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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: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 

12 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND 
tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng 
cấp và mua sắm trang thiết bị 12 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương, 
Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

I. Về thẩm quyền quyết định
Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 

trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương sử dụng vốn ngân sách Trung ương 
được thông báo tại Văn bản số 681/TTg - KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội (đợt 2).

Đây là dự án nhóm B, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương; theo 
Luật Đầu tư công năm 2019, cấp quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân 
dân tỉnh. Do đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư dự án là đúng thẩm quyền.

II. Về nội dung Tờ trình
1. Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 

trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương do UBND tỉnh đề xuất đầu tư nhằm 
hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm mới trang thiết bị để nâng cao năng lực 
khám chữa bệnh của hệ thống y tế ở cơ sở trong bối cảnh thực trạng cơ sở vật 
chất, trang thiết bị các cơ sở y tế tuyến huyện trên địa bàn đã xuống cấp trầm 
trọng, nhiều nơi không đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ hoạt động khám 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là dự án cần thiết phải đầu tư.

2. Danh mục hồ sơ của 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 
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và Đầu tư đã xác định tính cần thiết của việc đầu tư dự án; có tiếp thu các ý kiến 
tham gia của sở, ngành liên quan. Danh mục các dự án cải tạo, nâng cấp xây mới 
đã được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế của 
đơn vị và khả năng cân đối ngân sách; các trang thiết bị y tế được đầu tư mua 
sắm là các trang thiết bị thiết yếu đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức máy móc 
đã được phê duyệt.

3. Tổng mức đầu tư của  dự án là 235 tỷ đồng; phù hợp với số vốn thông 
báo tại Văn bản số 681/TTg - KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

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

III. Một số kiến nghị
Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương một số nội dung sau:
- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. 
- 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. 

- Khẩn trương, tích cực tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của 
pháp luật về đầu tư công, đấu thầu và các quy định có liên quan; đảm bảo hoàn 
thành dự án trong giai đoạn 2022-2023. 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.

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống các cơ 
sở y tế trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung để đảm bảo điều kiện 
tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống y tế toàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Dự án: Đầu tư cải tạo sửa chữa Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn và Trung 
tâm y tế huyện Nam Sách đã được dự kiến đầu tư, bố trí vốn theo Nghị quyết số 
59/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Do đó, các cơ quan 
chuyên môn của UBND tỉnh cần rà soát kỹ lưỡng tránh đầu tư trùng đối tượng.

- Yêu cầu UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp với các ngành chức năng 
khẩn trương vào cuộc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường 
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giải phóng mặt bằng để Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng sớm mở rộng quy mô 
theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bố trí đội ngũ nhân viên y tế có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để sử 
dụng có hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị.

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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