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HUYỆN TỨ KỲ

Số:          /BC- UBND

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

Tứ Kỳ, ngày         tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Đề xuất Danh mục các Dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2023 

và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND huyện 
về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số 
chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 
20/4/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 
2022; Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đề xuất Danh mục các Dự án đầu tư công 
dự kiến khởi công mới năm 2023 và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 
2023, cụ thể như sau:

I. DỰ KIẾN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
1. Dự kiến năm 2023 đầu tư 04 công trình, dự án khởi công mới và do 

UBND huyện làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:
1.1. Công trình: Nâng cấp, cải tạo cống lấy nước cho vùng nuôi rươi, cáy 

tập trung xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tổng mức đầu tư: 7.516,717 triệu đồng.
1.2. Công trình: Dự án nâng cấp mở rộng mặt đê hữu sông Thái Bình (từ 

K29+070-K33+480), tổng mức đầu tư: 50.721 triệu đồng.
1.3. Công trình: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo, tuyên 

truyền, hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử cấp xã năm 2022, tổng mức đầu tư: 
11.462,705 triệu đồng.

1.4. Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 191Q huyện Tứ Kỳ (địa 
điểm qua xã Tiên Động, xã Nguyên Giáp), tổng mức đầu tư: 80.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)
2. Công trình hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các điểm dân cư 

tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tạo nguồn năm 2023: 09 khu dân cư
2.1. Các khu dân cư năm 2022 chuyển sang: 07 khu dân cư.
2.1.1. Khu dân cư mới chợ Quàn, xã Minh Đức: Hình thức lựa chọn nhà 

đầu tư, xin cơ chế tỉnh điều tiết 100% tạo nguồn công trình: Xây dựng tuyến 
tránh đường tỉnh 392.

2.1.2. Khu dân cư mới Đại Đình, xã Ngọc Kỳ, tổng mức đầu tư dự kiến: 
5.760 triệu đồng.

2.1.3. Khu dân cư mới Đường cao, thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, tổng 
mức đầu tư dự kiến: 14.844 triệu đồng.

2.1.4. Khu dân cư mới Cầu Xe, xã Quang Trung, tổng mức đầu tư dự 
kiến: 14.992 triệu đồng.
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2.1.5. Khu dân cư mới Tân Quang, xã Quang Khải, tổng mức đầu tư dự 
kiến: 14.991 triệu đồng.

2.1.6. Khu dân cư thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng (giai đoạn 1), tổng 
mức đầu tư dự kiến: 14.985 triệu đồng.

2.1.7. Khu dân cư thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ (Đồng Veo), tổng mức đầu 
tư dự kiến: 28.800 triệu đồng.

2.2. Khu dân cư mới năm 2023: 02 khu dân cư theo hình thức lựa chọn 
nhà đầu tư, xin cơ chế tỉnh điều tiết 100% tiền thu được tạo nguồn công trình: 
Xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392.

- Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ: 
- Khu dân cư thôn Vạn, xã Minh Đức: 

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)
II. DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
1. Căn cứ áp dụng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- 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 quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND 

huyện Tứ Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 
một số chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022.
2. Nguyên tắc lập, phân bổ vốn đầu tư công năm 2023
- Việc lập, phân bổ vốn đầu tư nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, phù hợp với kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023, nhằm hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 
2023, phù hợp với khả năng thu ngân sách cấp huyện và khả năng cân đối các 
nguồn vốn đầu tư năm 2023, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục đầu tư 
dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 phải tuân thủ các quy định của 
pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước; các nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã 
được HĐND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định.

- Danh mục công trình dự kiến phân bổ vốn năm 2023 phải thuộc danh 
mục dự án đã được HĐND huyện quyết định giao trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2021-2025.

3. Dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023
3.1. Tổng nguồn thu
- Tổng thu từ đấu giá đất các khu dân cư trên địa bàn: 626.856,111 triệu đồng.
- Nguồn thu được trích lại ngân sách huyện sử dụng: 460.695 triệu đồng.



3

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)
3.2. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến phân bổ là: 460.695 

triệu đồng, bao gồm:
- Vốn theo tiêu chí định mức dự kiến: Tỉnh chưa phân bổ.
- Vốn thu tiền sử dụng đất dự kiến: 460.695 triệu đồng. Trong đó:
3.2.1. Dự án chuyển tiếp (phân bổ vốn cho 18 công trình): 283.316,853 

triệu đồng, trong đó: 
- Công trình: Xây dựng đường trục chính xã An Thanh: Đoạn từ cống T1 

đến UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ: 6.980 triệu đồng.
- Công trình: Quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021- 2030; xây 

dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; Dự án đo đạc các xã: 2.500 triệu đồng.
- Công trình: Trung tâm hành chính huyện Tứ Kỳ (Nhà làm việc): 66.460 

triệu đồng.
- Công trình: Xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng liên vùng NTTS tập 

trung Tân Kỳ - Quang Phục - Tái Sơn; Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 1 số tuyến 
đường giao thông thuộc vùng nuôi trồng thủy sản xã Tái Sơn - Tân Kỳ (Tuyến 
số 1, 3, 4 thuộc địa bàn xã Tái Sơn, xã Tân Kỳ): 5.546,761 triệu đồng.

- Công trình: Đường xã Hưng Đạo Đoạn từ ngã ba bảng tin (thôn Xuân 
Nẻo) đến cống Cầu Đòng: 1.867,036 triệu đồng.

- Công trình: Đường nuôi trồng thủy sản, Tuyến 1 - thôn Ngọc Lâm - xã 
Tân Kỳ; Tuyến 2 - thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ: 3.454,401 triệu 
đồng.

- Công trình: Tu bổ bờ kênh Bắc Hưng Hải (Bờ tả, tuyến lộng khê - An 
Thổ) lý trình K3+632-K4+282: 182,149 triệu đồng.

- Công trình: Xây dựng Kè thượng lưu cống Thổ Kỳ, xã Quang Khải, bờ 
hữu kênh Đĩnh Đào, lý trình K38+300 – K38+480: 1.489,300 triệu đồng.

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Minh Đức, đoạn từ trạm 
bơm thôn Phúc Lâm đến đê sông Cửu An và nhánh rẽ đến Nhà Văn hóa thôn Cự 
Lộc: 6.210 triệu đồng.

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Thanh, đoạn từ điểm 
Bưu điện văn hóa đến trạm bơm An Thanh: 8.383 triệu đồng.

- Công trình: Đầu tư xây dựng 02 tuyến đường vùng sản xuất thủy đặc sản 
rươi, cáy xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ: 783,206 triệu đồng.

- Công trình: Xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Phan 
Bội Châu, huyện Tứ Kỳ: 4.021 triệu đồng.

- Công trình: Đắp mở rộng mặt đê hữu sông Thái Bình, lý trình K33+228 
–K35+228: 9.277 triệu đồng.

- Công trình: Lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự trên địa 
bàn huyện Tứ Kỳ: 1.880 triệu đồng.

- Công trình: Xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392, huyện Tứ Kỳ: 
145.000 triệu đồng.

- Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường An Nhân, thị trấn Tứ Kỳ (đoạn từ 
ngã tư bưu điện đến đường tránh 391): 9.283 triệu đồng.
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- Công trình khu vực phòng thủ huyện, công trình Hội trường BCH quân 
sự và các hạng mục phụ trợ: 5.000 triệu đồng.

- Công trình: Tu bổ, tôn tạo lăng mộ bà Bổi Lạng: 5.000 triệu đồng.
3.2.3. Dự án khởi công mới do UBND huyện làm chủ đầu tư (gồm 04 

công trình, dự án): 12.500 triệu đồng.
- Công trình: Nâng cấp, cải tạo cống lấy nước cho vùng nuôi rươi, cáy tập 

trung xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ: 2.500 triệu đồng.
- Công trình: Dự án nâng cấp mở rộng mặt đê hữu sông Thái Bình (từ 

K29+070-K33+480): 5.000 triệu đồng.
- Công trình: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo, tuyên truyền, 

hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử cấp xã năm 2022: 4.000 triệu đồng
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 191Q huyện Tứ Kỳ (địa điểm 

qua xã Tiên Động, xã Nguyên Giáp: 5.000 triệu đồng.
3.2.4. Công trình, dự án do UBND xã và đơn vị khác làm chủ đầu tư 

(phân bổ cho 03 công trình): 18.000 triệu đồng, cụ thể:
- Công trình: Xây dựng đường tránh tỉnh lộ 391 qua thị trấn Tứ Kỳ và xã 

Văn Tố: 10.000 triệu đồng.
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Thanh (đoạn từ trạm 

bơm An Thanh đến đê sông Cầu Xe): 3.000 triệu đồng.
- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Trạm bơm cũ đi cầu phao đò 

Đồn, xã Quang Khải: 5.000 triệu đồng.
3.2.5. Hỗ trợ các xã hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao 

(phân bổ vốn cho 04 xã): 12.000 triệu đồng, cụ thể:
- Xã Văn Tố: 3.000 triệu đồng.
- Xã An Thanh: 3.000 triệu đồng.
- Xã Cộng Lạc: 3.000 triệu đồng.
- Xã Phượng Kỳ: 3.000 triệu đồng.
3.2.6. Hỗ trợ các xã hoàn thành chương trình nông thôn mới kiểu mẫu 

(phân bổ vốn cho 01 xã): 3.000 triệu đồng, cụ thể:
- Xã Quảng Nghiệp: 3.000 triệu đồng.
3.2.7. Hỗ trợ vốn cho trường mầm non phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức 

độ 2 (phân bổ vốn cho  01 trường): 2.000 triệu đồng, cụ thể:
- Trường Mầm non Tân Kỳ: 2.000 triệu đồng.
3.2.8. Hỗ trợ vốn cho trường Tiểu học phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức 

độ 2 (phân bổ vốn cho 04 trường): 8.000 triệu đồng, cụ thể:
- Trường Tiểu học Bình Lãng: 2.000 triệu đồng.
- Trường Tiểu học Hưng Đạo: 2.000 triệu đồng.
- Trường Tiểu học Quang Trung: 2.000 triệu đồng.
- Trường Tiểu học An Thanh: 2.000 triệu đồng.
3.2.9. Hỗ trợ vốn cho trường THCS phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 

2 (phân bổ vốn cho 06 trường): 12.000 triệu đồng, cụ thể:
- Trường THCS Đại Hợp: 2.000 triệu đồng.
- Trường THCS Hưng Đạo: 2.000 triệu đồng.
- Trường THCS Ngọc Kỳ: 2.000 triệu đồng.
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- Trường THCS Quang Trung: 2.000 triệu đồng.
- Trường THCS Minh Đức: 2.000 triệu đồng.
- Trường THCS Phượng Kỳ : 2.000 triệu đồng.
3.2.10. Hỗ trợ vốn cho các trường khó khăn trong việc xây dựng tái chuẩn 

quốc gia mức độ 1 (phân bổ vốn cho 06 trường): 6.000 triệu đồng, cụ thể:
- Trường Mầm non Chí Minh II: 1.000 triệu đồng.
- Trường Tiểu học Hà Kỳ: 1.000 triệu đồng.
- Trường Tiểu học Minh Đức: 1.000 triệu đồng.
- Trường Tiểu học Tiên Động: 1.000 triệu đồng.
- Trường Tiểu học Kỳ Sơn: 1.000 triệu đồng.
- Trường THCS Hà Kỳ: 1.000 triệu đồng
3.2.11. Hỗ trợ vốn cho các trường khó khăn trong việc xây dựng tái chuẩn 

quốc gia mức độ 2 (phân bổ vốn cho 01 trường): 1.000 triệu đồng, cụ thể:
- Trường Tiểu học Quảng Nghiệp: 1.000 triệu đồng.
3.2.12. Hỗ trợ các xã, thị trấn khó khăn xây dựng tái chuẩn quốc gia về y 

tế (phân bổ vốn cho 02 xã): 2.000 triệu đồng, cụ thể:
- Trạm y tế xã Đại Hợp: 1.000 triệu đồng.
- Trạm y tế xã Nguyên Giáp: 1.000 triệu đồng.
3.2.13. Hỗ trợ đầu tư, xây dựng chỉnh trang thị trấn Tứ Kỳ đến năm 2025: 

5.000 triệu đồng.
3.2.14. Hỗ trợ các xã đầu tư nâng cấp thành đô thị loại V (phân bổ vốn 04 

xã): 8.000 triệu đồng, cụ thể:
- Xã Quang Phục: 2.000 triệu đồng
- Xã Minh Đức: 2.000 triệu đồng
- Xã Đại Sơn: 2.000 triệu đồng
- Xã Nguyên Giáp: 2.000 triệu đồng
3.2.15. Hỗ trợ đầu tư các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: 

2.000 triệu đồng.
3.2.16. Thực hiện Đề án phát triển du lịch: 3.000 triệu đồng.
3.2.17. Thực hiện Đề án xây dựng Trụ sở Công an xã: 5.000 triệu đồng.
3.2.18. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, GPMB khu dân cư các xã, thị trấn (gồm 08 

khu dân cư và hạ tầng phụ trợ các khu dân cư chuyển tiếp): 71.462 triệu đồng.
3.2.19. Bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư: 2.416,147 triệu đồng.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quán triệt sâu sắc và thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu…

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các công trình, dự 
án khởi công mới năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung 
giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch để tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2023.
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- Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đề nghị chủ đầu tư 
khẩn trương nghiệm thu quyết toán A-B, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
công trình hoàn thành đảm bảo theo quy định.

- Đối với những công trình chuyển tiếp các chủ đầu tư khẩn trương triển 
khai thi công ngay từ đầu năm 2023, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ 
điều kiện thanh toán, giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đúng kế hoạch. Các công 
trình khởi công mới trong năm các chủ đầu tư chủ động chuẩn bị các thủ tục đầu 
tư, mặt bằng thi công để sớm triển khai thi công.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc giám sát và đánh giá 
đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi 
phạm trong thực hiện pháp luật về đầu tư công.

Trên đây Báo cáo đề xuất danh mục các dự án khởi công mới năm 2023 
và dự kiến phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa 
phương./.
Nơi nhận:    
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ông, bà đại biểu HĐND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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