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Số:            /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày     tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công

 vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: 
Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng

         (Tài liệu trình tại Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh Khoá XVII)

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương; 
ngày 29/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3889/QĐ-UBND về việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 
kế hoạch đầu tư công năm 2022 (trong đó, kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 
nguồn ngân sách tỉnh giao thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ 
chi tiết là 20,0 tỷ đồng);

Dự án Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư tại Thông báo số 269-TB/TU 
ngày 18/6/2021, được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP 
5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh với tổng số vốn được giao trong cả giai đoạn 2021-2025 là 44,806 
tỷ đồng. Tại thời điểm lập phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn 
NSĐP năm 2022, do dự án chưa được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 
tư xây dựng nên không đủ điều kiện để xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công 
năm 2022.

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND phê 
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; thực hiện kết luận của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thông báo số 620-TB/TU ngày 31/3/2022 và sau khi 
xem xét Tờ trình số 647/TTr-SKHĐT ngày 15/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 điều 
chỉnh chủ đầu tư dự án từ Văn phòng Tỉnh ủy sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh Hải Dương. 

Thực hiện Thông báo số 966-TB/TU ngày 27/4/2022 Kế luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công 
vốn ngân sách địa phương năm 2022, để Dự án nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà 
khách Bạch Đằng sớm được triển khai thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử 
dụng theo kế hoạch, trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 
số 698/TTr-SKHĐT ngày 26/4/2022, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định:



1. Bổ sung danh mục và điều chỉnh 20,0 tỷ đồng kế hoạch vốn NSĐP 
năm 2022 (vốn XDCB tập trung) đã bố trí cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 
chưa phân bổ chi tiết tại Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của 
UBND tỉnh sang vốn thực hiện dự án và phân bổ cho dự án “Nâng cấp, cải tạo 
và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 
làm chủ đầu tư dự án.

2. Căn cứ kế hoạch vốn giao tại mục 1 trên, Chủ đầu tư dự án có trách 
nhiệm khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thực 
hiện đầu tư và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2022 theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đầu tư công và quản lý vốn đầu tư nguồn NSNN hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và 
đại biểu dự họp kỳ họp thứ 7;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH

    Triệu Thế Hùng
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