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

Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và
 cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

giai đoạn 2021 - 2025 
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 
dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm 
bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Nghị quyết 
kèm theo, Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết:
Dự án Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số 

trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 do Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư nhằm mục tiêu đầu tư tu bổ, nạo vét kênh 
dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh nhằm 
đảm bảo cấp nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước nuôi 
trồng thủy sản, cấp nước cho công nghiệp và tiêu úng cho một phần diện tích đất 
tự nhiên trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an 
ninh lương thực, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, cấp 
quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, việc Hội đồng 
nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án là cần thiết đúng thẩm quyền.

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

tỉnh trình, cụ thể:
1. Nội dung và quy mô đầu tư
- Xây dựng, cải tạo và nâng cấp 18 trạm bơm (TB Đống Nổi, TB Thanh 

Quang -  huyện Nam Sách; TB Thanh Lang, TB Cống Gang - huyện Thanh Hà; 
TB Ninh Hòa, TB Xuyên Hử - huyện Ninh Giang; TB Kim Xuyên, TB Kim Lương 
tiêu - huyện Kim Thành; TB Thống Kênh, TB Cao Duệ - huyện Gia Lộc; TB 
Cẩm Điền, TB Bối  Tượng - huyện Cẩm Giang; TB Trinh Nữ,TB Thúc Kháng - 
huyện Bình Giang; TB Đồng Tràng, TB Cự Lộc tiêu - huyện Tứ Kỳ; TB Hoành 
Sơn A - thị xã Kinh Môn; TB Cống Giác - huyện Thanh Miện).
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- Nạo vét 4 tuyến kênh, sông gồm Sông Chùa Đỏ - huyện Thanh Miện; 
kênh KT TB Thanh Lang - huyện Thanh Hà; kênh KC TB Cống Giác - huyện 
Thanh Miện; kênh chính, kênh T5 TB Xuyên Hử - huyện Ninh Giang;

- Kiên cố hóa 05 tuyến kênh và làm các công trình trên kênh gồm: Kênh 
tưới chính TB Cộng Hòa (K0-K1+500) - huyện Nam Sách; kênh chính TB Kim 
Tân (K0-K2+870) - huyện Kim Thành; kênh N1 (K0-K1+300), N2 (K0-
K1+300) TB Thái Sơn - thị xã Kinh Môn; kênh tưới N1 (K0-K0+500) TB 
Lương Điền- huyện Cẩm Giàng; kênh tưới kết hợp xả tiêu TB Cẩm Đoài (K0-
K1+200) - huyện Cẩm Giàng.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn 10 huyện, thị xã của tỉnh Hải 
Dương: Nam Sách, Thanh Hà, Ninh Giang, Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình 
Giang, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Gia Lộc, Thanh Miện.

3. Tổng mức đầu tư dự án: 167.698.832.000 đồng (Một trăm sáu mươi 
bảy tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng) đã 
được bố trí trong dự kiến phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 
2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh) tại Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 
24/12/2020.

4. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025.
III. Một số kiến nghị
Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Bố trí đủ vốn để dự án hoàn thành 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 theo đúng quy định trước khi trình 
Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

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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