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

dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét các Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của 
UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình 
thuộc lĩnh vực giao thông, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

I. Về thẩm quyền quyết định
UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án 

thuộc lĩnh vực giao thông, gồm: (1) Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh 
đường tỉnh 394, tỉnh Hải Dương; (2) Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu 
Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; (3) Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải 
Dương (đoạn nối từ ĐT395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện).

Các dự án này là dự án nhóm B, theo Luật Đầu tư công năm 2019, cấp 
quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, Hội đồng nhân 
dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên là đúng thẩm quyền.

II. Về nội dung Tờ trình
1. Các dự án do UBND tỉnh đề xuất đầu tư khi triển khai thực hiện xong 

sẽ tăng cường tính kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn các huyện: Thanh Miện, Bình Giang, Nam Sách, Thanh Hà. Đây là các dự 
án cần thiết phải đầu tư.

2. Danh mục hồ sơ của từng dự án đảm bảo theo quy định tại khoản 1 
Điều 10 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. Văn bản thẩm định của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đã xác định tính cần thiết của việc đầu tư các dự án; có tiếp 
thu các ý kiến tham gia của sở, ngành liên quan. 

3. Tổng mức đầu tư của 03 dự án là 1.832 tỷ 590 triệu đồng, đã được dự 
kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 
59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394, tỉnh Hải 
Dương: 202 tỷ 980 triệu đồng;

- Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu 
Quang Thanh: 421 tỷ 190 triệu đồng;
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- Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ ĐT395 
đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện): 1.208 tỷ 420 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư 03 dự án theo đề nghị của UBND tỉnh.

III. Một số kiến nghị
Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của 

pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu 
tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự 
toán… đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Tích cực, chủ động tìm kiếm, khai thác nguồn thu, bố trí đủ vốn để dự 
án hoàn thành theo tiến độ yêu cầu. 

- Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; 
kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường 
hợp phát sinh của dự án.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; xử lý 
nghiêm các trường hợp sai phạm.

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 Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 
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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