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

đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, 
xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

(Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc 
đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng 
phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 
Dự thảo Nghị quyết kèm theo, Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Về chủ trương đầu tư điều chỉnh
Dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương là dự án nhóm C, do Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/7/2020. Khi triển khai thực hiện 
dự án, cần phải bổ sung hạng mục giải phóng mặt bằng nhằm xây dựng tuyến 
đường đảm bảo mỹ quan và thực hiện theo quy hoạch của Khu di tích. Điều này 
làm phát sinh chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực đang triển khai 
thực hiện dự án. 

Do đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư của dự án, Ban kinh tế - ngân 
sách nhất trí với đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do UBND tỉnh 
trình, cụ thể:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 21.185.494.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 31.954.279.000 đồng (Tăng 10.768.785.000 

đồng do bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).
2. Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt: Năm 2020-2021 ;
Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành trong năm 2022.
3. Các nội dung khác về chủ trương đầu tư dự án: Các nội dung khác 

thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương.
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II. 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.

III. 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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