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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 hạ tầng 

kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam,
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

(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 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
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 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Sau khi nghiên cứu, xem xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 

53/TTr-UBND ngày 25/6/2021 về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò 
xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Ban kinh tế - ngân sách 
có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết phải điều chỉnh:
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái 

Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương do UBND huyện 
Thanh Miện làm chủ đầu tư. Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư tại Văn bản số 34/HĐND-VP ngày 08/3/2016. Tuy nhiên, sau 05 năm, 
việc triển khai thực hiện dự án còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác 
bồi thường GPMB dẫn đến việc cần phải điều chỉnh một số nội dung sau:

- Điều chỉnh tăng chi phí giải phóng mặt bằng theo giá trị thực tế thực hiện.
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- Điều chỉnh tăng chi phí xây dựng do giá trị dự toán chi tiết tăng so với 
giá trị khái toán tại bước lập chủ trương đầu tư.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện để thi công hoàn thành dự án.
Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, cấp 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư là HĐND tỉnh. Do đó, việc HĐND tỉnh 
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 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 tổng mức đầu tư: 
- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 45.857.754.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 52.296.007.000 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT Khoản mục chi phí
TMĐT đã 

được phê duyệt

Kinh phí đề 
nghị điều 

chỉnh, bổ sung

TMĐT đề nghị 
điều chỉnh 

1 Chi phí xây dựng: 28.081.110.000 4.186.163.000 32.267.273.000

2 Chi phí QLDA: 496.193.000 235.039.000 731.232.000

3 Chi phí TVĐTXD: 1.661.365.000 1.021.660.000 2.683.025.000

4 Chi phí khác: 1.143.056.000 974.017.000 2.117.073. 000

5 Chi phí bồi thường GPMB: 9.471.000.000 3.360.295.000 12.831.295.000

6 Dự phòng: 5.005.030.000 -3.338.921.000 1.666.109.000

Tổng cộng: 45.857.754.000 6.438.253.000 52.296.007.000

2. Nguồn vốn đầu tư dự án: 
- Ngân sách trung ương từ nguồn Chương trình mục tiêu Phát triển hạ 

tầng du lịch: 23.000.000.000 đồng.
- Ngân sách tỉnh: 
+ Số vốn đã được phê duyệt: 22.857.754.000 đồng.
+ Số vốn điều chỉnh: 29.296.007.000 đồng.
3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành dự án trong giai 

đoạn 2021-2025.
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4. Các nội dung khác về chủ trương đầu tư dự án: Không thay đổi và 
thực hiện theo Công văn số 34/CV-HĐND ngày 08/3/2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh 
Miện.

III. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND huyện 
Thanh Miện 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 đối 
với nội dung Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh. 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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