
TỔNG SỐ 658.244.09 224.622.4349 62.646.8100 108.005.0000 53.970.6249 22.797.2920 75.430.7034 20.733.0520 35.615.9255 19.081.7259 8.828.0580

(1)
Thành phố Chí

Linh
37.928.46 5.426.0000 4.730.0000 696.0000 696.0000 408.2244 338.6564 69.5680 69.5680

1  

Nâng cấp tuyến

đường từ đường

tỉnh 398B đi chùa

Thanh Mai, thành

phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương (Đoạn

từ Km0+00 đến

Km1+24,51)

2020-

2022

1393, 

15/10/2019; 

754, 30/7/2020;

1558, 

31/12/2020  

9.324.42 1.200.0000 1.200.0000 54.4365 54.4365

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch 

bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Đề nghị kéo dài KHV để có 

nguồn thanh toán khối lượng thực 

hiện, sớm đầu tư hoàn thành dự án 

trong năm 2022 theo tiến độ đã phê 

duyệt

2  

Đèn trang trí các

tuyến phố trên địa

bàn thị xã Chí Linh

(lắp đặt đèn tín

hiệu giao thông tại

nút giao đường Yết

Kiêu và đường

Đoàn Kết, phường

Sao Đỏ)

2018 718; 27/10/2017 1.212.38 170.0000 170.0000 13.2559 13.2559

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành đã phê duyệt quyết toán

3  

Sửa chữa, cải tạo

trụ sở làm việc

HĐND-UBND thị

xã Chí Linh

2018

651, 

16/10/2017;

262, 28/12/2018

8.064.91 858.0000 858.0000 176.6800 176.6800

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành đã phê duyệt quyết toán

4  

Lắp đặt đèn tín

hiệu giao thông tại

nút giao ngã tư

Giang, xã Tân Dân

2019 881; 03/10/2018 1.216.96 281.0000 281.0000 26.4300 26.4300

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành đã phê duyệt quyết toán

5  

HTKT KDC mới

Đồng Triều, xã

Đồng Lạc, TX. Chí

Linh, tỉnh Hải

Dương (khu 2);

HM: Cấp thoát

nước, cấp điện,

chiếu sáng

2019
1228; 

31/10/2018
8.324.33 988.0000 988.0000 61.9080 61.9080

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành đã phê duyệt quyết toán

Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử 

dụng đất
Tổng số

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Bao gồm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao đầu 

năm

Số Quyết định; 

ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu 

tư (lần cuối)

Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử dụng 

đất

Quyết định đầu tư (lần đầu và các 

lần điều chỉnh nếu có)

Kế hoạch vốn NSĐP năm 2021 được giao

Tổng số

Tổng số

Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 

2022

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Kế hoạch vốn năm 2021 giao 

đầu năm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)

PHỤ LỤC 02 - DANH MỤC DỰ ÁN VỐN NSĐP NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 SANG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày        tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Ghi chú 

(Lý do đề nghị kéo dài)
Tổng số

Bao gồm
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Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử 

dụng đất
Tổng số

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Bao gồm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao đầu 

năm

Số Quyết định; 

ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu 

tư (lần cuối)

Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử dụng 

đất

Quyết định đầu tư (lần đầu và các 

lần điều chỉnh nếu có)

Kế hoạch vốn NSĐP năm 2021 được giao

Tổng số

Tổng số

Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 

2022

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Kế hoạch vốn năm 2021 giao 

đầu năm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)STT Danh mục dự án

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Ghi chú 

(Lý do đề nghị kéo dài)
Tổng số

Bao gồm

6  
Cổng chào khu dân

cư Đồng Đỗ
2019 958; 19/10/2018 640.40 74.0000 74.0000 5.9460 5.9460

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022.  Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 

7  

HTKT KDC mới

Đồng Triều xã

Đồng Lạc (khu 1).

HM: Giao thông,

cấp thoát nước, cấp 

điện, chiếu sáng,

cây xanh.

2019

1224, 

31/10/2018; 

992, 16/8/2019 

9.145.06 1.855.0000 1.159.0000 696.0000 696.0000 69.5680 69.5680 69.5680

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. KHV giao 

để thanh toán khối lượng đã hoàn 

thành nhưng không được bố trí vốn kế 

hoạch năm 2022. Đề nghị kéo dài 

KHV để thanh toán cho khối lượng 

hoàn thành đã phê duyệt quyết toán

(2) Thị xã Kinh Môn 372.825.42 184.740.8019 62.646.8100 78.900.0000 43.193.9919 12.020.6590 69.122.0810 20.733.0520 31.557.8711 16.831.1579 6.577.4900

1  

Đầu tư xây dựng

đoạn tuyến nối

đường tỉnh 389

đến cầu Triều

2020-

2021

1798; 

31/10/2019
50.536.00 19.134.1570 9.800.0000 9.334.1570 1.395.8990 1.395.8990

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung (Quyết định số 

1146/QĐ-UBND ngày 12/8/2021). 

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

2  

Cải tạo vỉa hè từ

cầu An Lưu 1 đến

cầu An Lưu 2

2020-

2021

1803; 

31/10/2019
13.947.00 2.146.5710 2.146.5710 1.396.9810 1.396.9810

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

3  

Tái cơ cấu ngành

nông nghiệp; Hạng

mục: Kênh mương

nội đồng xã An

Sinh

2020-

2021
1079; 29/7/2020 2.849.00 2.800.0000 2.800.0000 28.3120 28.3120

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

4  

Cải tạo, nâng cấp

đường xã Hoành

Sơn (Đoạn từ Ngã

4 UBND xã Hoành

Sơn đến Bến đò

Hoành Sơn)

2020-

2021

1807; 

31/102019
3.477.00 265.0000 265.0000 60.8210 60.8210

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

5  

Cải tạo hạ tầng kỹ

thuật khu trung

tâm xã Tân Dân

2020-

2021

1802; 

31/10/2019
8.583.00 395.0000 395.0000 77.3280 77.3280

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án
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Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử 

dụng đất
Tổng số

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Bao gồm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao đầu 

năm

Số Quyết định; 

ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu 

tư (lần cuối)

Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử dụng 

đất

Quyết định đầu tư (lần đầu và các 

lần điều chỉnh nếu có)

Kế hoạch vốn NSĐP năm 2021 được giao

Tổng số

Tổng số

Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 

2022

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Kế hoạch vốn năm 2021 giao 

đầu năm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)STT Danh mục dự án

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Ghi chú 

(Lý do đề nghị kéo dài)
Tổng số

Bao gồm

6  

Tái cơ cấu ngành

nông nghiệp; Hạng

mục: Giao thông

nội đồng thôn Ngư

Uyên xã Long

Xuyên

2020-

2021

1125; 

06/08/2020
3.950.00 3.628.0000 3.628.0000 18.2176 18.2176

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

7  

Cải tạo, nâng cấp

đường ĐH 07

(đoạn từ trạm bơm

Bạch Đằng đến

đường 389)

2020-

2021

1952; 

30/10/2020
10.405.93 9.900.0000 9.900.0000 652.4250 652.4250

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

8  

Quy hoạch chi tiết

xây dựng tỷ lệ

1/500 Khu dân cư

mới phường Thất

Hùng, thị xã Kinh

Môn

2021 12; 19/01/2021 794.91 695.0000 695.0000 695.0000 143.5450 143.5450 143.5450

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung (Quyết định số 

1261/QĐ-UBND ngày 30/8/2021). 

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

9  

Cải tạo, nâng cấp

đường vào Di tích

Đền cao An Phụ

2020-

2021

1798; 

31/10/2019
5.464.62 2.400.0000 2.400.0000 507.4490 507.4490

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

10  

Cải tạo hạ tầng kỹ

thuật trung tâm xã

Thái Sơn 

2020-

2021

1805; 

31/10/2019
6.919.35 1.500.0000 1.500.0000 1.303.0310 1.303.0310

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

11  

Cải tạo, nâng cấp

đường liên xã Hiến

Thành - Long

Xuyên 

2020-

2021

1809; 

31/10/2019
7.205.25 1.400.0000 1.400.0000 1.400.0000 1.400.0000

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

12  
Nhà thi đấu Đa

năng

2020-

2021

2017; 

11/11/2019
85.461.75 5.900.0000 5.900.0000 1.355.5950 1.355.5950

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch 

bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Đề nghị kéo dài KHV để 

sớm đầu tư hoàn thành dự án
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Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử 

dụng đất
Tổng số

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Bao gồm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao đầu 

năm

Số Quyết định; 

ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu 

tư (lần cuối)

Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử dụng 

đất

Quyết định đầu tư (lần đầu và các 

lần điều chỉnh nếu có)

Kế hoạch vốn NSĐP năm 2021 được giao

Tổng số

Tổng số

Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 

2022

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Kế hoạch vốn năm 2021 giao 

đầu năm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung
(1)STT Danh mục dự án

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Ghi chú 

(Lý do đề nghị kéo dài)
Tổng số

Bao gồm

13  

Điều chỉnh quy

hoạch chung xây

dựng thị xã Kinh

Môn đến năm

2040, tầm nhìn đến

năm 2050

2021-

2022
148; 01/04/2021 11.325.66 11.325.6590 11.325.6590 11.325.6590 6.433.9450 6.433.9450 6.433.9450

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc KHV năm 2021 

giao bổ sung (Quyết định số 1267/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021). KHV giao để 

hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2021 nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành, quyết toán dự án

14  

Cải tạo, nâng cấp

đường ĐH 07 -

giai đoạn 2 (đoạn

từ chợ An Sinh

đến trạm bơm

Bạch Đằng)

2020-

2021

1808; 

31/10/2019
14.532.00 1.309.0000 1.309.0000 255.3290 255.3290

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung (Quyết định số 

1146/QĐ-UBND ngày 12/8/2021). 

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

15  

Xây dựng Trạm

biến áp khu chuyển

đổi Thất Hùng và

Bạch Đằng

2021
1949; 

31/10/2019
2.782.00 2.782.0000 2.000.0000 782.0000 306.9770 306.9770

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc KHV năm 2021 

giao bổ sung (Quyết định số 1146/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021). KHV giao để 

hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2021 nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành, quyết toán dự án

16  

Cải tạo sân trường,

bồn hoa và hạng

mục phụ trợ

Trường Phạm Sư

Mạnh

2021
1954; 

31/10/2020
5.584.00 5.367.0000 3.500.0000 1.867.0000 926.1300 926.1300

Dự án khởi công mới năm 2021.  Vốn 

chưa giải ngân thuộc KHV năm 2021 

giao bổ sung (Quyết định số 1146/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021). KHV giao để 

hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2021 nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành, quyết toán dự án

17  

Cải tạo, nâng cấp

đường huyện

ĐH06 (giai đoạn

2) 

2021
1953; 

31/10/2020
19.900.00 19.000.0000 12.000.0000 7.000.0000 2.215.7040 2.215.7040

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc KHV năm 2021 

giao bổ sung (Quyết định số 1146/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021). KHV giao để 

hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2021 nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành, quyết toán dự án
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Bao gồm

18  

Di chuyển cống

ngầm KDC phía

Nam, phường An

Lưu

2021 441; 09/3/2021 698.74 698.8100 698.8100 32.9760 32.9760

Dự án khởi công mới năm 2021. KHV 

giao để hoàn thành, đưa vào sử dụng 

trong năm 2021 nhưng không được bố 

trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành, quyết toán dự án

19  

Nâng cấp, xây

dựng Khuôn viên

chùa Gạo Đền Cao

An Phụ

2021
1959; 

31/10/2020
3.488.00 3.200.0000 3.200.0000 258.3850 258.3850

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc KHV năm 2021 

giao bổ sung (Quyết định số 1146/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021). KHV giao để 

hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2021 nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành, quyết toán dự án

20  

Cải tạo, nâng cấp

bãi xe số 01 phía

Đông khu vực Đền

Cao An Phụ

2021-

2022

1530; 

15/11/2021
5.000.00 3.000.0000 3.000.0000 2.778.3830 2.778.3830

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch 

bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Đề nghị kéo dài KHV để có 

nguồn thanh toán khối lượng thực hiện 

năm 2022, sớm đưa dự án vào sử dụng 

trong năm 2022 theo tiến độ đầu tư đã 

phê duyệt

21  

Sửa chữa, cải tạo

đường điện chiếu

sáng nội tự và

ngoại tự các đền

thờ tại Đền Cao

An Phụ

2021 855; 27/5/2021 817.00 816.9000 816.9000 354.0470 354.0470

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc KHV năm 2021 

giao bổ sung (Quyết định số 1146/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021). KHV giao để 

hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2021 nhưng không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng 

hoàn thành, quyết toán dự án

22  

Các hạng mục phụ

trợ thuộc Khu liên

hợp thể thao huyện

Kinh Môn

2021-

2022

1956; 

31/10/2020
26.954.00 17.756.0000 17.456.0000 300.0000 9.842.4874 9.542.4874 300.0000

Dự án khởi công mới năm 2021 (thi 

công xây dựng từ đầu quý 4/2021) và 

bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, 

nguyên nhân khách quan không thể 

lường trước được và không thể khắc 

phục được mặc dù đã áp dụng mọi 

biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép. Đề nghị kéo dài KHV để sớm 

đầu tư hoàn thành dự án trong năm 

2022 theo tiến độ đã phê duyệt
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Tổng số

Bao gồm

23  

Kè mái kênh KT12

(đoạn từ cây xăng

Hiệp An đến ngã

tư UBND phường

An Lưu)

2021-

2022
196; 28/01/2021 21.102.25 20.601.8110 15.837.5351 4.764.2759 18.078.0900 14.650.1561 3.427.9339

Dự án khởi công mới năm 2021 (thi 

công xây dựng từ đầu quý 4/2021) và 

bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, 

nguyên nhân khách quan không thể 

lường trước được và không thể khắc 

phục được mặc dù đã áp dụng mọi 

biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép. Đề nghị kéo dài KHV để sớm 

đầu tư hoàn thành dự án trong năm 

2022 theo tiến độ đã phê duyệt

24  

Khu liên hợp thể

thao thị xã Kinh

Môn; Hạng mục:

Hoàn thiện khuôn

viên nhà thi đấu đa

năng; đường nội

bộ, cảnh quan

chung

2021-

2022

1957; 

31/10/2019
32.393.15 23.205.6281 4.357.4290 18.848.1991 12.809.1391 4.357.4290 8.451.7101

Dự án khởi công mới năm 2021 (thi 

công xây dựng từ đầu quý 4/2021) và 

bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, 

nguyên nhân khách quan không thể 

lường trước được và không thể khắc 

phục được mặc dù đã áp dụng mọi 

biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép. Đề nghị kéo dài KHV để sớm 

đầu tư hoàn thành dự án trong năm 

2022 theo tiến độ đã phê duyệt

25  

Cải tạo, nâng cấp

đường trục phường

Hiến Thành (đoạn

từ sau UBND

phường Hiến

Thành đến đò An

Thủy)

2021-

2022

1958; 

31/10/2020
24.668.26 21.814.2657 21.814.2657 5.535.6648 5.535.6648

Vướng mắc trong công tác giải phóng 

mặt bằng và  bị ảnh hưởng tiến độ do 

dịch bệnh, nguyên nhân khách quan 

không thể lường trước được và không 

thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Đề nghị kéo dài KHV để 

sớm đầu tư hoàn thành dự án trong 

năm 2022 theo tiến độ đã phê duyệt

26  

Cải tạo đường trục

xã Hoành Sơn (giai

đoạn 2)

2021
1553; 

16/11/2021
2.486.56 2.300.0000 500.0000 1.800.0000 813.2630 813.2630

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch 

bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Vốn chưa giải ngân thuộc kế 

hoạch vốn năm 2021 giao bổ sung. Đề 

nghị kéo dài KHV để có nguồn thanh 

toán khối lượng thực hiện năm 2022, 

sớm đưa dự án vào sử dụng trong năm 

2022 
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Tổng số

Bao gồm

27  

Xây dựng hệ thống

chiếu sáng đường

ĐH02 (đoạn qua

khu dân cư Vạn

Chánh)

2021
1528; 

15/11/2021
1.500.00 1.400.0000 1.400.0000 141.9570 141.9570

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch 

bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Đề nghị kéo dài KHV để có 

nguồn thanh toán khối lượng thực hiện 

năm 2022, sớm đưa dự án vào sử dụng 

trong năm 2022 

(3)
Huyện Kim

Thành
21.705.00 10.693.0000 10.375.0000 318.0000 318.0000 2.829.0000 2.779.0000 50.0000 50.0000

1  

Hạ tầng kỹ thuật

điểm dân cư thôn

Cống Khê, xã Kim

Liên; hạng mục:

San nền và GPMB

2021-

2022
2184; 20/9/2021 10.921.00 8.375.0000 8.375.0000 2.779.0000 2.779.0000

Dự án khởi công mới, KHV năm 2021 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số  3134/QĐ-UBND ngày  

06/12/2021; số 3369/QĐ-UBND ngày  

27/12/2021; số 3374/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021). Đề nghị kéo dài KHV để 

có nguồn thanh toán khối lượng thực 

hiện năm 2022, đẩy nhanh tiến độ đầu 

tư sớm hoàn thành dự án

2  

Cải tạo sân vườn

Huyện ủy Kim

Thành

2021-

2022

2894; 

08/11/2021
10.784.00 2.318.0000 2.000.0000 318.0000 318.0000 50.0000 50.0000 50.0000

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc kế hoạch vốn 

năm 2021 giao bổ sung (Quyết  định số  

3368/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

Đề nghị kéo dài KHV để có nguồn 

thanh toán khối lượng thực hiện năm 

2022, đẩy nhanh tiến độ đầu tư sớm 

hoàn thành dự án

(4) Huyện Tứ Kỳ 118.873.00 6.812.0000 6.812.0000 6.812.0000 131.0000 131.0000 131.0000

1  

Xây dựng đoạn

tuyến thuộc đường

trục chính thị trấn

Tứ Kỳ, huyện Tứ

Kỳ

2021-

2023
2708; 15/9/2021 99.532.00 5.045.0000 5.045.0000 5.045.0000 99.0000 99.0000 99.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. Đề nghị 

kéo dài KHV để có nguồn thanh toán 

khối lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư sớm hoàn thành 

dự án

2  

Khu dân cư

Nguyên Giáp (giai

đoạn 2)

2019-

2020
80; 30/10/2018 4.342.00 1.000.0000 1.000.0000 1.000.0000 17.0000 17.0000 17.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. Đề nghị 

kéo dài KHV để có nguồn thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án
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Tổng số

Bao gồm

3  

Sân vận động

huyện Tứ Kỳ (giai

đoạn 3); Hạng

mục: Giải phóng

mặt bằng, sân

bóng, nền cho

khán đài và bể bơi,

cổng và tường rào

2020-

2021
2069; 02/7/2020 14.999.00 767.0000 767.0000 767.0000 15.0000 15.0000 15.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung . Đề nghị 

kéo dài KHV để có nguồn thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

(5)
Huyện Thanh

Miện
106.912.21 16.950.6330 14.000.0000 2.950.6330 2.950.6330 2.940.3980 940.3980 2.000.0000 2.000.0000

1  

Cải tạo, nâng cấp

đường Cao Thắng-

Tiền Phong, đoạn

Km5+000-

Km8+800, huyện

Thanh Miện

2021-

2022
1287; 19/5/2020 62.066.46 9.950.6330 7.000.0000 2.950.6330 2.950.6330 2.849.3980 849.3980 2.000.0000 2.000.0000

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch 

bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Đề nghị kéo dài KHV để có 

nguồn thanh toán khối lượng thực hiện 

năm 2022, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 

sớm hoàn thành dự án

2

Xây dựng hội

trường nhà văn hóa

trung tâm huyện và

các hạng mục phụ

trợ

 2020-

2022 
1268; 23/4/2020 44.845.76 7.000.0000 7.000.0000 91.0000 91.0000

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch 

bệnh, nguyên nhân khách quan không 

thể lường trước được và không thể 

khắc phục được mặc dù đã áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép. Đề nghị kéo dài KHV để có 

nguồn thanh toán khối lượng thực hiện 

năm 2022, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 

sớm hoàn thành dự án

(1)
 - Từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm 2022.

Ghi chú:
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