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BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục  
Đông - Tây, tỉnh Hải Dương 

(Trình kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVI) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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; 

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; 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương 
đầu tư dự án xây dựng trục đường Đông - Tây , Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh có một số ý kiến sau: 

1. Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây 
dựng trục đường Đông - Tây là đúng thẩm quyền theo quy định của Luật đầu tư 
công năm 2019, làm cơ sở để UBND tỉnh và các cấp, các ngành triển khai tổ 
chức thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng phát triển từ nguồn vốn ngân sách 
trên địa bàn. 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh về chủ 
trương đầu tư dự án. 

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. 

3. Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục 
của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Phù hợp với đường 
lối, chủ trương chính sách của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. 

4. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng HĐND tỉnh 
phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, thể thức văn bản theo đúng quy 
định. 

Trên đây là một số ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách về dự thảo Nghị 
quyết. Trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./. 
 
Nơi nhận: 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các đại biểu dự kỳ họp; 
- Lưu VT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


