoạn 2021-2025 của huyện (thị xã) để làm cơ sở thực hiện.

5. Các Sở, ngành, đơn vị khác có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao có trách nhiệm, phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển 
khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tu bổ, nạo vét kênh dẫn 
nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2025./.

Nơi nhận:                               
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở: Nguyễn Hải Châu;
- Lưu: VT, KTN. 

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Diên
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