
 UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG  
  

Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hải Dương, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án: Đầu tƣ xây dựng đƣờng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dƣơng 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 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 tháng 3 năm 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 tháng 02 năm /2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân 

sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương;  

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của HĐND tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 

năm 2021- 2025 của tỉnh Hải Dương;  

Căn cứ Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục 

Đông - Tây, tỉnh Hải Dương; 

 Căn cứ Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

trung ương 5 năm 2016-2020 (vốn trong nước) và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 

năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương 

năm 2021; 

 Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025; 

Căn cứ Văn bản số 1638/UBND-VP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc dự kiến phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSTW 5 

năm 2021-2505; 
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Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan. 

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo và xem xét Báo cáo số 1020/TTr-SKHĐT ngày 

04 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh chủ trương đầu 

tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương; 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương, với 

những nội dung chính như sau: 

1. Lý do điều chỉnh  

Theo chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, 

tỉnh Hải Dương đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND 

ngày 24 tháng 12 năm 2020, cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án chưa được xác định 

cụ thể do tại thời điểm đó Thủ tướng Chính phủ chưa có thông báo mức vốn 

ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025. Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn 

bản số 419/TTg-KTTH về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh Hải Dương, trong đó dự kiến mức vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ cho Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương 

là 1.000,0 tỷ đồng. Theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 

năm 2020 của HĐND tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 

phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương, trong đó ngân sách tỉnh dự kiến 

bố trí cho dự án khoảng 500 tỷ đồng. Vì vậy, phải điều chỉnh, xác định cụ thể 

nguồn vốn theo mức vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Hải Dương bố 

trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

2. Nội dung điều chỉnh  

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục 

Đông - Tây, tỉnh Hải Dương như sau:  

2.1. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án đã duyệt: Ngân sách Trung ương và 

ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (trong 

đó, nguồn vốn đề nghị Trung ương hỗ trợ là 1.000 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 

khoảng 500 tỷ đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 

thông báo chính thức mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Dự án đầu 

tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2021- 2025, 

sẽ thực hiện điều chỉnh, xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án đầu tư 

xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương theo quy định).  

2.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh: Ngân sách Trung ương và 

ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (trong 

đó: Ngân sách trung ương: 1.000,0 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 499,650 tỷ đồng).  

3. Các nội dung khác về chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Không thay đổi và 

thực hiện theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường 

trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 
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UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét , quyết điṇh điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương với nội 

dung như trên./. 
 

  
Nơi nhận:  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
- Hôị đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt) 

- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT,TNMT, NN&PTNT; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện: Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b). 

 

 

 

 
 

 
 
 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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