
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG ____________ 

Số:            /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ 

Hải Dương, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và 

đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương 
_________________________________ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi một số 

điều của Luật Đầu tư công ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

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 tháng 3 năm 20201 của 

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

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND tỉnh Hải Dương về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 

phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương; 

Trên cơ sở Văn bản số 7226/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2022 

của Bộ Giao thông vận tải về phương án phối hợp đầu tư xây dựng cầu Kênh 

Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, nối tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương; Văn bản 

số 5058/BKHĐT –KTĐPLT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, nối tỉnh 

Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc 

Ninh và Hải Dương; Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu 

Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; 
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Trên cơ sở Biên bản thỏa thuận về việc thực hiện hạng mục di dời hạ tầng 

kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương để phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện Dự 

án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, nối hai tỉnh Bắc 

Ninh và Hải Dương; 

Căn cứ Thông báo số 774-TB/TU ngày 10 tháng 8 năm 2022 kết luận của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây 

dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và 

Hải Dương; 

Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan. 

Ngày 02 tháng 8 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 

1370/TTr-SKHĐT về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng 

và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương. Sau khi lấy 

ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh 

Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương, với 

nội dung như sau: 

1. Chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai 

đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương. Trong đó, tỉnh Hải Dương thực 

hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án thuộc địa phận 

tỉnh Hải Dương và kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh Hải Dương. 

2. Thống nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai 

tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương. Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư, 

giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương (dự kiến 

khoảng 180 tỷ đồng) và phần chi phí này được bố trí từ ngân sách tỉnh Hải 

Dương để thực hiện. 

3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

căn cứ chủ trương đầu tư dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt để cân đối, bố trí vốn 

thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án thuộc 

địa phận tỉnh Hải Dương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm của tỉnh Hải Dương. 

4. Tổ chức thực hiện 
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4.1. Sở Giao thông vận tải 

Là cơ quan đầu mối của tỉnh Hải Dương trong quá trình thực hiện dự án; 

làm việc và thống nhất với cơ quan đầu mối của tỉnh Bắc Ninh về tiến độ triển 

khai thực hiện dự án để tỉnh Hải Dương bố trí vốn và tổ chức thực hiện giải 

phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án thuộc địa phận tỉnh 

Hải Dương đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh 

và Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm của tỉnh để thực 

hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án thuộc địa 

phận tỉnh Hải Dương, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 

4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án thuộc địa 

phận tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án; tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án 

thuộc địa phận tỉnh Hải Dương theo quy định. 

4.4. Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách 

- Rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án thuộc địa phận 

tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, 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. 

- Tổ chức lập phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định 

cư của dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo đúng quy định; tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt 

bằng cho chủ đầu tư dự án để thi công, đảm bảo tiến độ yêu cầu. 

4.5. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thủ tục để giải ngân vốn, thanh quyết toán đối với chi phí bồi thường hỗ 

trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thuộc địa phận tỉnh Hải 

Dương từ nguồn ngân sách của tỉnh Hải Dương theo đúng quy định pháp luật. 
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4.6. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh Hải Dương căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận 

tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai 

tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương với nội dung như trên./. 

 
Nơi nhận: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình phê duyệt) 

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

- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh; (để phối hợp) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- HĐND, UBND huyện Nam Sách; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Cao Cường, Thư; 

- Lưu: VT, KTN, Đôn (18). 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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