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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 Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương
(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 Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
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 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND 
tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng 
chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, 
định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 
02/11/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương về Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Thông báo số 246-TB/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư 3 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng chính 
quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030;

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;
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Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 24/6/2021 
về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm giám sát, 
điều hành thông minh tỉnh Hải Dương và qua hoạt động giám sát thực tế, Ban 
kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau: 

Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải 
Dương với mục tiêu xây dựng nhằm tạo công cụ giám sát, tổng hợp các nguồn 
thông tin, phân tích, xử lý các dữ liệu qua đó hỗ trợ lãnh đạo tỉnh trong công tác 
ra quyết định, giám sát, chỉ đạo và điều hành các hoạt động phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn tỉnh và điều phối xử lý các sự kiện xảy ra, góp phần nâng cao 
năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; xây 
dựng hạ tầng dữ liệu không gian- thời gian, kho lưu trữ số tập trung và công cụ 
cho phép chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ; góp phần thực hiện xây dựng 
chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương theo Đề án đã được 
duyệt. 

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 
nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây 
dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương là cần thiết và 
đúng thẩm quyền. 

1. Ban Kinh tế - ngân sách nhất trí về chủ trương đầu tư dự án với nội 
dung, quy mô đầu tư như sau:

a) Phần cứng: Đầu tư trang thiết bị cho các phòng chức năng bao gồm:
- Phòng điều hành, giám sát chính tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, gồm: 
- Phòng hội thảo phục vụ chỉ đạo điều hành tại Trung tâm Văn hóa Xứ 

Đông gồm: 
- Phòng điều hành tại Sở Thông tin và Truyền thông gồm:
- Đầu tư, mua sắm hệ thống họp trực tuyến cho 237 điểm trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương (210 xã, phường, thị trấn; 13 điểm cầu Công an tỉnh, 13 điểm cầu 
Quân sự, 01 điểm cầu Trường chính trị):

b) Phần mềm: 
- Các phần mềm thương mại.
- Các phần mềm nội bộ.
c) Đào tạo, chuyển giao công nghệ.
2. Ban Kinh tế - ngân sách HĐND nhất trí với đề nghị về tổng mức đầu tư 

là 299.860 triệu đồng, Tuy nhiên về nội dung nguồn vốn đầu tư và thời gian thực 
hiện Ban có một số ý kiến như sau: 

Dự án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương 
là một trong những dự án thành phần thuộc đề án xây dựng chính quyền điện tử 
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và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 
2030, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI quyết nghị thông qua tại kỳ họp 
thứ 14. Dự án được thực hiện phân kỳ bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 là 
100 tỷ; giai đoạn 2021-2022 là 200 tỷ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án 
giai đoạn 2016-2020 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và không 
được phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2016-2020. Mặt khác, phương án kế hoạch 
vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương dự kiến 
tổng nguồn vốn cho cả đề án là 500 tỷ. Nếu tính cả tổng nhu cầu vốn của 3 dự án 
thành phần trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ hai, tổng nguồn 
vốn cần bố trí cho giai đoạn 2021-2025 là 849 tỷ 066 triệu đồng.  

Do vậy, để đảm bảo tính khả thi trong việc cân đối bố trí vốn thực hiện dự 
án, Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị đại biểu thảo luận và cho ý kiến về việc bố 
trí đủ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, có kế hoạch cấp vốn cụ 
thể hàng năm cho dự án.

Dự án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải 
Dương cần triển khai đầu tư mới phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu phải đồng 
bộ, hiện đại, liên thông, phát huy hiệu quả lâu dài. Trong đó tập trung vào đầu tư 
phần mềm, phân tích số liệu và phân quyền điều hành lãnh đạo theo các mức độ 
khác nhau, tích hợp vào các thiết bị di động thông minh để đảm bảo việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thông suốt. Bổ sung kinh phí cho việc số hóa hệ thống dữ liệu của 
tỉnh và của các sở ngành, địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ triển 
khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu thực hiện dự án theo đúng quy 
định. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về nội 
dung Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 24/6/2021 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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