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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày        tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương 
(đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)

 (Báo cáo tại kỳ họp thứ ba - 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 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 

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

Trên cơ sở Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh Hải 
Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, 
tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng);

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề 
nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường 
tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền 
mở rộng); Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết
Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc 

lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng) là dự án nhóm B đã được HĐND 
tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 
12/7/2021. 
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Ngày 02/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo kết luận số 358-
TB/TU về phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 
394B (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng) trong đó 
quy định:  Tách thành 02 dự án riêng biệt: (1) Giao cho Công ty Cổ phần đầu tư 
Trung Quý - Bắc Ninh là chủ đầu tư Dự án cầu vượt sông Sặt và đoạn đường 
dẫn nối từ cầu đến Khu công nghiệp nằm trong tuyến đường tỉnh 394B; (2) Giao 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục làm chủ đầu tư Dự án đầu tư 
xây dựng đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu vượt sông Sặt trong tuyến đường tỉnh 394B 
từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, việc Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án: Đầu tư xây dựng đường 
tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương là cần thiết và đúng thẩm quyền.

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

do UBND tỉnh trình, tách hạng mục cầu qua sông Sặt và đường dẫn từ cầu qua 
sông Sặt đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng thành dự án riêng do Công ty 
Cổ phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đẩu tư. Phần còn lại của dự án 
đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công là đoạn đường tỉnh 394B (đoạn từ Quốc lộ 5 
đến cầu qua sông Sặt). Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án
- Tên dự án đã được phê duyệt: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh 

Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng).
- Tên dự án điều chỉnh: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải 

Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu qua sông Sặt).
2. Điều chỉnh phạm vi dự án
- Phạm vi, hướng tuyến đã duyệt: Điểm đầu Km0+000 lý trình dự án giao 

với Quốc lộ 5 (tại khoảng Km37+110 lý trình QL5); điểm cuối Km1+170 tiếp 
giáp với Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng. Tổng chiều dài đoạn tuyến: 
Khoảng 1,17Km.

- Phạm vi, hướng tuyến điều chỉnh: Điểm đầu Km0+000 lý trình dự án 
giao với Quốc lộ 5 (tại khoảng Km37+110 lý trình QL5); điểm cuối kết nối với 
cầu qua sông Sặt do Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý- Bắc Ninh đầu tư. Tổng 
chiều dài đoạn tuyến: Khoảng 0,7Km.

3. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án
- Địa điểm thực hiện dự án đã duyệt: Huyện Cẩm Giàng và Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương.
- Địa điểm thực hiện dự án điều chỉnh: Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
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4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
- Tổng mức đầu tư đã duyệt: 286.340.000.000 đồng. 
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 147.400.000.000 đồng (Một trăm bốn 

mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng).
Trong đó: 
- Chi phí xây dựng:    68.460.000.000 đồng;
- Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác:    19.210.000.000 đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính):     46.330.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:     13.400.000.000 đồng.
5. Các nội dung khác về chủ trương đầu tư dự án: Không thay đổi và 

thực hiện theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh.
III. Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Bố trí đủ vốn để dự án hoàn thành đồng bộ theo tiến độ yêu cầu. 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ 

tục theo đúng quy định của pháp luật.
IV. Về Dự thảo Nghị quyết: Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị 

quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, 
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. 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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