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BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
        
          Số:         /BCTT-KTNS

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

Hải Dương, ngày     tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở 

hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, 
tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An)

 (Báo cáo tại kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng 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 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Văn bản số 2945/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19/5/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu 
tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Văn bản số 37/HĐND-VP ngày 10/3/2016 và Văn bản số 
196/HĐND-VP ngày 26/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 
và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng 
nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương (vùng sản 
xuất bắc và nam sông Cửu An);

Sau khi nghiên cứu, xem xét đề nghị của UBND tỉnh về việc quyết định 
điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng 
thuỷ sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và 
nam sông Cửu An), Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết phải điều chỉnh:
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An) là dự án 
nhóm B, do UBND huyện Ninh Giang làm chủ đầu tư. Dự án đã được HĐND 
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tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 37/HĐND-VP ngày 10/3/2016 
và được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Văn bản số 196/HĐND-VP ngày 
26/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng trong kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2016-2020 không được bố trí vốn để thực hiện. Theo Văn bản số 
1638/UBND-VP ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc dự kiến 
phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSTW 5 năm 2021-2025, Văn bản số 
2945/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 
thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 
NSTW giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hải Dương, Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng 
vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng 
sản xuất bắc và nam sông Cửu An) có trong danh mục dự án sử dụng vốn ngân 
sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 với mức vốn dự kiến bố trí là 60,0 tỷ 
đồng. Theo quy định của Luật Đầu tư công, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với các nội dung 
sau:

- Điều chỉnh một số hạng mục công trình để phù hợp với thực tế hiện 
trạng mặt bằng.

- Cập nhật lại chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chế độ chính sách 
tại thời điểm hiện nay.

Do đó, việc HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, 
tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An) là cần thiết và đúng 
thẩm quyền, tạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy định.

II. Các nội dung điều chỉnh:
Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án do UBND tỉnh trình, cụ thể:
1. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư: 
1.1. Phần do nhà nước đầu tư: 
a) Vùng sản xuất nam sông Cửu An: 
Điều chỉnh tăng, giảm khối lượng, chiều dài một số hạng mục: ao cấp, ao 

thải, giao thông, thủy lợi…
b) Vùng sản xuất bắc sông Cửu An: 
Điều chỉnh tăng, giảm một số hạng mục: giao thông, thủy lợi, đường dây 

cấp điện và trạm biến áp…
1.2. Phần do người dân đầu tư (tự thực hiện):
Người dân tự đầu tư để sản xuất kinh doanh (bao gồm đào ao nuôi cá, 

đắp bờ bao kết hợp làm đường giao thông, đào đắp kênh tiêu thoát nước ao 
nuôi, lắp quạt nước ao nuôi...); trong đó: điều chỉnh chiều dài xây dựng mới, 



3

nâng cấp đường giao; điều chỉnh chiều dài nạo vét, đào mới kênh tiêu; điều 
chỉnh số lượng ao nuôi mới…

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:
- Tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt: 120.000.000.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 90.100.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Chín mươi tỷ một trăm triệu đồng), cụ thể:
Đơn vị tính: Đồng

STT
Khoản mục chi 

phí
Phần nhà 

nước đầu tư
Phần dân đầu 

tư
Tổng

1 Chi phí xây dựng 48.895.908.000 30.100.001.000 78.995.909.000

2 Chi phí thiết bị 1.186.676.000 1.186.676.000

3 Chi phí QLDA 1.095.898.000 1.095.898.000

4 Chi phí tư vấn 3.388.364.000 3.388.364.000

5 Chi phí khác 1.052.745.000 1.052.745.000

6 Chi phí dự phòng 4.380.409.000 4.380.409.000

Tổng cộng 60.000.000.000 30.100.000.000 90.100.000.000

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: 
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 60,0 tỷ đồng để đầu tư hệ thống cấp 

thoát nước đầu mối, đê bao kè, đường giao thông...
- Nguồn vốn người dân tự đóng góp đầu tư:
+ Nguồn vốn đã được phê duyệt: 60 tỷ đồng;
+ Nguồn vốn điều chỉnh: khoảng 30,1 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục 

công trình còn lại (giải phóng mặt bằng, dồn ô đổi thửa, đào ao, đắp bờ vùng, 
bờ thửa, bờ ao của từng hộ…). 

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025 và 
theo kế hoạch vốn cấp hàng năm.

5. Các nội dung khác của chủ trương đầu tư dự án: Không thay đổi và 
thực hiện theo Văn bản số 37/HĐND-VP ngày 10/3/2016 và Văn bản số 
196/HĐND-VP ngày 26/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 
và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng 
nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất 
bắc và nam sông Cửu An) và các văn bản khác có liên quan.
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III. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương 
khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về 
việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng 
vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng 
sản xuất bắc và nam sông Cửu An). Đề nghị 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

Trịnh Thúy Nga
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