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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 

và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
(Báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ năm, khóa XX)

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ khóa XX, kỳ họp thứ 3 về tình 
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 
và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND huyện khóa XX, kỳ 
họp thứ tư 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;

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022, 
cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2022

1. Nguồn vốn đầu tư công kế hoạch: Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân 
sách địa phương năm 2022 là: 965.935,800 triệu đồng.

a. Vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện là: 670.705,800 triệu đồng, 
Bao gồm:
+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung: 19.464 triệu đồng;
+ Vốn thu tiền sử dụng đất: 651.241,800 triệu đồng.
b. Vốn đầu tư công ngân sách cấp xã là: 295.230 triệu đồng.
2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công
2.1. Nguồn vốn cấp huyện quản lý
* Tổng vốn đầu tư kế hoạch cấp huyện là 670.705,800 triệu đồng được bố 

trí trên 100 công trình, dự án đầu tư; đầu tư hạ tầng khu dân cư, giải phóng mặt 
bằng các khu dân cư tại các xã và hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, trường đạt chuẩn quốc gia; chỉnh trang đô thị. 

Ước đến ngày 30/6/2022 vốn đầu tư thu đạt: 139.800,552 triệu đồng
Trong đó:
- Thu chuyển nguồn năm 2021 chuyển sang: 29.560,829 triệu đồng
- Thu vốn định mức (tỉnh cấp): 19.464 triệu đồng
- Thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022: 90.775,723 triệu đồng, đạt 

13,94% kế hoạch; giảm so với 6 tháng đầu năm 2021 là 20,74%, tăng về giá trị 
là 49.159,723 triệu đồng, tăng 218,13% (6T đầu năm 2021 là 41.616 triệu đồng, 
đạt 34,68%).
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+ Thu đấu giá Khu dân cư trong kế hoạch năm 2022: 60.000,200 triệu 
đồng (Khu dân cư Đồng Có, xã Chí Minh)

+ Thu đấu giá Khu dân cư tái định cư các năm trước chuyển sang: 
30.775,523 triệu đồng (Xã Quảng Nghiệp, xã Minh Đức, xã Phượng Kỳ, xã Chí 
Minh, xã Đại Hợp).

* Ước giải ngân vốn đến hết ngày 30/6/2022 đạt 101.211 triệu đồng, đạt 
15,5% kế hoạch giao, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 1%, tăng về giá trị so 
với 6 tháng đầu năm 2021 là 79.296 triệu đồng, tăng 461,83% (6T đầu năm 
2021 đạt 21.915 triệu đồng, đạt 16,5%), cụ thể như sau:

- Cấp kinh phí cho 02 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang 
năm 2022 là: 3.525 triệu đồng, đạt 4,1% kế hoạch;

- Cấp kinh phí cho 09 công trình, dự án khởi công mới do UBND huyện 
làm chủ đầu tư là: 25.700 triệu đồng, đạt 19,2% kế hoạch;

- Cấp kinh phí hỗ trợ cho 09 công trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu 
tư là: 17.000 triệu đồng, đạt 37,8% kế hoạch.

- Cấp kinh phí hỗ trợ cho 20 công trình, dự án chương trình mục tiêu thực 
hiện Đề án nhiệm kỳ 2020-2025 là: 42.350 triệu đồng, đạt 28,6% kế hoạch.

- Cấp kinh phí công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, GPMB tại các khu dân 
cư số tiền 12.636 triệu đồng, đạt 5,6% kế hoạch. 

2.2. Nguồn vốn cấp xã quản lý
Tổng vốn đầu tư cấp xã quản lý đạt 295.230 triệu đồng; ước thanh toán 

đến hết 30/6/2022 đạt 84.050 triệu đồng đạt 28,5% kế hoạch, cụ thể như sau:
- Thanh toán cho các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 

trước năm 2022 đạt 35.750 triệu đồng đạt 29,7% kế hoạch giao.
- Thanh toán cho các công trình chuyển tiếp sang năm 2022 đạt 26.000 

triệu đồng đạt 26,8% kế hoạch giao.
- Thanh toán cho các công trình khởi công mới năm 2022 đạt 22.300 triệu 

đồng đạt 28,6% kế hoạch giao.
 (Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo)

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công
- Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Tứ Kỳ đã chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc các quy định của nhà nước về đầu tư công, đấu thầu và các biện 
pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Công tác bố trí, quản lý vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch ngay từ 
khâu quyết định chủ trương đầu tư phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện năm 2022; tập trung ưu tiên vốn để thanh toán nợ công, công 
trình cấp thiết. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, phân bổ vốn chủ yếu cho các công trình do 
UBND huyện làm chủ đầu tư liên quan lĩnh vực nông nghiệp có khối lượng hoàn 
thành 50-70% (Đường nuôi trồng thủy sản, tuyến 1- thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, 
tuyến 2 - thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn;  Tu bổ bờ kênh Bắc Hưng Hải (Bở tả, tuyến 
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lộng khê - An Thổ) lý trình K3+632-K4+282; Kè thượng lưu cống Thổ Kỳ, xã 
Quang Khải, bờ hữu kênh Đĩnh Đào, lý trình K38+300-K38+480; đầu tư xây dựng 
02 tuyến đường vùng sản xuất thủy đặc sản rươi, cáy xã Quang Trung ...) và một 
số tuyến đường giao thông (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; Cải tạo, nâng cấp đường trục xã An Thanh, đoạn từ điểm 
Bưu điện văn hóa đến trạm bơm An Thanh).

- Hỗ trợ một phần kinh phí trong kế hoạch đầu tư công cho các xã đầu tư 
các công trình để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới như hỗ trợ xây dựng 
trường học, đường giao thông xã, trụ sở HĐND - UBND xã,… góp phần đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt mức 
độ 1, 2 và xây dựng NTM nâng cao các xã: Đại Sơn, Đại Hợp, Minh Đức, An 
Thanh, Quang Khải, Văn Tố ...

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn 
thấp, đạt 15,5% kế hoạch đề ra; nhiều công trình, dự án chưa hoàn thành giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguyên 
nhân: 

- Tiến độ hoàn thành đấu giá các công trình khu dân cư tạo nguồn còn 
chậm. Đến nay, có 01 KDC tổ chức đấu giá (năm 2021 chuyển sang); 07 khu 
dân cư dự kiến có thể đấu giá năm 2022; khu dân cư Thượng Sơn, xã Tái Sơn 
không còn phù hợp với quy hoạch chung của xã và 7 khu dân cư đề xuất chuyển 
sang năm 2023. Do đó, không có nguồn để phân bổ vốn cho các công trình, các 
địa phương theo như kế hoạch. 

- Vốn phân bổ theo tiêu chí, định mức UBND tỉnh giao còn thấp (phân bổ 
19.464 triệu đồng) chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của địa phương.

- Một số công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư tiến độ chậm, chưa 
có khối lượng để thanh toán và phân bổ vốn: Công trình: Trung tâm hành chính 
huyện (Nhà làm việc) đang ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 
Công trình: Xây dựng đoạn tuyến thuộc trục chính thị trấn Tứ Kỳ (giai đoạn 1) 
đang thi công hoàn thành 70%; Công trình: Tu bổ, cải tạo sửa chữa các hạng 
mục Đền liệt sỹ huyện chưa thi công; Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
An Nhân Đông đang giai đoạn làm nền; Công trình: Xây dựng tuyến tránh 
đường tỉnh 392 đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Công 
trình: Tu bổ, tôn tạo lăng mộ bà Bổi Lạng đang lập quy hoạch chi tiết; Công 
trình: Xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Phan Bội Châu chưa thi công...

III. ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TẠO 
NGUỒN VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 
NĂM 2022

1. Điều chỉnh danh mục dự án khu dân cư tạo nguồn năm 2022
1.1. Điều chỉnh giảm khu dân cư tạo nguồn năm 2022 (đưa ra khỏi 

danh mục dự án khu dân cư tạo nguồn)
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Khu dân cư thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn: 
- Diện tích: 0,9 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 10.849 triệu đồng
- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 36.000 triệu đồng
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 21.600 triệu đồng
Lý do điều chỉnh giảm: Khu dân cư không phù hợp với quy hoạch chung 

của xã Tái Sơn.
1.2. Điều chỉnh giảm khu dân cư tạo nguồn năm 2022 chuyển sang 

năm 2023
1.2.1. Khu dân cư Đại Đình, xã Ngọc Kỳ: 
- Diện tích: 0,48 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.760 triệu đồng
- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 30.240 triệu đồng
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 18.144 triệu đồng
Lý do điều chỉnh giảm: Chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
1.2.2. Khu dân cư đường cao, thôn Đông Phong, xã Bình Lãng: 
- Diện tích: 1,2 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.844 triệu đồng
- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 50.000 triệu đồng
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 30.000 triệu đồng
Lý do điều chỉnh giảm: Đang hoàn thiện thủ tục phương án bồi thường giải 

phóng mặt bằng.
1.2.3. Khu dân cư thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng (giai đoạn 1)
- Diện tích: 1,76 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.985 triệu đồng
- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 41.020 triệu đồng
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 24.612 triệu đồng
Lý do điều chỉnh giảm: Đang hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
1.2.4. Khu dân cư thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ (Đồng Veo): 
- Diện tích: 2,4 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 28.800 triệu đồng
- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 96.000 triệu đồng
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 56.700 triệu đồng
Lý do điều chỉnh giảm: Chưa hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hiện tại 

đang thực hiện trích đo bản đồ địa chính phục vụ GPMB (chưa trình Sở Tài nguyên 
&MT thẩm định); UBND huyện đã có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 
và đã có văn bản gửi Sở Xây dựng xin ý kiến về phương án quy hoạch.

1.2.5. Khu dân cư mới chợ Quàn, xã Minh Đức 
- Diện tích: 2,0 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 16.000 triệu đồng
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- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 72.000 triệu đồng
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 43.200 triệu đồng
Lý do điều chỉnh giảm: Chưa hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hiện 

dự án đã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết, đang thực hiện trích 
đo bản đồ địa chính để phục vụ GPMB (chưa trình Sở Tài nguyên thẩm định); 
đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ 
sơ đề nghị phòng Kinh tế&HT thẩm định báo cáo KT-KT và triển khai làm các 
bước tiếp theo.

1.2.6. Khu dân cư mới Cầu Xe, xã Quang Trung:
- Diện tích: 1,07 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.992 triệu đồng
- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 56.272 triệu đồng
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 33.763,200 triệu đồng
Lý do điều chỉnh giảm: Chưa hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đã 

phê duyệt chủ trương đầu tư, đang thẩm định phê duyệt báo cáo KT-KT, đã thực 
hiện phương án bồi thường đã có 5/12 hộ đã ký phương án bồi thường.

1.2.7. Khu dân cư mới Tân Quang, xã Quang Khải:
- Diện tích: 2,7 ha.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.991 triệu đồng.
- Dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước: 51.471 triệu đồng.
- Dự kiến tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 30.883,600 triệu đồng.
Lý do điều chỉnh giảm: Chưa hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hiện 

đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang thẩm định phê duyệt báo cáo KT-KT; 
đang lên phương án giải phòng mặt bằng.

2. Điều chỉnh nguồn thu năm 2022 từ đấu giá quyền sử dụng đất các 
khu dân cư:

Do tiến độ một số khu dân cư chậm đến nay chưa hoàn thành giải phóng 
mặt bằng và một số khu dân cư chưa hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cần 
thiết phải điều chỉnh nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể:

Điều chỉnh từ:
- Tổng thu từ đấu giá đất các khu dân cư trên địa bàn: 1.029.803 triệu đồng.
- Nguồn thu được trích lại ngân sách huyện sử dụng:   651.241,800 triệu đồng.
Sang:
- Tổng thu từ đấu giá đất các khu dân cư trên địa bàn: 644.800 triệu đồng.
- Nguồn thu được trích lại ngân sách huyện sử dụng:   420.240 triệu đồng.
(Trong đó điều chỉnh tăng tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 28.800 triệu đồng do 

nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Có, xã Chí Minh tăng lên so với 
kế hoạch; giảm tỷ lệ trích lại ngân sách huyện: 259.801,800 triệu đồng do điều chỉnh 
giảm 07 khu dân cư sang năm 2023).

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)
3. Điều chỉnh giảm danh mục và phân bổ vốn đầu tư công năm 2022
3.1. Điều chỉnh giảm danh mục dự án đầu tư công năm 2022 
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3.1.1. Công trình: Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 qua thị trấn Tứ 
Kỳ và xã Văn Tố: Tổng mức đầu tư 133.000 triệu đồng, phân bổ vốn năm 2022: 
9.000 triệu đồng.

Lý do giảm: Công trình này thuộc dự án Tỉnh đầu tư, huyện đối ứng vốn 
để giải phóng mặt bằng. Hiện công trình này Tỉnh chuyển sang thực hiện vào 
vào năm 2023.

3.1.2. Hỗ trợ đầu tư các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: 
Tổng mức đầu tư 80.000 triệu đồng, phân bổ vốn năm 2022: 10.000 triệu đồng.

Lý do giảm: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản đã có tên ở 
các công trình do huyện làm chủ đầu tư; còn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu 
tư công nghệ cao cho sản xuất (nhà màng, nhà lưới ...) sản xuất hữu cơ không 
làm thủ tục theo dự án đầu tư công nên không thể phân bổ vốn đầu tư công.

3.1.3. Thực hiện Đề án phát triển du lịch: Tổng mức đầu tư 600.000 triệu 
đồng; phân bổ vốn năm 2022: 5.000 triệu đồng.

Lý do giảm: Đã hỗ trợ công trình dự án: Tu bổ, tôn tạo lăng mộ bà Bổi 
Lạng thuộc danh mục công trình do UBND huyện làm chủ đầu. Còn các công 
trình khác thuộc đề án chưa có đề xuất dự án.

3.1.4. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đại Đình, xã Ngọc Kỳ: Tổng mức 
đầu tư 5.760 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 5.760 triệu đồng.

Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
3.1.5. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đường Cao, thôn Đông Phong, xã 

Bình Lãng: Tổng mức đầu tư 14.844 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 14.844 
triệu đồng.

Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
3.1.6. Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn: Tổng 

mức đầu tư 10.849 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 10.849 triệu đồng.
Lý do giảm: Không phù hợp với quy hoạch chung của xã Tái Sơn.
3.1.7. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng (giai 

đoạn 1): Tổng mức đầu tư 14.985,189 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 
14.985,189 triệu đồng.

Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
3.1.8. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ: Tổng mức đầu 

tư 10.800 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 10.800 triệu đồng.
Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
3.1.9. Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới chợ Quàn, xã Minh Đức: Tổng 

mức đầu tư 16.000 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 16.000 triệu đồng.
Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
3.1.10. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ (Đồng Veo): 

Tổng mức đầu tư 28.800 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 28.800 triệu đồng.
Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
3.1.11. Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới Cầu Xe, xã Quang Trung: Tổng 

mức đầu tư 14.991,702 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 14.991,702 triệu đồng.
Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
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3.1.12. Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới thôn Tân Quang, xã Quang Khải 
Tổng mức đầu tư 14.990,522 triệu đồng; phân bổ vốn năm 2022: 14.990,522 
triệu đồng.

Lý do giảm: Chuyển sang năm 2023.
3.2. Điều chỉnh phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022
3.2.1. Điều chỉnh tăng phân bổ vốn cho công trình, dự án:
- Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư các năm trước chuyển sang: 5.025,076 

triệu đồng.
Lý do: Một số khu dân cư đã tổ chức đấu giá các năm trước còn thiếu 

(KDC thôn Mép, xã Minh Đức và một số khu dân cư khác)
3.2.2. Điều chỉnh giảm phân bổ vốn cho các công trình, dự án: Gồm 24 

công trình dự án tổng số vốn: 236.026,876 triệu đồng.
3.2.2.1. Nâng cấp, cải tạo đường 191D (Chợ Yên- Đò Bầu): Điều chỉnh từ 

5.000 triệu đồng giảm xuống còn 1.000 triệu đồng.
Lý do: Do tỉnh chưa phê duyệt điều chỉnh dự toán.
3.2.2.2. Cải tạo, nâng cấp đường 191N (tuyến chính và tuyến nhánh): 

Điều chỉnh từ 13.000 triệu đồng giảm xuống còn 2.000 triệu đồng.
Lý do: Do đơn vị thi công chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán.
3.2.2.3. Xây dựng đoạn tuyến thuộc đường trục chính Thị trấn Tứ Kỳ: 

Điều chỉnh từ 19.000 triệu đồng giảm xuống còn 16.220 triệu đồng.
Lý do: Do giảm kinh phí dự phòng, tạm thời bố trí 90% tổng mức đầu tư.
3.2.2.4. Trung tâm hành chính huyện Tứ Kỳ (Nhà làm việc): Điều chỉnh 

từ 50.000 triệu đồng giảm xuống còn 30.000 triệu đồng.
Lý do: Do hiện tại đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, chưa có khối lượng hoàn thành.
3.2.2.5. Tu bổ, cải tạo sửa chữa các hạng mục Đền liệt sỹ huyện Tứ Kỳ: 

Điều chỉnh từ 3.000 triệu đồng xuống còn 2.726 triệu đồng.
Lý do: Tổng mức đầu tư giảm.
3.2.2.6. Sửa chữa các hạng mục để di chuyển các cơ quan huyện Tứ Kỳ: 

Điều chỉnh từ 1.200 triệu đồng xuống còn 1.000 triệu đồng.
Lý do: Chưa thẩm định xong phương án di chuyển các cơ quan.
3.2.2.7. Xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392, huyện Tứ Kỳ: Điều chỉnh 

từ 70.000 triệu đồng giảm xuống còn 35.000 triệu đồng.
Lý do: Do hiện tại đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, chưa có khối lượng hoàn thành.
3.2.2.8. Tu bổ, tôn tạo lăng mộ bà Bổi Lạng: Điều chỉnh từ 5.000 triệu 

đồng giảm xuống còn 3.000 triệu đồng.
Lý do: Đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết, dự kiến chưa đủ khối lượng để 

cấp đủ vốn theo kế hoạch.
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3.2.2.9. Giảm vốn hạ tầng một số khu dân cư: 07 khu dân cư để lại dự 
kiến đấu giá tạo nguồn năm 2022 từ 95.552 triệu đồng giảm xuống còn 79.713 
triệu đồng.

Lý do: Giảm bố trí vốn cho kinh phí dự phòng của các công trình.
(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm)

3.3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 sau điều chỉnh
Tổng nguồn vốn đầu tư công: 439.704 triệu đồng
- Vốn tiêu chuẩn định mức: 19.464 triệu đồng.
- Vốn thu đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư: 420.240 triệu đồng.
Trong đó:
3.3.1. Công trình, dự án đã hoàn thành: 3.000 triệu đồng.
3.3.2. Công trình, dự án chuyển tiếp: 64.220 triệu đồng.
3.3.3. Công trình, dự án khởi công mới do UBND huyện làm chủ đầu tư: 

96.526,280 triệu đồng.
3.3.4. Công trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư: 36.000 triệu đồng.
3.3.5. Hỗ trợ các chương trình mục tiêu thực hiện Đề án nhiệm kỳ 2020-

2025: 113.536 triệu đồng.
3.3.6. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, GPMB các khu dân cư tại các xã, thị trấn: 

95.538,332 triệu đồng.
3.3.7. Bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư: 11.419,387 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm)
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của 

Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên 
quan; 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.

- Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2022 đề nghị 
chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án theo quy 
định, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và thực hiện 
thanh toán vốn đầu tư ngay trong quý III/2022.

- Đối với những công trình chuyển tiếp (Công trình: Xây dựng đường trục 
chính thị trấn Tứ Kỳ; Công trình: Xây dựng đường trục xã An Thanh: đoạn từ 
cống T1 đến UBND xã An Thanh; Công trình: Trung tâm hành chính huyện 
(Nhà làm việc)) đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành 
để đủ điều kiện thanh toán, sớm giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đúng kế hoạch. 

- Các công trình khởi công mới năm 2022 (Xây dưng tuyến tránh đường 
tỉnh 392; Nâng cấp, mở rộng đường An Nhân, thị trấn Tứ Kỳ (đoạn từ ngã tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-84-2015-nd-cp-giam-sat-danh-gia-dau-tu-292148.aspx


9

bưu điện đến đường tránh 391); Tu bổ, tôn tạo lăng bà Bổi lạng ... ) cần tập 
trung bàn giao mặt bằng để sớm triển khai thi công.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và triển khai xây dựng 
các khu dân cư tại các xã trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  để thu tiền sử dụng 
đất tạo nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng, trên cơ sở ưu tiên các công trình 
chuyển tiếp, các công trình trọng điểm và trả nợ XDCB tại các xã, thị trấn.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 
năm 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; UBND huyện báo cáo, 
đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:   
- Thường trực Huyện ủy (để BC);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
 - Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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