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Hải Dương, ngày      tháng 7  năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA 
Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án: Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của 
Phòng Cảnh sát chữa cháy và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương (hợp 
phần của Dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu 

nạn cứu hộ” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản)
 (Báo cáo tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XVII)

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; 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 quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương 5 năm 
2021-2025 của tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 
25/6/2021 Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 
doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của Phòng Cảnh sát chữa cháy 
và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương (hợp phần của Dự án “Nâng cao năng 
lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ” sử dụng vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản) và qua hoạt động giám sát thực tế, Ban kinh tế - ngân 
sách có một số ý kiến như sau: 

I. Sự cần thiết
Dự án Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực tỉnh 

Hải Dương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình cần 
đầu tư tại phương án kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-
2025.  Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng mới doanh trại của đội 
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PCCC và CNCH tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng và tại phường Ái 
Quốc, thành phố Hải Dương nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao 
năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH của tỉnh Hải Dương; đảm 
bảo yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu vực 
diễn ra kịp thời và hiệu quả, giảm thiểu ở mức thấp nhất thiệt hại về người và 
tài sản khi có tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đây là dự án nhóm C, 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 nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án 
là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

II. Nội dung chủ trương đầu tư
Ban Kinh tế - ngân sách nhất trí về chủ trương đầu tư xây dựng 02 

doanh trại đội PCCC và CNCH với quy mô đầu tư như sau:
- Doanh trại đội PCCC và CNCH tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương:
+ Xây dựng nhà làm việc: Quy mô 3 tầng, diện tích sàn xây dựng 

khoảng 920m2. 
+ Xây dựng nhà để xe PCCC: Diện tích xây dựng 238m2. 
+ Xây dựng nhà để xe máy, xe đạp: Diện tích xây dựng 54m2.
+ Xây dựng nhà thường trực, bảo vệ: Diện tích xây dựng 16m2. 
+ Xây dựng cầu rửa xe: Diện tích xây dựng 36m2. 
+ Xây dựng bể nước sinh hoạt và chữa cháy 140m3.
+ San lấp nền mặt khu đất, xây dựng cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, 

sân điều lệnh, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, 
hệ thống cấp điện ngoài nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Doanh trại đội PCCC và CNCH khu vực xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng:
+ Xây dựng nhà làm việc: Quy mô 3 tầng, diện tích sàn xây dựng 

khoảng 920m2. 
+ Xây dựng nhà để xe PCCC: Diện tích xây dựng 238m2. 
+ Xây dựng nhà để xe máy, xe đạp: Diện tích xây dựng 54m2.
+ Xây dựng nhà thường trực, bảo vệ: Diện tích xây dựng 16m2. 
+ Xây dựng cầu rửa xe: Diện tích xây dựng 36m2. 
+ Xây dựng bể nước sinh hoạt và chữa cháy 140m3.
+ Xây dựng sân, đường tập luyện chiến thuật diện tích 4.500m2.
+ Xây dựng hồ nước huấn luyện cứu nạn cứu hộ diện tích 1.400m2.
+ San lấp nền mặt khu đất, xây dựng cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, 

cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp 
điện ngoài nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
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- Tổng mức đầu tư dự án: 34.967.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư 
tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng):

Trong đó:
     - Chi phí xây dựng: 27.016.363.000 đồng;
     - Chi phí thiết bị: 2.546.000.000 đồng;
     - Chi phí quản lý dự án: 802.914.000 đồng;
     - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.662.924.000 đồng;
     - Chi phí khác: 265.442.000 đồng;
     - Chi phí dự phòng (5%): 1.673.357.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và Ngân sách trung ương trong giai 

đoạn 2021-2025; trong đó:
+ Ngân sách tỉnh đối ứng đầu tư (70%): 24.477.000.000 đồng.
+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho đầu tư xây dựng doanh trại (30%): 

10.490.000.000 đồng (Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 của Bộ Công an).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
Dự án Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực tỉnh 

Hải Dương là một trong những dự án hợp phần của dự án nâng cao năng lực 
cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ sử dụng vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản, theo kế hoạch đầu tư của Trung ương thì sau khi dự án 
thành phần được thực hiện thì Bộ Công an sẽ đầu tư trang cấp phương tiện, thiết 
bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với tổng mức đầu tư khoảng 179 tỷ cho cả Dự án. 
Do đó việc chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực 
cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn cần 
thiết và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về 
nội dung Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VT, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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