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BÁO CÁO THẨM TRA  

Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư  
Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương 

(Báo cáo tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình; 

Trên cơ sở Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 và qua hoạt động giám sát thực tế, Ban kinh tế - ngân sách có một số 
ý kiến như sau:  

Dự án xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây nhằm kết nối các tuyến 
đường trục chính đã được xây dựng: Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao 
tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, QL38B, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường trục 
Bắc - Nam tỉnh Hải Dương, QL37, QL10 và kết nối nhiều tuyến đường tỉnh của 
Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình để hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, giảm tải 
các tuyến đường có mật độ giao thông lớn, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, 
giảm hành trình đi từ khu vực phía Đông Nam thành phố Hải Dương đến Hưng 
Yên; đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp hai bên tuyến và tạo 
động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. 

Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019 cấp 
quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. Do vậy, việc Hội đồng 
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nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án là cần 
thiết và đúng thẩm quyền. Dự án xây dựng đường trục Đông - Tây tỉnh Hải 
Dương đã được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục dự án 
trọng điểm Quốc gia và bố trí phân bổ vốn năm 2021 là 100 tỷ đồng. 

Sau khi tiến hành thẩm tra về nhu cầu đầu tư, quy mô, hướng tuyến và địa 
điểm thực hiện dự án, Ban Kinh tế - ngân sách nhất trí với đề nghị của UBND 
tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải 
Dương. Với tổng mức đầu tư dự án của dự án là: 1.499.650.000.000 đồng(Một 
nghìn, bốn trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng). 

Về cơ cấu nguồn vốn, UBND tỉnh đề nghị là: ngân sách Trung ương và ngân 
sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (trong đó, 
nguồn vốn đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh khoảng 
500 tỷ đồng). Tuy nhiên tại báo cáo số 534/BC-CP ngày 17/10/2020 của Chính 
phủ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch 
đầu tư công năm 2021; văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ 
Kế hoạch và đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, 
trong đó dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025 để 
thực hiện dự án là khoảng 800 tỷ đồng.  

Để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương và giảm áp lực nguồn vốn 
đầu tư ngân sách tỉnh, Ban Kinh tế- Ngân sách nhất trí đề nghị Trung ương hỗ trợ 
1.000 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh khoảng 500 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn 
Trung ương thông báo chính thức mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Dự 
án đường trục Đông – Tây tỉnh Hải Dương, sẽ thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn 
vốn đầu tư còn lại là ngân sách tỉnh. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện nằm 
trong phạm vi dự án rà soát cập nhật quy hoạch vùng huyện cho phù hợp; xác định 
rõ nhu cầu, phạm vi thực hiện dự án để chuẩn bị tốt cho công tác đền bù giải phóng 
mặt bằng. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về nội 
dung Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý 
kiến Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng 
đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 
Nơi nhận: 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Thành viên Ban KTNS; 
- Trưởng phòng Tổng Hợp và CV KTNS; 
- Lưu VT. 
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