
TỔNG SỐ 252.883.13 128.916.6866 51.363.5030 77.553.1836 47.785.1126 61.964.1886 20.503.7535 41.460.4351 18.388.2844

(1)
Thành phố Hải

Dương
663.07 663.0710 663.0710 124.9070 124.9070

1  

Nhà tưởng niệm

Chủ tịch Hồ Chí

Minh - Hạng mục:

Cải tạo cổng,

tường rào, sân

đường, bó vỉa, bồn

cây, rãnh thoát

nước, phường Ái

Quốc

2021-

2022
69; 08/6/2021 663.07 663.0710 663.0710 124.9070 124.9070

Vốn bổ sung từ nguồn đền bù hỗ khi 

nhà nước thu hồi đất (Quyết định số 

108/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của 

UBND phường Ái Quốc). 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)
Thành phố Chí

Linh
13.263.26 2.547.1030 2.547.1030 148.0535 148.0535

1  

Ao dạy bơi trường

Tiểu học Cộng

Hòa

2014-

2015
408; 10/6/2014 1.576.45 285.5710 285.5710 6.7920 6.7920

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành; dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành, quyết toán dự án 

2

Nhà lớp học 3T-9P

trường tiểu học

Văn Đức

2017-

2018

679; 23/10/2017
5.879.32 1.000.0000 1.000.0000 18.3745 18.3745

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành; dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành, quyết toán dự án 

3  

Trường Mầm non

Cộng Hòa 1- điểm

tập trung hạng mục

nhà lớp học 8

phòng

2016-

2017

763c; 

27/10/2016
5.807.49 1.261.5320 1.261.5320 122.8870 122.8870

KHV giao để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành; dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành, quyết toán dự án 

(3) Thị xã Kinh Môn 78.875.32 45.763.7956 45.763.7956 16.658.7956 34.964.3386 34.964.3386 12.017.0949

1

Xây dựng nhà văn

hóa thôn Ninh Xá -

Lê Ninh 

 2020-

2021 
193; 28/10/2020 396.72 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. Dự án 

không được bố trí KHV năm 2022. Đề 

nghị kéo dài KHV để thanh toán khối 

lượng hoàn thành, quyết toán dự án

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 03 - DANH MỤC DỰ ÁN VỐN NSĐP NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP XÃ 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 28 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban 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

2

Cải tạo sân, cổng,

tường rào Nhà văn

hoá khu dân cư

Dương Nham 

 2021  55; 20/5/2021 566.40 560.0000 560.0000 24.1110 24.1110

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. 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

Đầu tư hệ thống

điện chiếu sáng

công cộng một số

tuyến đường trên

địa bàn phường

Phú Thứ 

 2021  120; 11/8/2021 1.000.00 1.000.0000 1.000.0000 110.3907 110.3907

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. 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

Trụ sở làm việc

công an phường

Thất Hùng  

 2021 129; 29/10/2021 6.838.89 3.750.0000 3.750.0000 3.750.0000 3.750.0000

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1858/QĐ-UBND ngày 28/12/2021) 

và 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 dự án

5

Xây mới Cổng

trường tiểu học và

trường THCS An

Sinh; Xây mới,

nâng cấp nhà để

xe, nhà bảo vệ, sân

bê tông và rãnh

thoát nước trường

Tiểu học

2019 83b; 31/10/2019 907.97 107.3380 107.3380 107.3380 13.6680 13.6680 13.6680

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

6

Cải tạo, nâng cấp

đường giao thông

trục xã An Sinh

(Đoạn từ ao cá Bác

Hồ đến ngã tư thôn

Nghĩa Vũ); Hạng

mục: Nền mặt

đường, thoát nước,

bó vỉa hè và ATGT

2019-

2020
67; 24/10/2019 6.770.91 409.8970 409.8970 409.8970 311.0090 311.0090 311.0090

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

7

Nhà thư viện và

nhà để xe giáo viên

trường tiểu học An

Sinh

2019
29A; 

28/06/2019
781.90 7.4280 7.4280 7.4280 7.4280 7.4280 7.4280

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 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

8

Cải tạo, nâng cấp

khu vệ sinh dãy

nhà A trường Mầm

Non An Sinh

2019 83c; 31/10/2019 485.00 82.0640 82.0640 82.0640 56.0400 56.0400 56.0400

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

9

Trường Mầm Non

xã An Sinh; Hạng

mục: Cải tạo, sửa

chữa sân vườn,

cổng hàng rào và

công tác khác

2015-

2016
48; 16/11/2015 922.22 14.5860 14.5860 14.5860 14.5860 14.5860 14.5860

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

10

Cải tạo, sửa chữa

trụ sở Đảng ủy -

HĐND - UBND xã

An Sinh; (Nay là

UBND phường An

Sinh)

2019-

2020
83a; 31/10/2019 2.660.00 143.7820 143.7820 143.7820 57.8050 57.8050 57.8050

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

11

Cải tạo, sửa chữa

nhà vệ sinh ngoài

trời, nhà dân quân

cơ động, nhà để

xe, và nhà HTX

DVNN phường An

Sinh

2020-

2021
92; 22/9/2020 186.00 17.3100 17.3100 17.3100 17.3100 17.3100 17.3100

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. 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

Cải tạo, nâng cấp

nghĩa trang Nhân

dân xã An Sinh

2019 83d; 31/10/2019 980.00 323.2760 323.2760 323.2760 23.2760 23.2760 23.2760

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

13

Cải tạo, sửa chữa

nhà lớp học trường

Mầm Non An Sinh

2021 96a; 25/11/2021 240.00 240.0000 240.0000 240.0000 240.0000 240.0000 240.0000

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1850/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

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
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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

14

Quy hoạch chi tiết

xây dựng một số

điểm dân cư xen

kẹp xã An Sinh

2016 8a; 11/01/2016 164.00 27.0610 27.0610 27.0610 27.0610 27.0610 27.0610

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

15
Quy hoạch 8 điểm

dân cư xã An Sinh
2017 68a; 14/8/2017 94.83 94.8310 94.8310 94.8310 94.8310 94.8310 94.8310

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 khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

16
Trạm y tế phường

An Sinh

2021-

2022
87; 29/10/2021 4.463.58 4.000.0000 4.000.0000 4.000.0000 2.745.4013 2.745.4013 2.745.4013

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1850/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

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

17

Nhà văn hóa các

khu dân cư phường

An Sinh (Kim

Xuyên 3, Kim

Xuyên 4, Văn Ổ,

Nghĩa Vũ)

2021-

2022
108; 22/12/2021 11.800.00 6.274.4916 6.274.4916 6.274.4916 6.274.4916 6.274.4916 6.274.4916

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1850/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 

và số 2004/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). 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

18

Cải tạo, nâng cấp

đường dẫn và xây

mới cầu Đồng

Vương khu dân cư

Quảng Trí 

 2021 
 120a; 

19/10/2021 
2.465.84 2.465.8440 2.465.8440 2.465.8440 1.231.2500 1.231.2500 1.231.2500

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 154/QĐ-UBND ngày 24/12/2021). 

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

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
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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

19

Xây rãnh, nạo vét,

khơi thông dòng

chảy các rãnh thoát

nước thuộc KDC

Dương Nham 

 2021  100; 07/9/2021 188.52 188.5230 188.5230 188.5230 9.7090 9.7090 9.7090

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 154/QĐ-UBND ngày 24/12/2021). 

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

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

20

Xây dựng đường

giao thông phố

Phạm Trấn KDC

Dương Nham 

 2021  99; 07/9/2021 1.498.77 1.498.7650 1.498.7650 1.498.7650 129.6300 129.6300 129.6300

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 154/QĐ-UBND ngày 24/12/2021). 

KHV giao để hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong năm 2021 nhưng không 

được bố trí vốn kế hoạch năm 2022. 

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

21

Cải tạo, san lấp

mương rãnh tạo

hành lang cổng

trường Mầm Non 

 2021 
 155a; 

30/12/2021 
970.79 461.4690 461.4690 461.4690 461.4690 461.4690 461.4690

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 154/QĐ-UBND ngày 24/12/2021). 

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

22

Nhà lớp học 2T6P

(móng 3 tầng)

trường Tiểu học

An Phụ điểm Tân

An 

 2021 
 118; 

26/10/2021 
7.276.97 6.175.0000 6.175.0000 3.763.0200 3.763.0200

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1578/QĐ-UBND ngày 26/11/2021). 

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

Page 5 of 18



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

23

Trụ sở làm việc

công an xã Minh

Hòa 

2022  95; 29/10/2021 6.963.52 5.450.0000 5.450.0000 5.450.0000 5.450.0000

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1857/QĐ-UBND ngày 28/12/2021). 

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

24

Trụ sở làm việc

công an phường

Thái Thịnh 

2022
 120; 

28/10/2021 
6.906.78 3.750.0000 3.750.0000 3.750.0000 3.750.0000

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1859/QĐ-UBND ngày 28/12/2021). 

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

25

Trụ sở làm việc

công an xã Hoành

Sơn 

2022
 280; 

14/12/2021 
6.800.00 3.750.0000 3.750.0000 3.750.0000 3.750.0000

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1860/QĐ-UBND ngày 28/12/2021). 

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

26

Phụ trợ nhà văn

hóa thôn Nghĩa Lộ.

Hạng mục: Cổng

vào, tường rào, nhà

để xe 

 2016  39; 25/7/2016 750.55 2.1300 2.1300 2.1300 2.1300 2.1300 2.1300

Vốn chưa giải ngân thuộc kế hoạch 

vốn năm 2021 giao bổ sung. Dự án 

không được bố trí KHV năm 2022. Đề 

nghị kéo dài KHV để thanh toán khối 

lượng hoàn thành, quyết toán dự án

27

Trường tiểu học

Duy Tân. Hạng

mục: Nhà lớp học

2T4P 

2021-

2022
 429; 17/9/2021 3.595.18 2.470.0000 2.470.0000 149.7220 149.7220

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 1463/QĐ-UBND ngày 25/10/2021). 

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
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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

28

Hệ thống điện

chiếu sáng công

cộng ở một số

tuyến đường trên

địa bàn phường

Minh Tân 

 2021 
 250; 

24/11/2021 
2.200.00 2.200.0000 2.200.0000 2.200.0000 2.200.0000

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021). 

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

(4)
Huyện Kim

Thành
5.794.00 5.060.0000 760.0000 4.300.0000 4.300.0000 240.0000 240.0000 240.0000

1

Nhà lớp học 2T 4

P trường Tiểu học

Cổ Dũng, huyện

Kim Thành

2021-

2022

167; 

3/11/2021
3.098.00 2.705.0000 405.0000 2.300.0000 2.300.0000 153.0000 153.0000 153.0000

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc kế hoạch vốn 

năm 2021 giao bổ sung (Quyết định số 

3135/QĐ-UBND ngày 06/12/2021). 

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

Xây dựng bể bơi -

thay đồ trường

Tiểu học Cổ Dũng

2021-

2022

154; 

04/10/2021
2.696.00 2.355.0000 355.0000 2.000.0000 2.000.0000 87.0000 87.0000 87.0000

Dự án khởi công mới năm 2021. Vốn 

chưa giải ngân thuộc kế hoạch vốn 

năm 2021 giao bổ sung (Quyết định số 

3135/QĐ-UBND ngày 06/12/2021). 

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

(5) Huyện Gia Lộc 16.058.87 5.615.3170 5.615.3170 5.615.3170 396.9895 396.9895 396.9895

1

Cải tạo nhà lớp

học 2 tầng 6 phòng

số 1, rãnh thoát

nước và xây dựng

sân chơi sau nhà

lớp học 2 tầng 6

phòng trường mầm

non Tân Tiến 

 

01/202

1

02/202

1

173; 23/12/2020 6.517.79 651.7790 651.7790 651.7790 38.7740 38.7740 38.7740

KHV năm 2021 giao sau ngày 

15/9/2021 (Quyết định số 414/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021). 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

2

Nhà hiệu bộ +

phòng học chức

năng 2 tầng

Trường Mầm non

Tân Tiến 

05/201

8

11/201

8

1191; 

19/05/2018 
4.617.15 242.3030 242.3030 242.3030 33.2960 33.2960 33.2960

KHV năm 2021 giao sau ngày 

15/9/2021 (Quyết định số 414/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021). 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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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

3

Xây dựng bể chứa

nước cứu hỏa, nhà

cầu, khu vườn cổ

tích và cải tạo

tường rào Trường

Mầm non Tân Tiến 

06/201

8

09/201

8

88; 19/06/2018 902.17 752.1680 752.1680 752.1680 14.4900 14.4900 14.4900

KHV năm 2021 giao sau ngày 

15/9/2021 (Quyết định số 414/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021). 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

4

Xây rãnh thoát

nước, cải tạo cổng,

vỉa hè và sân

Trường Mầm non

Tân Tiến 

 

07/201

9-

09/201

9

64; 29/06/2019 1.001.37 996.9660 996.9660 996.9660 60.5225 60.5225 60.5225

KHV năm 2021 giao sau ngày 

15/9/2021 (Quyết định số 414/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021). 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

Xây dựng sân khấu

và cải tạo nhà lớp

học 2 tầng 4

phòng trường

Trung học cơ sở

Tân Tiến 

 

10/202

1-

12/202

1

418; 11/10/2021 925.97 925.9660 925.9660 925.9660 95.5970 95.5970 95.5970

Dự án khởi công mới, KHV năm 2021 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

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

6

Cải tạo nâng cấp

hệ thống rãnh thoát

nước, tường rào

nhà văn hóa thôn

Tam Lương và

Đông Cận xã Tân

Tiến 

 

09//20

19-

12/201

9

89; 26/09/2019 646.88 600.0000 600.0000 600.0000 22.9800 22.9800 22.9800

KHV năm 2021 giao sau ngày 

15/9/2021 (Quyết định số 622/QĐ-

UBND ngày 27/12/2021). 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

7

Xây dựng nhà bếp,

tường rào và cải

tạo mương nước

trụ sở UBND xã

Tân Tiến 

 

10/202

1-

12//20

21

416; 08/10/2021 1.205.78 1.205.7770 1.205.7770 1.205.7770 120.6410 120.6410 120.6410

Dự án khởi công mới, KHV năm 2021 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

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

8

Cải tạo hệ thống

điện UBND 

xã Tân Tiến 

 

07/202

1-

07//20

22

216; 23/07/2021 241.77 240.3580 240.3580 240.3580 10.6890 10.6890 10.6890

Dự án khởi công mới, KHV năm 2021 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

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

(6) Huyện Tứ Kỳ 10.829.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 1.104.00 1.104.00 1.104.00

Page 8 of 18



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

1  

Nhà lớp học 2

tầng 6 phòng

trường tiểu học

Nguyên Giáp 

8.554.00 1.000.0000 1.000.0000 1.000.0000 1.000.0000 1.000.0000 1.000.0000

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  

Xây dựng hạ tầng

kỹ thuật điểm dân

cư mới thôn Mỹ

Ân, xã Văn Tố 

2020-

2021

2906; 

02/10/2019
2.275.00 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 104.0000 104.0000 104.0000

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

(7)
Huyện Ninh

Giang
127.399.60 66.767.4000 48.056.4000 18.711.0000 18.711.0000 24.985.9000 20.355.7000 4.630.2000 4.630.2000

1  

Phương án bổi

thường, hỗ trợ để

giải phóng mặt

bằng xây dựng:

Điểm dân cư thôn

Kinh Chuế, xã An

Đức, huyện Ninh

Giang

2020 - 

2021

4964/QĐ-

UBND và 

4969/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020

7.532.70 7.532.7000 7.532.7000 406.4000 406.4000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 để hoàn thành đưa vào sử dụng 

trong năm kế hoạch nhưng không được 

bố trí KHV năm 2022. Đề nghị kéo dài 

KHV để thanh toán khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

2  
Nhà Văn hóa trung

tâm xã An Đức
2019 57; 05/08/2019 6.004.00 821.9000 821.9000 821.9000 327.1000 327.1000 327.1000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

3  

Trường THCS An

Đức, huyện Ninh

Giang, hạng mục:

Nhà hiệu bộ

2019 77; 23/10/2019 3.196.50 563.2000 563.2000 563.2000 307.7000 307.7000 307.7000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

4  

Nâng cấp, cải tạo

sân, cổng, tường

rào, bồn hoa và

rãnh thoát nước trụ

sở làm việc UBND

xã An Đức

2021 355; 08/7/2021 405.50 381.8000 381.8000 381.8000 69.2000 69.2000 69.2000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

5  

Nâng cấp, cải tạo

sân, bồn hoa, rãnh

thoát nước trụ sở

làm việc UBND xã

An Đức

2019 77; 08/10/2019 368.80 45.6000 45.6000 45.6000 45.6000 45.6000 45.6000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu. 

Đề nghị kéo dài KHV để thanh toán 

khối lượng hoàn thành, quyết toán dự 

án

6  

Cải tạo, sửa chữa

nhà lớp học 2 tầng

10 phòng trường

THCS An Đức

2021 279; 25/5/2021 1.237.10 1.139.1000 1.139.1000 1.139.1000 189.5000 189.5000 189.5000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu. 

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

7  

Xây dựng công

trình phụ trợ hạng

mục: Nhà kho,

bếp, Sân bên tông

phía sau trụ sở làm

việc UBND xã

Đồng Tâm

2020 79; 19/3/2020 446.80 70.0000 70.0000 13.0000 13.0000

KHV giao năm 2021 để thanh toán 

khối lượng đã hoàn thành; dự án 

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  

Xây dựng công

trình hạ tầng kỹ

thuật điểm dân cư

mới thôn vé xã

Đồng Tâm

2019 47; 19/9/2019 1.104.30 1.104.3000 1.104.3000 8.5000 8.5000

KHV giao năm 2021 để thanh toán 

khối lượng đã hoàn thành; dự án 

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 phòng Tin

học trường THCS

Tân Hương

2020 236; 29/10/2020 464.50 442.4000 442.4000 23.0000 23.0000

KHV giao năm 2021 để thanh toán 

khối lượng đã hoàn thành; dự án 

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  

Xây dựng hạ tầng

kỹ thuật điểm dân

cư mới thôn Vĩnh

Xuyên xã Vĩnh

Hòa

2021 18; 22/01/2021 10.296.60 10.296.6000 10.296.6000 768.4000 768.4000

Dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 

giao sau ngày 15/9/2021 (Quyết định 

số 5024/QĐ-UBND ngày 07/12/2021; 

số 5381/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

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

11  

Cải tạo nâng cấp

ĐGT xã Vĩnh Hòa

huyện Ninh Giang.

Hạng mục: Gia cố

lề đường, bù mặt

đường và bổ sung

công trình thoát

nước

2018 42; 09/8/2018 686.20 638.3000 638.3000 31.7000 31.7000

KHV giao năm 2021 để thanh toán 

khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

12  

Xây dựng công

trình nhà lớp học 3

tầng 9 phòng

trường Tiểu học

Đồng Tâm

2020-

2021
62b; 30/10/2019 7.285.20 3.452.3000 3.452.3000 3.452.3000 2.2000 2.2000 2.2000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu, 

kết dư ngân sách; Đề nghị kéo dài 

KHV để thanh toán khối lượng hoàn 

thành, quyết toán dự án

13  

Xây dựng công

trình Nhà Hiệu bộ

trường Tiểu học

Đồng Tâm

12/201

9-

7/2020

79; 29/10/2018 3.728.10 370.0000 370.0000 370.0000 19.3000 19.3000 19.3000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu, 

kết dư ngân sách; Đề nghị kéo dài 

KHV để thanh toán khối lượng đã 

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

14  

Xây dựng công

trình Nhà Hiệu bộ

trường THCS

Đồng Tâm

2020 62a; 30/10/2019 3.744.80 400.0000 400.0000 400.0000 19.8000 19.8000 19.8000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung từ nguồn tăng thu, 

kết dư ngân sách; Đề nghị kéo dài 

KHV để thanh toán khối lượng đã 

hoàn thành, quyết toán công trình

15  

Xây dựng công

trình trường Tiểu

học hạng mục Nhà

ăn bán trú trường

Tiểu học Đồng

Tâm

12/202

1 

6/2022

1071; 

21/12/2021
3.803.40 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000

Dự án khởi công mới, vốn năm 2021 

thuộc KHV giao bổ sung và phân bổ 

sau ngày 15/9/2021 (Quyết định số 

1060/QĐ-UBND ngày 20/12/2021). 

Đề nghị kéo dài vốn để có nguồn vốn 

thanh toán khốí lượng thực hiện năm 

2022, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm 

hoàn thành dự án theo tiến độ đã phê 

duyệt

16  

Xây dựng nhà lớp

học 3 tầng 6 phòng

trường Tiểu học

Tân Phong

2021-

2022
973; 24/12/2021 6.176.30 1.458.1000 1.458.1000 1.458.1000 1.458.1000 1.458.1000 1.458.1000

Dự án khởi công mới, vốn năm 2021 

thuộc KHV giao bổ sung và phân bổ 

sau ngày 15/9/2021 (Quyết định số 

5381/QĐ-UBND ngày 27/12/2021). 

Đề nghị kéo dài vốn để có nguồn vốn 

thanh toán khốí lượng thực hiện năm 

2022, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm 

hoàn thành dự án theo tiến độ đã phê 

duyệt

17  

Trường mầm non

xã Vĩnh Hòa huyện 

Ninh Giang. Hạng

mục Vườn cổ tích

2020 36; 20/4/2020 534.40 503.1000 503.1000 503.1000 2.8000 2.8000 2.8000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã  hoàn thành, quyết toán dự án

18  

Sửa chữa khu vệ

sinh trường mầm

non Vĩnh Hòa

2018 72; 29/10/2018 299.80 78.2000 78.2000 78.2000 2.4000 2.4000 2.4000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã  hoàn thành, quyết toán dự án

19  

Nhà bếp ăn trường

Mầm non xã Vĩnh

Hòa 

2013 01; 01/11/2013 734.70 23.8000 23.8000 23.8000 23.8000 23.8000 23.8000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán dự án

20  

Nhà lớp học 2 tầng

4 phòng trường

Tiểu học Vĩnh Hòa

2018-

2019
69; 29/10/2018 3.425.90 1.019.4000 1.019.4000 1.019.4000 29.2000 29.2000 29.2000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã 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

21  

Cải tạo sửa chữa

nhà lớp học 2 tầng

8 phòng trường

THCS xã Vĩnh

Hòa

2016 01; 12/09/2016 274.70 81.3000 81.3000 81.3000 27.4000 27.4000 27.4000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán công trình

22  

Nhà lớp học bộ

môn 2 tầng 6

phòng trường

THCS xã Vĩnh

Hòa 

2016-

2017
1462; 31/8/2016 4.511.50 150.4000 150.4000 150.4000 55.9000 55.9000 55.9000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán công trình

23  
Sân bê tông, bồn

hoa Trường THCS 
2017 33; 02/10/2017 658.50 248.4000 248.4000 248.4000 32.4000 32.4000 32.4000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán dự án

24  

Nhà xe, nhà vệ

sinh, tường rào

trường THCS xã

Vĩnh Hòa

2017 26; 21/4/2017 868.10 450.1000 450.1000 450.1000 407.2000 407.2000 407.2000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán dự án

25  

Nhà lớp học đa

năng trường THCS

xã Vĩnh Hòa

2018-

2019
72; 30/10/2018 2.180.00 695.8000 695.8000 695.8000 12.4000 12.4000 12.4000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán dự án

26  

ĐGTNT xã Vĩnh

Hòa ( Đoạn từ nhà

bà Tốt đến nhà ông

Bộ)

2018 85; 30/10/2018 1.150.50 55.4000 55.4000 55.4000 55.4000 55.4000 55.4000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán dự án

27  

Cải tạo nâng cấp

ĐGT xã Vĩnh Hòa

(Đoạn từ chợ Hòa

đến cổng ông sắn

xóm 7 và ngã tư

chợ Hòa đi gốc đa

xóm 1)

2017-

2018
105; 20/12/2017 967.70 446.0000 446.0000 446.0000 13.2000 13.2000 13.2000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã hoàn thành, quyết toán dự án

28  

Cải tạo nâng cấp

đường giao thông

xã Vĩnh Hòa;

Hạng mục Đắp cạp

mở rộng nền

đường

2012 25; 10/01/2012 1.779.60 474.5000 474.5000 474.5000 48.9000 48.9000 48.9000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung; dự án không được 

bố trí vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị 

kéo dài KHV để thanh toán khối lượng 

đã 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

29  

ĐGT Nội đồng xã

Vĩnh Hòa (Đoạn từ

máng ngang Đống

chàm đi đê Hà kỳ -

Giai đoạn 2; từ

km0+560 đến

Km0+ 771,86)

2021 776; 05/7/2021 294.80 276.5000 276.5000 276.5000 13.3000 13.3000 13.3000

Dự án khởi công mới, vốn năm 2021 

thuộc KHV giao bổ sung và phân bổ 

sau ngày 15/9/2021 (Quyết định số 

789/QĐ-UBND ngày 18/11/2021). 

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

30  

Rãnh thoát nước

giai đoạn 2; Đoan

từ cổng trạm y tế đi 

cổng làng Ngọc

Hòa, xã Vĩnh Hòa

2018 144; 23/9/2018 319.70 96.7000 96.7000 96.7000 44.6000 44.6000 44.6000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung. KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

31  

Rãnh thoát nước

thôn Ngọc Hòa,

Giai đoạn 1; Đoạn

từ ngã tư chợ Hòa

đến cổng trạm y tế

xã Vĩnh Hòa 

2018 79; 17/06/2018 307.30 163.9000 163.9000 163.9000 1.5000 1.5000 1.5000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung. KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

32  

Cải tạo tăng cường

đường vào nghĩa

trang nhân dân xã

Vình Hòa

2017 01; 01/03/2017 565.90 67.5000 67.5000 67.5000 6.0000 6.0000 6.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung. KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

33  

ĐGT Nội đồng xã

Vĩnh Hòa (Đoạn từ

máng ngang Đống

chàm đi đê Hà kỳ -

km0+560) 

2019 164; 31/10/2019 642.00 127.4000 127.4000 127.4000 4.0000 4.0000 4.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung. KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

34  

Cầu bức sang

Nghĩa trang nhân

dân tập trung xã

Vĩnh Hòa 

2014 01; 12/01/2014 387.00 50.3000 50.3000 50.3000 32.1000 32.1000 32.1000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung. KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã 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

35  

Di chuyển ĐZ

0,4kv sau trạm

biến áp Vĩnh Hòa

và Vĩnh xuyên

phục vụ cải tạo

nâng cấp ĐGT tại

xã Vĩnh Hòa;

Đoạn từ ngã tư chợ

Hòa đến ngã tư

trường tiểu học

2021 18; 25/7/2021 370.90 364.8000 364.8000 364.8000 59.8000 59.8000 59.8000

Dự án khởi công mới, vốn năm 2021 

thuộc KHV giao bổ sung và phân bổ 

sau ngày 15/9/2021 (Quyết định số 

1182/QĐ-UBND ngày 31/12/2021). 

Dự án 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

36  

Cải tạo nâng cấp

ĐGT xã Vĩnh Hòa

huyện Ninh Giang

(Đoạn từ cổng chợ

Hòa đến cổng ông

Thưỡi xóm 6)

2018 42; 30/7/2018 460.60 235.7000 235.7000 235.7000 28.8000 28.8000 28.8000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

37  

Các hạng mục phụ

trợ trụ sở Đảng ủy -

HĐND-UBND xã

Vĩnh Hòa, huyện

Ninh Giang

2016-

2017
01; 16/11/2016 4.360.50 1.202.8000 1.202.8000 1.202.8000 158.3000 158.3000 158.3000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

38  

Trụ sở Đảng ủy-

HĐND-UBND xã

Vĩnh Hòa, huyện

Ninh Giang tỉnh

Hải Dương. Hạng

mục: Nhà làm việc

2 tầng móng 3 tầng

2013-

2014
01; 01/11/2013 4.988.50 286.4000 286.4000 286.4000 123.1000 123.1000 123.1000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

39  

Trụ sở Đảng ủy-

HĐND-UBND xã

Vĩnh Hòa, huyện

Ninh Giang tỉnh

Hải Dương. Hạng

mục: tầng 3 nhà

làm việc

2015 01; 08/01/2015 2.427.70 155.2000 155.2000 155.2000 87.0000 87.0000 87.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

40  

Nhà văn hóa trung

tâm xã Vĩnh Hòa,

huyện Ninh Giang 

2016-

2017
01; 16/11/2016 4.851.40 368.3000 368.3000 368.3000 295.7000 295.7000 295.7000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã 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

41  

San lấp, tường rào,

hệ thống thoát

nước mặt khu nhà

văn hóa trung tâm

xã Vĩnh Hòa,

huyện Ninh Giang

2016 50; 03/10/2016 999.00 157.1000 157.1000 157.1000 28.1000 28.1000 28.1000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

42  

Sửa, chữa nâng

cấp nghĩa trang

Liệt sỹ xã Vĩnh

Hòa huyện Ninh

Giang 

2017 65a; 26/9/2017 590.50 275.9000 275.9000 275.9000 4.0000 4.0000 4.0000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

43  

Nâng cấp, cải tạo

chợ Hòa thôn

Ngọc Hòa, xã Vĩnh 

Hòa 

2020 42; 10/6/2020 912.10 199.3000 199.3000 199.3000 4.7000 4.7000 4.7000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung, KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án

44  

Nâng cấp, cải tạo

chợ Hòa thôn

Ngọc Hòa, xã Vĩnh 

Hòa. Hạng mục;

Kiot 

2021 781; 06/07/2021 474.40 446.1000 446.1000 446.1000 22.0000 22.0000 22.0000

Dự án khởi công mới, vốn năm 2021 

thuộc KHV giao bổ sung và phân bổ 

sau ngày 15/9/2021 (Quyết định số 

789/QĐ-UBND ngày 18/11/2021). 

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

45  
Trạm y tế xã Vĩnh

Hòa 
2018 124; 29/10/2018 1.136.00 374.0000 374.0000 374.0000 63.4000 63.4000 63.4000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung. KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án 

46  

Trạm y tế xã Vĩnh

Hòa; Hạng mục ;

Sân, cổng, tường

rào, rãnh thoát

nước, bồn hoa, nhà

chờ

2020 36; 20/4/2020 515.40 503.0000 503.0000 503.0000 2.6000 2.6000 2.6000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung . KHV giao để 

thanh toán khối lượng đã hoàn thành; 

dự án không được bố trí vốn kế hoạch 

năm 2022. Đề nghị kéo dài KHV để 

thanh toán khối lượng đã 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

47  

Kiên cố hóa kênh

tưới chính trạm

bơm Cầu chùa xã

Vĩnh Hòa 

2017 74; 22/11/2017 957.60 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000

Vốn chưa giải ngân thuộc KHV năm 

2021 giao bổ sung. KHV giao để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành; dự án 

không được bố trí vốn kế hoạch năm 

2022. Đề nghị kéo dài KHV để thanh 

toán khối lượng đã hoàn thành, quyết 

toán dự án 

48  

Nhà lớp học đa

năng trường tiểu

học Vĩnh Hòa

2021-

2022
652; 21/9/2021 3.323.10 3.323.1000 3.323.1000 1.755.1000 1.755.1000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt

49  

Nhà lớp học 3 tầng

9 phòng trường

tiểu học Vĩnh Hòa

2021-

2022
59; 15/9/2021 8.302.10 8.302.1000 8.302.1000 4.217.7000 4.217.7000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022.  Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt

50  

Cải tạo sửa chữa

nhà lớp học 2 tầng

8 phòng trường

THCS Vĩnh Hòa

2021-

2022
103; 22/12/2021 1.493.50 1.493.5000 1.493.5000 1.493.5000 1.493.5000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt

51  

Nâng cấp cải tạo

ĐGT xã Vĩnh Hòa;

Đoạn từ ngã tư chợ

hòa đến ngã tư

trường tiểu học

2021-

2022
560; 01/6/2021 2.667.90 2.667.9000 2.667.9000 1.012.9000 1.012.9000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022.  Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt
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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

52  

Nâng cấp, cải tạo

ĐGT xã Vĩnh Hòa;

Đoạn từ Nghĩa

trang liệt sỹ xã

Vĩnh Hòa đến tỉnh

lộ 396

2021-

2022
687; 20/10/2021 7.852.00 7.852.0000 7.852.0000 6.292.0000 6.292.0000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt

53  

Nâng cấp, cải tạo

ĐGT nông thôn xã

Vĩnh Hòa (đoạn từ

ngã tư chợ Hòa

đến ngã tư trường

tiểu học xã Vĩnh

Hòa); Hạng mục:

Bó vỉa, lát hè, bó

gáy, rãnh thoát

nước.

2021-

2022
919; 06/12/2021 792.90 792.9000 792.9000 792.9000 792.9000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022.  Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt

54  

Nhà văn hóa khu

dân cư Ngọc Hòa

1, xã Vĩnh Hòa

2021-

2022
916; 06/12/2021 1.012.10 1.012.1000 1.012.1000 1.012.1000 1.012.1000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022.  Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt

55  

Nhà văn hóa khu

dân cư Ngọc Hòa

II, xã Vĩnh Hòa

2021-

2022
917; 06/12/2021 1.045.50 1.045.5000 1.045.5000 1.045.5000 1.045.5000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đã được phê duyệt

56  

Nhà văn hóa khu

dân cư thôn Vĩnh

Xuyên, xã Vĩnh

Hòa

2021-

2022
918; 06/12/2021 1.012.20 1.012.2000 1.012.2000 1.012.2000 1.012.2000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022. Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt
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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

57  

Phương án quy

hoạch chung xây

dựng xã Vĩnh Hòa

đến năm 2030

2021-

2022
877; 29/11/2021 470.80 470.8000 470.8000 470.8000 470.8000

Dự án khởi công mới, KH vốn năm 

2021 phân bổ sau ngày 15/9/2021 

(Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021). Dự án không được bố trí 

vốn kế hoạch năm 2022.  Đề nghị kéo 

dài KHV để có nguồn vốn thanh toán 

khốí lượng thực hiện năm 2022, đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư; sớm hoàn thành 

dự án trong năm 2022 theo tiến độ đã 

phê duyệt

(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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