
TỔNG SỐ 1.219.823.02 179.260.6170 20.500.0000 73.760.6170 85.000.0000 85.000.0000 19.537.2080 812.9010 650.7780 18.073.5290 18.073.5290

1

Tu bổ bờ kênh trục

Bắc Hưng Hải; nạo

vét kênh dẫn và cải

tạo, nâng cấp một

số trạm bơm trên

địa bàn tỉnh Hải

Dương giai đoạn

2016-2020

2016-

2021

 836, 31/3/2016; 

2126, 04/8/2016; 

3275, 

14/11/2016; 

1587, 28/5/2021; 

3280,

11/11/2021 

220.000.00 23.564.1750 23.564.1750 516.7030 516.7030

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, 

qyết toán dự án

2

Xây dựng Trạm

bơm Đò Hàn,

thành phố Hải

Dương

2015-

2021

 3301, 

30/11/2010; 

2656, 

24/10/2014; 

2972, 

25/11/2014; 

1428, 08/5/2017 

190.406.80 196.4420 196.4420 134.0750 134.0750

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

Hạ tầng du lịch

sinh thái sông

Hương, huyện

Thanh Hà

2018-

2022

3311, 

30/10/2017; 

2573, 07/9/2021

59.978.22 20.500.0000 20.500.0000 812.9010 812.9010

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 đủ vốn đầu tư hoàn thành dự án 

trong năm 2022 

4

Xây dựng Trung

tâm giám sát, điều

hành thông minh

tỉnh Hải Dương

 2021-

2025 
 2538; 31/8/2021 299.860.00 60.000.0000 50.000.0000 10.000.0000 10.000.0000 7.588.4130 7.588.4130 7.588.4130

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn giao 

sau ngày 15/9/2021 (Quyết định số 

2866/QĐ-UBND ngày 30/9/2021). 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

5

Xây dựng hạ tầng

công nghệ thông

tin Trung tâm dữ

liệu của tỉnh cho

Chính quyền điện

tử và Đô thị thông

minh

 2021-

2025 
 2539; 31/8/2021 449.578.00 75.000.0000 75.000.0000 75.000.0000 10.485.1160 10.485.1160 10.485.1160

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn giao 

sau ngày 15/9/2021 (Quyết định số 

2866/QĐ-UBND ngày 30/9/2021). 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

Quyết định đầu tư (lần đầu và các 

lần điều chỉnh nếu có)

Số Quyết định; 

ngày, tháng, năm

Vốn thu sử dụng 

đất

PHỤ LỤC 01 - DANH MỤC DỰ ÁN VỐN NSĐP NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 SANG NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày        tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành
Tổng số

Kế hoạch vốn NSĐP năm 2021 được giao

Tổng số

Bao gồm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao đầu 

năm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung

Vốn XDCB tập 

trung

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất
Tổng số

Tổng mức đầu 

tư (lần cuối)

Ghi chú 

(Lý do đề nghị kéo dài)

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

năm 2022

Tổng số

Bao gồm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao 

đầu năm

Kế hoạch vốn năm 2021 giao bổ 

sung

Vốn XDCB tập 

trung

Vốn thu sử 

dụng đất

Tr.đó, vốn thu 

sử dụng đất

Page 1 of 1


