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      Hải Dương, ngày        tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án 
đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu 
tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp tại Thông báo số 755-
TB/TU ngày 06 tháng 7 năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây 
dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan,

Sau khi xem xét Báo cáo số 1134/SKHĐT-KTN ngày 27 tháng 6 năm 
2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 
trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương với những nội dung chính như sau:

1. Lý do điều chỉnh 

- Do phát sinh chi phí bồi thường GPMB và chi phí xây dựng làm vượt 
tổng mức đầu tư dự án, cụ thể:
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+ Khái toán kinh phí bồi thường GPMB do Hội đồng bồi thường, GPMB 
các huyện lập tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Lý 
do: giá bồi thường đất ở tăng; thay đổi khối lượng bồi thường GPMB (trong đó 
diện tích đất ở và tài sản trên đất phải bồi thường tăng); bổ sung xây dựng khu 
tái định cư phục vụ di dời một số hộ dân có tuyến đường đi qua tại huyện Ninh 
Giang và huyện Tứ Kỳ; bổ sung xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân xã 
Cộng Lạc và xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ (theo Biên bản làm việc về khái toán 
kinh phí bồi thường GPMB dự án giữa chủ đầu tư với Hội đồng bồi thường 
GPMB các huyện: Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện).

+ Chi phí di chuyển hệ thống thông tin liên lạc và di chuyển đường dây 
điện trung hạ thế phục vụ GPMB theo dự toán được duyệt tại Quyết định số 
397/QĐ-BQLDA ngày 22/4/2022 và Quyết định số 397/QĐ-BQLDA ngày 
22/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng so với thời điểm 
lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

+ Sau khi rà soát, tính toán lại chi phí xây dựng thì chi phí xây dựng tăng 
so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Lý do: giá nguyên 
nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm hiện nay có nhiều biến động, tăng nhiều so 
với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư.

- Điều chỉnh tăng chi phí dự phòng theo quy định;

- Làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh 

2.1. Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh (làm tròn): 1.778.886.000.000 
đồng (Bằng chữ: Một nghìn, bảy trăm bảy mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi sáu 
triệu đồng). Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung

Tổng mức đầu tư 
dự án đã duyệt 
(theo Nghị quyết 
số 27/NQ-HĐND 
ngày 24/12/2020)

Tổng mức đầu tư 
dự án sau khi điều 

chỉnh

Chênh lệch

(+/-)

1 2 3 4 5=4-3

1 Chi phí xây dựng 1.002.860.000.000 1.175.832.907.000 172.972.907.000

2
Chi phí QLDA, tư vấn 
đầu tư và chi phí khác

80.230.000.000 86.646.051.000    6.416.051.000
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3
Chi phí bồi thường 
GPMB (tạm tính)

285.420.000.000 431.698.239.000 146.278.239.000

4 Chi phí dự phòng 131.140.000.000 84.708.860.000 - 46.431.140.000

Tổng cộng (làm tròn) 1.499.650.000.000 1.778.886.000.000 279.236.000.000

2.2. Nguồn vốn đầu tư đối với phần chi phí bổ sung: từ nguồn dự phòng 
trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương.

2.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án:

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án đã phê duyệt: Ngân sách Trung ương và 
ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (trong 
đó ngân sách Trung ương: 1.000 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 499,65 tỷ đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh: Ngân sách Trung ương và 
ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (trong 
đó ngân sách Trung ương: 1.000 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 778,886 tỷ đồng).

2.4. Nhóm dự án:

- Nhóm dự án đã phê duyệt: Nhóm B.

- Nhóm dự án điều chỉnh: Nhóm A.

2.5. Các nội dung khác của dự án: không thay đổi và thực hiện theo Nghị 
Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 
về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh 
Hải Dương và các văn bản khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải 
Dương với nội dung như trên./.

Nơi nhận: 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT, NNPTNT;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- HĐND, UBND huyện: Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh: Thư, Đôn;
- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b). Triệu Thế Hùng
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