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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư một
số dự án, công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII)
Qua xem xét, nghiên cứu các Tờ trình1 kèm Dự thảo Nghị quyết của
UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình
thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:
I. Về thẩm quyền quyết định
UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với 06
dự án, bao gồm 05 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và 01 dự án thuộc lĩnh
vực y tế: (1) Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình
phụ trợ, trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ; (2) Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng
trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách; (3) Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng
trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang; (4) Nâng tầng 3,4 nhà lớp học 2
tầng 6 phòng (móng 4 tầng), xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn
nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học bộ môn cũ 3 tầng trường THPT
Kinh Môn, thị xã Kinh Môn; (5) Đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng
trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng; (6) Xây dựng mới nhà điều trị bệnh
tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện tâm thần Hải Dương.
Các dự án này đều là dự án nhóm C, theo quy định của Luật Đầu tư công
năm 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 đối với 06 dự án là
đúng thẩm quyền.
II. Về nội dung Tờ trình
1. Các dự án do UBND tỉnh đề xuất thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo
nhằm cải thiện cơ sở vật chất trường lớp học, đáp ứng được điều kiện giảng dạy
của thầy cô giáo và học tập của học sinh; lĩnh vực y tế nhằm tăng cường cơ sở
vật chất, nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện. Đây đều là các dự án cần
thiết phải đầu tư.
Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 03/12/2021; Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 03/12/2021; Tờ trình
số 126/TTr-UBND ngày 03/12/2021; Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 03/12/2021; Tờ trình số
129/TTr-UBND ngày 03/12/2021; Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 03/12/2021.
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2. Danh mục hồ sơ của từng dự án do UBND tỉnh trình cơ bản đảm bảo
theo quy định tại khoản 1 Điều 10 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. Văn
bản thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác định tính cần thiết của việc
đầu tư các dự án; có tiếp thu các ý kiến tham gia của sở, ngành liên quan.
3. Tổng mức đầu tư của 06 dự án là 85 tỷ 417 triệu đồng; đã được dự kiến
bố trí trong phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo Nghị
quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh.
Trên cơ sở đó, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư đối với 06 dự án theo đề nghị của UBND tỉnh (Chi tiết phụ lục
kèm theo)
III. Một số kiến nghị
Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Lựa chọn cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ
đầu tư các dự án, công trình đảm bảo theo quy định.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo
đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách
nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm
định hồ sơ thiết kế, dự toán… đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Bố trí đủ vốn để dự án hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.
- Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường
hợp phát sinh của dự án.
- Nâng cao hiệu quả quản lý dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt
động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ
cương đầu tư công; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.
- Thực hiện Thông báo số 255/TB-VP ngày 30/11/2021 của Văn phòng
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh, Ban kinh tế ngân sách đề nghị HĐND tỉnh chưa phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 02 dự
án: Đầu tư xây dựng nhà đa năng và sân bóng đá trường THPT Quang Trung,
huyện Ninh Giang; Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới,
giai đoạn 1).
IV. Về Dự thảo Nghị quyết:
- Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết.
- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ,
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thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch
HĐND tỉnh ký chứng thực.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 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
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