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BÁO CÁO

Công khai tình hình ước thực hỉện Kế hoạch Đầu tư công 06 tháng
đầu năm và cả năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 272/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của
của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 307/2020/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2020 trên địa bàn
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn
ngân sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số Ol/2020/NQ-HĐND ngàỵ 28 tháng 5 năm 2020 của
Hội đồnạ nhân dân huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc
nguồn vốn ngân sách huyện;
ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình ước thực hiện Kế hoạch đầu tư
công 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020, cụ thể như sau:
PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH ƯỚC THựC HIỆN KÉ HOẠCH ĐÀU Tư CỐNG 06
THÁNG ĐÀU NĂM

I- VÈ KÉ HOẠCH VỐN VÀ KÉT QUẢ GIẢI NGÂN:
1- Các nguồn vốn phân cấp do huyện quản lý theo chỉ tiêu kế hoạch đầu
tư công năm 2020:

* Tổng Kế hoạch vốn được phân cấp quản lý đã giao đầu của năm 2020
: 783^377 tỷ đồng.
Trong đó:

- Nguồn vốn Trung ương:
- Vốn cân đối NSĐP:
- Vốn Xổ số kiến thiết:
- Vốn TW theo CTMTQG nông thôn mới
- Vốn từ ngồn thu NS Huyện sử dụng đầu tư:
Trong đổ:

88,577 tỷ đồng
38,800 tỷ đồng
3,598 tỷ đồng
11,453 tỷ đồng
640,915 tỷ đồng

+ 60% nguồn thu tiền SDĐ theo kế hoạch năm 2020:
300,000 tỷ đồng
+ Nguồn thu từ tiền tăng thu và kết dư NS huyện
340,915 tỷ đồng
(ghi thu chỉ chỉ 300 tỷ đồng)
"^Tổng nguồn vổn được phân cấp quản lý sau điều chỉnh, bỗ sung
: 754,245 tỷ đồng
Trong đỏ:

- Nguồn vốn Trung ương:
- Vốn cân đối NSĐP:
- Vốn Xổ số kiến thiết:

-Vốn TW theo CTMTQG nông thôn mới
- Vốn từ ngồn thu NS Huyện sử dụng đầu tư:

88,577 tỷ đồng
39,088 tỷ đồng
3,982 tỷ đồng
11,453 tỷ đồng
611,145 tỷ đồng

Trong đó:

300,000 tỷ đồng
+ 60% nguồn thu tiền SDĐ theo kế hoạch năm 2020:
311,145 tỷ đồng
+ Nguồn thu từ tiền tăng thu và kết dư NS huyện
(ghi thu chỉ chỉ 300 tỷ đồng)
* Vốn chuyển nguồn sang năm 2019 sang theo quy định
: 103,205 tỷ đồng
- Nguồn vốn Trung ương:
0,272 tỷ đồng
0,643 tỷ đồng
- Vốn cân đối NSĐP:
5,264 tỷ đồng
- Vốn Xổ số kiến thiết:
1,289 tỷ đồng
-Vốn TW theo CTMTQG nông thôn mới
95,737 tỷ đồng
- Vốn từ ngồn thu 60% tiền SDĐ Huyện đầu tư:
( Trong đỏ: ghi thu ghi chi : 16,850 tỷ đồng, cảng hành khách Quốc tế:
73,796 tỷ đồng)
2- về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công:
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các
nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 03/CT-ƯBND của ƯBND tỉnh Kiên
Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của ƯBND tỉnh Kiên Giang:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân
cụ thể cho từng dự án( công trình) theo kế hoạch vốn được bố trí và vốn chuyển
nguồn của năm trước gởi phòng Tài chính - Ke hoạch tổng hợp.
- Tổ chức lập kế hoạch giai đoạn chuẩn bị đầu tư, kế hoạch triển khai dự
án và phân công cụ thê từng lãnh đạo, cán bộ theo dõi chỉ đạo, điêu hành công

việc từ khâu lập chủ trương đầu tư, lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán, kế hoạch lực chọn nhà thầu, triển khai thi công, nghiệm thu và

thanh quyết toán đảm bảo phù hợp chung của dự án và đúng quy định. Căn cứ
vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên
chức.

- Đẩy nhanh tiến độ ưu tiên các chương trình sử dụng vốn Chương trình
mục tiêu quốc gia, vốn trung ương và vốn tỉnh giao.
- Rà soát lại và không ký hợp đồng đối với các đơn vị tư vấn có năng lực
yếu kém, thực hiện không đạt phải chỉnh sửa hồ sơ lại nhiều lần.
- Tăng cường
luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong
quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn...
- Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch đăng ký ước
giải ngân năm 2020 gởi về tỉnh
- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn để giải ngân vốn kịp thời
khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc vào cuối năm, nhằm giảm bớt
khó khăn cho nhà thầu. Lập hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có
khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.
- Không được phép yêu cầu các đơn vị thi công ứng trước vốn khi chưa
được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước ƯBND huyện trong việc để phát sinh nợ đọng.
- Thực hiện tốt công tác gởi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ và
khi phát sinh điều chỉnh dự án..., theo các quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP

ngày 30/09/2015 của Chính phu và Nghị định ÒI/2Ỏ20/NĐ-CP ngày 01/01/2020

sửa đổi, bổ sung Nghị định 84/2015/NĐ-CP.
- ƯBND các xã, thị trấn tổ chức nghiêm túc tổ chức, triển khai quán triệt
việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-ƯBND, ngày 03/3/2020 của ƯBND tỉnh Kiên Giang

đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư.
- Giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn
xã mình quản lý, theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015

của Chính phủ
giảm sát đánh giá đầu tứ\ và Nghị định 01/2020/NĐ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ ''Sửa đoi một so điều của Nghị định
84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015".

3- Kết quả thực hiện:
3.1- Vốn Trung ương; Kê hoạch 88,577 tỷ đông ( 02 dự án)y ước
khôỉ lượng hoàn thành: 15,090 tỷ đồng, ưởc giải ngân: 14,390 tỷ đồng, tỷ lệ:

16,2% '
- Hồ nước Cửa Cạn: Dự án đã được ƯBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư
ngày 31/10/2017 với quy mô 125ha, tổng vốn đầu tư 1.353 tỷ đồng. Do nguồn
vốn đầu tư và chi phí bồi thường lớn, hiện tại chưa đủ nguồn lực để đầu tư.
UBND tỉnh đã có nhiều thông báo kết luận nghiên cứu thêm nhiều phương án
khác nhau để đề xuất điều chỉnh dự án. Sau khi nghiên cứu các phương án theo
chỉ đạo của ƯBND tỉnh, ƯBND huyện đã báo cáo ƯBND tỉnh và được ƯBND

tỉnh chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh dự án, hiện nay ƯBND huyện đã giao
3

BQL Dự án Đầu tư XD thực hiện các bước điều chỉnh dự án theo quy định, từ đó
chưa có khối lượng để thực hiện giải ngân
- Đường trung tâm đoạn 3 Bãi Trường và các đường nhánh: Vướng mặt

bằng thi công, đã chỉ đạo thành lập Đội bảo vệ thi công để xử lý, cưỡng chế các
trường hợp lấn chiếm. Dự kiến đầu tháng 7/2020 sẽ thi công tiếp với khối lượng
hoàn thành khoảng 140 tỷ.

3.2- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: Ke hoạch 11,453 tỷ đằng (
08 công trình)f chưa có khối lượng và giải ngân
- Xây dựng 3 nhà văn hóa ấp của hai xã( Hòn Thơm và Bãi Thơm) và nhà
văn hóa xã Dương Tơ: Vướng mặt bằng, đang xin điều chỉnh đầu tư danh mục
khác.

- Xây dựng chợ Thổ châu: Do đất thuộc Quân khu quản lý, nên chưa thỏa
thuận được. Dự kiến xin điều chỉnh tên là nâng cấp cải tạo chợ Thổ Châu, để đảm
bảo có thể triển khai thực hiện được
- Xây dựng mới đường GTNT của 3 xã ( Cửa Cạn, Cửa Dương, Gành

Dầu) : Đang vướng thủ tục do Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của
Chính phủ "Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho Bạc Nhà nước",
quy định phải có văn bản phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm
quyền ( giai đoạn chuẩn bị đầu tư). Đang chờ Kho bạc hướng dẫn.
3.3- Vốn xổ số kiến thiết : Ke hoạch 3,982 tỷ đồng (06 công trĩnh)y
ước khốỉ lượng hòan thành:2y484 tỷ đồngị ựởc giải ngân thảng lị693 tỷ đồngf
tỷ lệ: 42,5%

- Có 03 công trình chờ phê duyệt quyết toánỢrường TH Cửa Dương 2,
Trường TH-THCS Cửa Dương, Xây dựng mới hàng rào, sân nên trường

TH Cửa Dương ỉ), dư vốn: 1,325 tỷ đồng; 01 công trình đã tất toán( Nhà văn hóa
xã Cửa Dương), dư vốn : 1,613 tỷ đồng.
- Hỗ ừợ xây dựng nhà tình nghĩa + nhà người có công: Danh mục này

mới được tỉnh bổ sung vào tháng 04/2020. Mặt khác, việc xét hỗ trợ xây dựng
mới cho đối tượng này phải xác định được có đất hay không. Huyện mới xét
xong vào ngày 08/6/2020.

3.4- Vốn cân đối Ngân sách địa phương: Kế hoạch 39,088 tỷ đồngy
ước khối lượng hoàn thành 14,614 tỷ đồngy ước giải ngân: 13,929 tỷ đồngy tỷ lệ
: 35ị6% (13 công trình)

- Có 08 công trình đang chờ quyết toán(7T. Bồi dưỡng chính /r/, ừ-ường
Mầm non Gành Dầu, sửa chữa các đỉểm trường năm 2019, ữường TH Dương Tơ

2, ừ'ường THCS Dương Tơ, trường TH-THCS Bãi Thom điểm Đá chồng và
ù^ường TH-THCS Bãi Thơm điểm ừ'ường mới, trưỏmg TH-THCS Gành Dầu), dư
vốn 5,896 tỷ đồng; 01 công trình đang lựa chọn thầu( Máy phát điên Thổ Châu)
và 04 công ừình còn lại đang thi công.

3.5- Vốn Ngân sách huyện:

* Tiền SDĐ tỉnh giao lại (60%): Kế hoạch 300 tỷ đồngy ước khối lượng
hoàn thành 73,813 tỷ đồng, ước giải ngân: 68y859 tỷ đồng, tỷ lệ : 22,95% (06
công trình trả nợ, 21 chuyển tiếp, 20 khởi công mới, 30 công trình khởi công
mới)

- Có 02 công trình đang kiểm toán {đường bãi đất đỏ KP 6 và đường từ
bãi rác đến ngã tư Hàm Ninh)
- 05 công trình vướng mặt bằng thi công ( Lảt gạch vỉa hè, Đầu tư xây
dựng CSHT khu Tải định cư Suối lớn, Kho quân khí thuộc Bộ tư lệnh vùng 5,
Trường mầm non Hồ Thị Nghiêm) số tiền: 41,133 tỷ đồng
- Mới phân bổ vốn trong tháng 5 cho 15 công trình khởi công mới, số
tiền: 58,450 tỷ đồng.
- 01 công trình đang lựa chọn nhà XhkviỤLát gạch vỉa hè Trần Hưng Đạo),
01 công trình đang điều chỉnh dự án( Đường nhánh số 3 Bãi Trường)
- Các công trình còn lại đang thi công.

* Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất: Kế hoạch 300 tỷ đồngy khối lượng
thực hiện và ghi thu ghi chi: 337,338 tỷ đồng, tỷ lệ: 112,4%,
Nguyên nhân khối lượng thực hiện ghi thu ghi chi cao hơn kế hoạch đầu
năm là do: Sau khi có thông báo của thuế quy định thời hạn bao nhiêu ngày, nhà
đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi chính
đáng, họp pháp của nhà đầu tư, ƯBND huyện chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cho ghi
thu ghi chi phần kinh phí bồi thường đã quyết toán trong số tiền nhà đầu tư đã
ứng nộp trước cho huyện( 37,338 tỷ đồng). Đến kỳ họp HĐND, ƯBND huyện sẽ
trình để điều chỉnh tăng kế hoạch theo đúng quy định.
* Nguồn kết dư và tăng thu của huyện tự cân đối: Kế hoạch llfl45 tỷ
đồngỊ ước khối lượng hoàn thành 11,022 tỷ đồng, ước giải ngân: 9,943 tỷ
đồng, tỷ lệ: 89ị2% (3 công trình chuyền tiếp, 05 chuẩn bị đầu tư)
3.6- Vốn chuyển nguồn:
- Nguồn Trung ương: Nguồn năm 2019 chuyển sang 0,272 tỷ đồng, Khối
lượng hoàn thành và giải ngân 0,272 tỷ đồng, tỷ lệ 100%
- Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nguồn năm 2019 chuyển
sang 1,289 tỷ đồng, ước khối lượng hoàn thành và giải ngân 0,623 tỷ đồng, tỷ lệ
48,3%:

01 công trình đang chờ phê duyệt quyết toán dư vốn: 0,180 tỷ đồng ( Nhà
văn hóa Rạch Hàm- Bãi Bổn); 03 công trình đã tất toán (Nhà văn hóa ấp Đường
Bào, NVH xã Bãi Thơm, NVH xã Cửa Dương) dư vốn: 0,125 tỷ đồng; 01 công
trình đang vướng mặt bằng {Nhà văn hóa xã Dương Tơ)
- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương : Nguồn nám 2019 chuyển
sang 0,643 tỷ đồng, Khối lượng hoàn thành và giải ngân 0,414 tỷ đồng, tỷ lệ
64,4%.

Trong đó có 01 công trình chậm tiến độ, đang xin chủ trương gia hạn hợp
đồng( Trường TH-THCS Bãi Bổn 0,259 tỷ đồng; 01 công trình tất toán( Trường
TH Dương Tơ 2) dư vốn 0,010 tỷ đồng; 03 công trình đang chờ phê duyệt quyết
toán ( Trường TH-THCS Gành Đầu điểm mầm non và điểm THCS, Trường Mầm
non Hàm Ninh) dư vốn 0,138 tỷ đồng.
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Nguồn năm 2019 chuyển sang 5,264 tỷ
đồng, Khối lượng hoàn thành và giải ngân 2,768 tỷ đồng, tỷ lệ 52,5%.Trong đó
có 01 công trình tất toán; 04 công trình đang chờ phê duyệt quyết toán ( Trường
TH Cửa Dương 1, Trường TH Cửa Dương 2, Trường TH-THCS Cửa Dương,

XMD hàng rào, sân nền ừ-ường TH Cửa Dương 7) dư vốn: 1,298 tỷ đồng.
- Nguồn vốn 40% tiền SDĐ tĩnh giao : Nguồn năm 2019 chuyển sang
10,410 tỷ đồng, Khối lượng hoàn thành và giải ngân 10,410 tỷ đồng, tỷ lệ 100%.
- Nguồn tiền SDĐ (60%) tỉnh giao: Nguồn năm 2019 chuyển sang
95,737 tỷ đồng, Khối lượng hoàn thành và giải ngân 19,948 tỷ đồng, tỷ lệ
20,8%:

+ Cảng hành khách quốc tế ( 73,796 tỷ đồng): Do thời gian thực hiện dự
án được phê duyệt đến hết năm 2019. UBND huyện đã xin chủ trương điều chỉnh
thời gian thực hiện dự án đến 2021, đã được ƯBND tỉnh chấp thuận. Sau khi có
Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. ƯBND huyện đã có tờ trình xin
chủ trương người quyết định đầu tư cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng, nhưng đến nay chưa được UBND tỉnh chấp thuận. Từ đó Chủ đàu tư chưa
ký được phụ lục họp đồng gia hạn thời gian thực hiện để giải ngân theo quy định.
+ 10 công trình đang chờ phê duyệt quyết toán( Đường nối ừục nam bắc
ra biến, đường ưung tâm đoan 2- Bãi Trường, đường tạm vào khu 67,5 ha,
đường TT.DĐ đến đá bàn, XDM trụ sở ấp Ben Tràm, nhà hiệu bộ trường TH An
Thớỉ 2, trường TH-THCS Thổ Châu, trường THDương Tơ 1, sửa chữa các điểm
ừ'ưòng2019, sửa chữa cải tạo TT.YTế) số tiền: 1,639 tỷ đồng
+ 03 công trình chuẩn bị kiểm toán ( đường Phạm Ngọc Thạch - TT. An
Thới, đường ưung tâm xã Bãi Thơm đến cảng đá chồng, đường bãi đất đỏ đến
khu phổ 6 TT. An Thớí) số tiền: 1,312 tỷ đồng
+ 02 công trình đang lựa chọn nhà thầu (sửa chữa các điểm trường 2020
và cải tạo đường nâng cấp xuống cảng Bãi Vòng) số tiền: 0,215 tỷ đồng
+ Các công trình còn lại đang thi công.

4- về công tác phê duyệt quyết định đầu tư (báo cáo kinh tế kỹ thuật):

Qua 6 tháng đầu năm đã phê duyệt mới 02 Quyết định : Thiết kế bản vẽ thi
công dự án Lát gạch vỉa hè Trần Hưng Đạo (67,855 tỷ đồng), phê duyệt báo cáo

kình tế kỹ thuật Trường Mầm non Bãi Thơm (0,725 tỷ đồnạ). Điều chỉnh 04
quyết định đầu tư; Phê duyệt dự toán 12 quyết định và 04 quyết định điều chỉnh,

đối với các cônệ trình sửa chữa, mua sắm nhằm duy trì hoạt động ứiường xuyên
của đon vị với tổng dự toán là 20,347 tỷ đồng.

5- về công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa
chọn nhà thầu:

- vốn XDCB: Phê duyệt 09 kế hoạch LCNT, điều chỉnh bổ sung 02 quyết
định với tổng giá trị: 437,481 tỷ đồng. Phê duyệt kết quả LCNT được 62 gói/ 92
gói, với tổng số tiền: 18,706 tỷ đồng {trong đó chỉ định thầu: 55 gói, đâu thâu
rộng rãi 03 gói, đấu thầu qua mạng 01 góỉ)\ tiết kiệm qua giảm thâu: 3,912 tỷ
đồng, với tỷ lệ giảm thầu bình quân 17,1%.

' Vốn chi mua sắm thường xuyên: Phê duyệt 15 kế hoạch LCNT với tổng
giá trị : 24,498 tỷ đồng. Phê duyệt kết quả LCNT 57/69 gói thầu đối với 15 công
trình: 13,912 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 0,115 tỷ đồng.
6- về công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Từ đầu năm đến nay đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được 08
công trình, giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là 17,254 tỷ đồng, giá trị phê
duyệt quyết toán là 16,976 tỷ đồng; tiết kiệm được 0,278 tỷ đồng
về công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán phương án bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư đã thâm tra phê duyệt được 02 phương án với sô tiên 01 tỷ đông; ghi

thu ghi chi vào NSNN 02 phương án (01 nhà đầu tư) với số tiền là 354,233 tỷ
đồng. Số đã quyết toán nhưng chưa ghi thu ghi chi vào NSNN là 812,078 tỷ
đồng.
7- về công tác đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn.
Kế hoạch đầu tư xây dựng đường GTNT trên địa bàn các xã, đường trong

Đô thị năm 2020 đã được ƯBND huyện Phú Quốc phê duyệt theo Quỵết định số

2777/QĐ-ƯBND ngày 19/5/2020 trên cơ sở nhu cầu của các xã, thị trấn đăng ký
gồm 63 tuyến đườngvới tổng chiều dài 16.668 km, với tổng số vốn dự kiến:

26,670 tỷ đồng( NS huyện đối ứng: 8,820 tỷ đồng, NS^ xã đối ứng:8,029 tỷ đồng,

nhân dân đóng góp: 9,821 tỷ đồng) . Qua 06 tháng đầu năm các xã, thị trấn vẫn
chưa thực hiện được tuyến đường nào theo Danh mục đăng ký đã được ƯBND
huyện phê duyệt. Nguyên nhân, một phần do ảnh hưởng của tình hình dịch
Covid-19 nên công tác triển khai huy động đóng góp trong nhân dân còn chậm;
ngoài ra, công tác khảo sát thực tế để xây dựng Danh mục kế hoạch đường GTNT
và đường trong khu dân cư các xã, thị trấn năm 2020 chưa kịp thời.
8- Công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:
- Qua 06 tháng đầu năm, Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu
tư đã kiện toàn lại nhân sự (bo sung đong chí phó chủ tịch Hội đổng thay thế cho đ/c
phó chủ tịch Hội đồng đã nghỉ hưu).

- Đã thẩm định và t rình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ ừương đầu tư
của 58 dự án mới giai đoạn 2021-2025, với tổng số vốn dự kiến :11.264 tỷ đồng
9- Công tác giảm sát đánh giả đầu tư:
Các chủ đầu tư thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công tác
giám sát, đánh giá đàu tư. Tuy nhiên, việc thực hiện báo cáo ứieo định kỳ vẫn còn

chậm. Mặt khác, một số biểu mẫu về công tác báo cáo giám sát còn chung chung,
chưa rõ rang, nên các chủ đâu tư còn lúng túng ừong quá trình lập báo cáo giám sát.

Một số chủ đầu tư vẫn chưa đăng kỵ thông tin trên Hệ ứiống thông tin Quốc
gia; Ngoài ra, một số xã với vai trò chủ đầu tư các công trình giao ứiông nông thôn
sử dụng vôn Chương ừình mục tiêu Quôc gia không thực hiện báo cáo giám sát tìieo
đúng quy định.

II- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:
1- ưu điểm:

Qua 6 tháng đầu năm 2020, tuy ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19,
làm ảnh hưởng chung đến công tác triển khai thi công xây dựng của một số công
trình, dự án. Tuy nhiên, các chủ đầu tư vẫn cố gắng bám vào các chỉ tiêu theo Chỉ
thị 03/CT-ƯBND ngày 03/3/2020 và Công văn số 188/UBíro-KT, ngày
31/3/2020 của ƯBND huyện Phú Quốc, thực hiện tốt các chỉ tiêu về đang ký đấu
thầu qua mạng. Các cơ quan chuyên môn tham mưu tốt và kịp thời về tình hình
quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, công tác phân khai vốn cho các chủ đầu tư
thực hiện tốt.
Quán triệt nghiêm và đăng ký các gói thầu qua mạng về Sở Kế hoạch và
Đầu tư đúng quy định.
Các cơ quan chuyên môn tham mưu tốt các hồ sơ để trình Hội đồng nhân
dân huyện về Kế hoạch vốn 2021( vốn tỉnh), Kế hoạch trung hạn 2021-2025, các
chủ trương đầu tư trong kỳ họp HĐND lần thứ 18, khóa X theo yêu càu của Sở
Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 538/SKHĐT-THQHKH ngày 04/5/2020 của
Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang "vé việc thông báo dự kiến kế hoạch đẩu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn thực hiện Ke hoạch năm
2021 trên địa hàn tỉnh Kiên Gỉang^\

- Một số mặt công tác về giám sát đánh giá đầu tư, công tác quyết toán dự án
hoàn thành, báo cáo tình hình giải ngân định kỳ... được Chủ đầu tư quan tâm và
thực hiện kịp thời.

2- Môt số tồn tai, han chế:

- Các công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia
(11,453 tỷ đồng) đến thời điểm hiện nay vẫn chưa giải ngân được. Một số xã với
vai trò chủ đầu tư chưa làm tốt đối với công tác báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát
đánh giá đầu tư về cơ quan chuyên môn theo quy định. Chưa phản ánh kịp thời
các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện còn nhiều vướng mắc,
làm ảnh hưởng chung đên tiên độ thực hiện một sô dự án: Đường trung tâm 3 Bãi
Trường và các đường nhảnh, Lát gạch vỉa hè, Đáu tư xây dựng CSHT khu Tái

định cư Suối lớn, Đường thị trấn Dương Đông - Khu du lịch Đá Bàn, Đường tạm
vào khu tái định cư 67,5ha, Kho quân khỉ Bộ tư lệnh vùng 5, Trường mâm non

Hồ Thị Nghiêm, Nhà văn hóa xã Dương Tơ...

- Năng lực của một số nhà thầu thi công xây dựng còn hạn chế, dẫn đến việc
phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự
án

- Các thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư chưa được kịp thời, ảnh hưởng
đến việc bố trí vốn

- Trong quá trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành có một số công trình
mặc dù đã gởi hồ sơ quyết toán trước năm 2020 nhưng không thẩm tra được, do
thiếu một số thủ tục và trình tự pháp lý chưa đúng quy định; dẫn đến thời gian
thẩm tra và phê duyệt kéo dài. (các dự án quy hoạch, dự án Trung tâm bồi dưỡng
Chỉnh trị..)

- Một số dự án chống ngập được đầu tư từ vốn sự nghiệp theo chủ trương
hoàn thành trước ngày 30/4. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-

CP thì các dự án sử dụng vốn sự nghiệp từ 500 triệu trở lên ứiực hiện quy trình
thủ tục thực hiện như dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Vì vậy, đến thời điểm hiện
này dự án chỉ đang thẩm tra thiết kế, dự kiến khoảng tháng 9/2020 mới hoàn
thành.

- Công tác thẩm định các báo cáo kinh tế kỹ thuật còn chưa kịp thời. Do
khối lượng các dự án được đầu tư trên địa bàn huyện khá lớn. Tuy nhiên, số
lượng biên chế có hạn; Mặt khác, từ đầu năm 2020 không cho phép tiếp tục thực
hiện hợp đồng công việc đối với một số vị trí. Vì vậy, phần nào ảnh hưởng đến
tiến độ chung công việc.
* Một số vưởng mắc:
- Cảng hành khách quốc tế đang xin chủ trương của tỉnh gia hạn lại hợp
đồng, do đang vướng mắc giữa Nghị ầịrửì 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/02/2014 của
Chính phủ "Quy định hướng dẫn một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu" và Nghị định 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015 của Chính phủ "về Hợp
đồng xây dựng".
- Hàng loạt Thông tư của Bộ xây dựng thay đổi về công tác lập, thẩm định
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, khi thực hiện thực tế có nhiều vướng
mắc trong giai đoạn chuyển tiếp.
- Nghị định 11/2020/NĐ-CP, ngày 20/01/2020 "Quy định về thủ tục hành
chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước" có hiệu lực thi hành từ 16/3/2020.

Nhưng không có quy định xử lý chuyển tiếp. Vì vậy, có một số dự án khi đi vào
thực hiện bị vướng về quy trình thủ tục.
- Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 344 tỷ
đồng, được đầu tư toàn bộ từ nguồn vốn huyện, chưa thể triển khai tiếp các thủ
tục do vướng về thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư. Do dự án này trước
đây có sử dụng 600 tỷ đồng từ vốn Trung ương, nên theo Luật đầu tư công năm
2014 do BQL Khu kinh tế phê duyệt.

PHÀN THỨ HAI

ƯỚC THựC HIỆN NĂM 2020 VÀ MỘT số NHIỆM vụ GIẢI PHÁP
TÔ CHỨC THựC HIỆN
I- ƯỚC THựC HIỆN NĂM 2020:
Qua đánh giá tình hình và ước thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng
đâu năm. Mặc dù khôi lượng thực hiện tỷ lệ giải ngân chưa cao, do ảnh hưởng từ
một sô các nguyên nhân như trên. Tuy nhiên, với sự quan tâm của TT. Huyện Uy,
sự chỉ đạo quyêt liệt của TT. ƯBND huyện và sự phôi hợp của các cơ quan

chuyên môn, khối lượng thực hiện và giải ngân từ đây đến 31/01/2021, tỷ lệ giải
ngân đạt chỉ tiêu từ 95% trở lên theo ý kiến chỉ đạo tại Chỉ thị 03/CT-ƯBND,
ngày 03/3/2020 của ƯBND Tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ từ tình hình thực tế trong quá trìrứi quản lý và giải ngân vốn đầu tư
công được phân cấp trên địa bàn Huyện, dự kiến ước thực hiện Kế hoạch vốn đầu
tư công năm 2020 với tỷ lệ từ 95% trở lên, cụ thể như sau:
- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cỏ mục tiêu: Kế hoạch 88,577 tỷ đồng,
ước thực hiện cả năm 88,577 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%
- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Kế hoạch 39,088 tỷ đồng, ước
thực hiện cả năm 33,052 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 84,5% so với kế hoạch( do dư vốn
6,376 tỷ đồng)
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch 3,982 tỷ đồng, ước thực hiện cả
năm 1,044 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26,2% so với kế hoạch ( do dư vốn 2,938 tỷ đồng)
- Nguồn vốn ngân sách huyện : Kế hoạch 611,145 tỷ đồng, ước thực hiện
cả năm 605,000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99% so với kế hoạch ( do một số công ữình
đang thỉ công bị vưởng mặt bằng, và dự kiến xin giảm danh mục một sổ công
trình chuấn bị đầu tư do không đủng quy hoạch, một số công trình khởi công mới
được bố trí vốn, nên thực hiện giải ngân không kịp hết trong năm)
- Nguồn vốn trung ương hỗ trợ CTMTQG nông thôn mới: Kế hoạch
11,453 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 6.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,3% {Do có 04
công ừ^ình đang chuắn bị xin đỉều chỉnh danh mục: Nhà vãn hóa âp Bãi Chướng,
ấp Hòn Rỏi, Nhà văn hỏa ấp Đá Chồng, Nhà văn hỏa xã Dương Tơ)
- Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2019 sang : 113,618 tỷ đồng, ước thực hiện
cả năm khoảng 112 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,5% ( do một số công trình được quyết
toán dư von)

II- GIẢI PHÁP, CÁC CHỈ TIÊU VÀ KIÉN NGHỊ:
1- Giải pháp: Để công tác quản lý và giải ngân Ke hoạch đầu tư công năm
2020 trên địa bàn đạt tỷ lệ theo Chỉ thị 03/CT-ƯBND,^ ngày 03/3/2020 của
UBND tỉnh Kiên Giang, nhằm đẩy mạnh phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế
huyện nhà phát triển sau đại dịch Covid-19. Hướng đến mục tiêu đưa Phú Quốc
sto được công nhận là Thành phố trong năm 2020. ƯBND huyện Phú Quốc yêu
cầu các cơ quan ban ngành, ƯBND các xã, thị trấn khẩn trương nghiêm túc quán
triệt và thực hiện một số nội dung sau đây:
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- Các chủ đầu tư cần quan tâm, chú trọng đến công tác phù hợp quy hoạch
được phê duyệt từ giai đoạn đầu tiên được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương.
Trường hợp dự án không phù hợp quy hoạch, vướng quy hoạch... phải kịp thời
xin ý kiên ƯBND huyện xem xét, giải quyêt. Nhăm hạn chê tình trạng, vôn bô trí

nhưng không thực hiện được. Tiếp tục thực hiện chế độ hàng tháng báo cáo tình
hình thực hiện, giải ngân các dự án, cũng như khó khăn vướng mắc về phòng Tài
chính Kế hoạch cùng với thời điểm báo cáo gửi về Huyện ủy, ƯBND huyện.
- Chủ tịch UBND của 03 xã (Cửa Cạn, Cửa Dươngt Gành Dầu) là chủ
đầu tư của các công trình giao thông nông thôn sử dụng vốn Chương trình mục
tiêu quốc gia, cần chủ động liên hệ cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công
để thực hiện tốt công tác báo cáo, các vướng mắc trong quá trình thực hiện để có
hướng giải quyết kịp thời.
- Tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định có liên
quan đảm bảo công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đúng quy trình, thời gian quy
định, nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

- Chấp hàr^ nghiêm theo Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
trong việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải đảm bảo đúng quy định,
không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù
hợp nhằm làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Tổ chức đăng tải thông tin, phát
hành hồ sơ mời thầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian. Nghiêm cấm
các chủ đầu tư, bên mời thầu có hành vi thông đồng với nhà thầu, trốn tránh,
không bán hoặc bán chậm trễ hồ sơ mời thầu cho các đơn vị có nhu cầu.
- Tiếp tục củng cố, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham
gia các hoạt động liên quan công tác đấu thầu.
- Phòng Quản Lý đô thị (cơ quan thẩm định và thực hiện công tác ìdểm
ừ^a nghiệm thu công trĩnh):

+ Thực hiện tốt vai trò thẩm định, tham mưu và trình UBND huyện phê
duyệt quyết định đầu tư; Quyết định chi phí tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ
thi công và Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng. Báo cáo kịp thời về ƯBND
huyện những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thẩm định hồ sơ; Nhằm có
hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.
+ Trong quá trình thẩm định, càn phải đối chiếu với nội dung của quyết
định chủ trương được duyệt, nhằm tránh xảy ra tình trạng trình phê duyệt, điều
chỉnh quyết định đầu tư vượt tổng mức đầu tư hoặc trái với nội dung chủ trương
được phê duyệt.

+ Nâng cao vai trò, chức năng của cơ quan có thẩm quyền đối với công tác
kiếm tra công trình trong thời gian thi công và sau khi nghiệm thu theo Thông tư
04/2019/TT/BCD của Bộ Xây dựng ngày 16/8/2019, sửa đổi bổ sung một số nội
dung của Thông tư 26/TT-BXD ngày 26/10/2016 Quy định một số nội dung về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình
- Phòng Tài chỉnh - Kế hoạch: Là cơ quan đầu mối tham mưu Thường
trực ƯBND huyện, quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn đầu tư công theo thẩm
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quyền được giao. Thẩm định các thủ tục cần thiết theo quy định đày đủ trước khi
bố trí vốn.

+ Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị
trong quá trình triển khai, nếu vượt thẩm quyền báo cáo về ủy ban nhân dân
huyện xem xét, giải quyết.

+ Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân mà Chủ đàu tư đã xây
dựng, hàng tháng tông họp báo cáo và gởi báo cáo định ngày( ngày 16 và ngày
02). Định kỳ, hàng quý rà soát tình hình giải ngân, tham mưu Thường trực
ƯBND huyện điêu chuyên vôn đôi với những dự án chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ

giải ngân thấp (trừ nguyên nhân khách quan) nhằm phát huy hiệu quả sử dung
nguôn vôn được bố trí.
+ Chủ trì phối hợp với BQL Dự án Đầu tư Xây dựng tổng hơp danh mục
điều chỉnh, đối với phần vốn dư của ngân sách tỉnh, trình ƯBND huyện để xin
tỉnh điêu chỉnh cho các danh mục khác( trong thảng 7)

+ Tiếp tục yêu cầu các Chủ đầu tư đăng ký bổ sung các gói thầu qua mạng
{đốỉ với những công trình, dự án mới được bổ tri bổ sung, điều chỉnh vốn. Bao
gôm cả vốn đầu tư cồng và vốn mua sắm thường xuyên) nhằm đảm tỷ lệ số lượng
các gói thầu đạt tối thiểu 60% và tỷ lệ tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% theo
quy định.

+ Phát huy tốt hơn nữ vai trò, chức năng tham mưu cho Hội đồng về công
tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
+ Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp
thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu đúng quy định; Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết
các vướng măc phát sinh trong quá trình quyêt toán dự án hoàn thành; Tô chức

thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
+ Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
do áp dụng các văn bản hướng dẫn mới, nhưng chưa được hướng dẫn tập huấn.
+ Tham mưu ƯBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện
của một số công trình, theo quy định của Luật đầu tư công.
- Kho bạc Nhà nước Phủ Quốc:
+ Phối họp tốt với các cơ quan chuyên môn; ƯBND các xã, thị trấn; Chủ
đầu tư trong công tác giải ngân vốn đầu tư.
+ Định kỳ cung cấp số liệu giải ngân cho phòng Tài chính - Kế hoạch để
tống hợp báo cáo (ngày 15 và 30 hàng thàng)
+ Báo cáo tình hình tạm ứng quá thời hạn thu hồi của các Chủ đầu tư theo
quy định tại Thông tư 52/2018/TT-BTC để có hướng xử lý và giải quyết kịp thời.
2- Các chỉ tiêu về quản lý vốn đầu tư công năm 2020 :
Nhằm thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo trên, ƯBND huyên yêu cầu các chủ
đầu tư, thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn
quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện. Đối với các chủ đầu tư không báo
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cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, sẽ
chịu trách nhiệm trước Thường trực ƯBND huyện, đồng thời không bố trí vốn
thực hiện cho dự án đó trong năm tiếp theo. Chủ đầu tư có trách nhiệm bù đắp
vốn thiếu hụt đối với các công trình, dự án chậm trễ như trên {ngoại ừ'ừ các
trường hợp khách quan)

Các cơ quan chuyên môn; ƯBND các xã, thị trấn; Chủ đầu tư nghiêm túc
quán triệt các nội dung của Chỉ thị 03/CT-ƯBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của

ƯBND tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, đề ra các giải pháp theo tinh thần nội dung
công văn này, nhằm thực hiện có hiệu quả một số chỉ tiêu như sau:
* Công tác giải ngân:

- Đối với các công trình chuyển tiếp, đến hết quý 2/2020 giải ngân trên
50% kế hoạch vốn
- Đối với các công trình triển khai mới năm 2020, trong quý 1/2020 phải
triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi côngf đốỉ với ừ-ường hợp
dự án phải đấu thầu bước tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trong quỷ
1/2020 hoàn thành công tác lực chọn nhà thầu tư vấn; quý 2/2020 hoàn thành
công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp).

- Kịp thời giải ngân các chi phí tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
- Đến cuối quý III/2020 giải ngân đạt tối thiếu 65% kế hoạch vốn. Đến hết
ngày 31/01/2021 giải ngân phải đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên, và phải đảm
bảo giải ngân cả năm đạt 100%.

3- Kiến nghị các Sở tham mưu ƯBND tỉnh:
* Sở Ke hoach và Đầu Tư:

- Phần vốn trung ương không phân bổ để thực hiện cảng hành khách Quốc
tế. Vì vậy, đề nghị tỉnh bổ sung vốn cân đối ngân sách tỉnh để bổ sung phần này
- Giao ủy quyền về mặt pháp lý đối với Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh dể
huyện tiếp tục thực hiện theo đúng quy định
* Sở Xây dựng:

- Sớm ban hành quy định đầy đủ về xác định các thành phần chi phí trong
dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện Kế hoạch Đầu tư công 06 tháng .
và cả năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Quốc trình Hội đồng nhân dân huyện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thưởng trực HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

w .CHỦ TỊCH
PHỔCHỦÌTCH

- Thành viên UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành cấp huyện;
- ƯBND các xã, thị trấn;

- LĐVP + CVNC;'
-Lưu: VT.

Huỳnh Quang Hưing

4.363.000.000

Giao vê xà quáji lý von

2.2

Nguồn vốn táiig llui

3

7

6

5

Nguồn vổn xồ sổ kiến ihiél

TỐNG CỘNG 1 + II + III

/^TTXIT

Nguồn von N^I sách huyện
Nguồn vốn huy dộng dóng góp dường

niịân sách tinh

Nguồn \'ổn 40% Ihu tiển sừ dụng đất nộp

Nguồn vồn Cần dằi ngân sách dja phirang

3

xây dựng NTM

Nguồn \ồn Trung irơiHí
Nguồn \on Chươiig trinli mục liêu quốc gia

nỉm 2019 siine nỉin 20ZU

4

2

1

III

315.645.000.000

Nguồn vốn niỉân sách luiyện cản ilối bồ sung

2

897.756.646.717

801.337.000

95.737.563.122

10.410.444.797

5.264.335.283

643.485.644

1.289.596.369

272.884.502

114.419.646.717

25.270.000.000

300.000.000.000

Nguồn vốn (hu tièn sứ dụng dấl tinli giao (60

1

Nị>uòn ván dưực phíp kéo dải từ

640.915.000.000

Nguồn vón ngân sách huyịn

3.592.000.000

38.800.000.000

II

Nguồn von Xô sổ kicii thict

7.090.000.000

BQL dự án quán lý vồn

2.1

4

11.453.000.000

Nguồn von Chương Irinh niục tiêu quốc gia

2

Nguồn vốn Cân dối ngân sách dja phương

88.577.000.000

Nguồn vốn Trung ương (huyện quan lý vốn)

1

3

142.422.000.000

Nguồn vón tình phân cấp quán lý

>

NĂM 2020

NGLỎN VÓN

>

STT

KÉ HOACH

868.664.646.717

801.337.000

95.737.563.122

10.410.444.797

5.264.335.283

643.485.644

1.289.596.369

272.884.502

114.419.646.717

11.145.000.000

300.000.000.000

300.000.000.000

6II.14S.U00.000

3.982.000.000

39.088.000.000

4.363.000.000

7.090.000.000

11.453.000.000

88.577.000.000

143.100.000.000

íỉ ^ /f^w
Liìy kế thực hiện

458.442.897.383

17.444.282.562

10.410.444.797

2.768.310.712

7.578.335

478.599.219

272.884.502

31.382.100.127

11.022.750.000

337.703.023.752

59.805.02<;.348

408.530.803.100

2.484.000.000

4.651.994.156

-

11.394.000.000

18.529.994.156

hiịn

Anẳi lượng thực

442.020.253.165

17.444.282.562

10.410.444.797

2.768.310.712

7.578.335

478.599.219

272.884.502

31.382.100.127

8.838.352.223

337.383.023.752

52.208.864.315

398.430.240.290

654.000.000

4.132.920.359

-

7.420.992.389

12.207.912,748

Giá trị cấp phát

^ // 05 thảng ntim 2020

J

1 / 1

30.559.679.384

2.504.456.076

-

-

407.112.081

178.400.781

-

3.089.968.938

123.250.000

(320.000.000)

14.008.454.602

13.811.704.602

-

9.962.005.844

-

-

-

3.696.000.000

13.658.005.844

Khoi lượng thực
hiện

38.616.442.419

2.504.456.076

-

-

407.112.081

144.400.781

-

3.055.968.938

1.105.618.939

-

16.650.576.505

17.756.195.444

1.039.000.000

9.796.270.426

-

-

-

6.969.007.611

17.804.278.037

Ciá trị cáp pliút

liưc Thực hiện
tháng 06 năm 2020

489.002.576.767

19.948.738.638

10.410.444.797

2.768.310.712

414.690.416

657.000.000

272.884.502

34.472.069.065

1 1.146.000.000

337.383.023.752

73.813.483.950

422.342.507.702

2.484.000.000

14.614.000.000

-

15.0<)0.000.000

444.874.981,725

-

17.444.282.562

10.410.444.797

2.768.310.712

7.578.335

518.672.338

272.884.502

31.422.173.246

9.082.795.526

337.383.023.752

52.084.540.188

398.550.359.466

654.000.000

4.475.855.859

-

9.772.593.154

14.902.449.013

480.636.695.584

19.948.738.038

10.410.444.797

2.768.310.712

414.690.416

623.000.000

272.884.502

34.438.069,065

9.943.971.162

337.383.023.752

68.859.440.820

416.186.435.734

1.693.000.000

13.929.190.785

-

14.390.000.000

30.012.190.785

phát

dền I5/U6/2020

thực hiịn
32.188.000.000

LDy kế giá trị cấp

Giá trị cấp phát

Khói luvng

06 tháng mlm 2020

Lũy kế ước thực hiện

Dơn vị linh: đồng

ịóĩ.ỉ} /lỉC-UiìND ngày 26 tháng 6 năm 2020 cùa UBND huyện Phú Otiốc)

lllNil TllVC HIỆN KẼ HOẠCH DẢll TU CONG 06 TIIANC; NÃM 2020

55.33

0,00

20,84

100,00

52,50

<)4,4-t

48,31

100.00

30,10

80,22

112,46

22,95

68,10

42,52

35,04

0,00

0,00

0,00

16,25

20.97

Tỷ lệ % so
V(VÌ kế
hoạch giãi
ngân

261.140.539,078

62.462.724.232

151.880.746.585

7.892.151.201

470.000.000

15.806.175.213

27.797.06S.261

cùng kỳ

(ỈÌM trị cáp phút

so

184,05

•

55,13

274,02

176,49

0.00

91,04

107,97

vói cùng ky

Tv lệ

I V I.t: % so VỞI c ÙNt; kS'

DỰ ÁN Clll VÉN TIẾP

57.000.000.000

20.405.000.000

Nâng cấp Hồ chứa nước Dương Đỏng (Giai đoạn 2)

Dường nhánh số 4 - Khu bãi trường

Đường từ bãi rác dến ngã tư Hàm Ninh

2

3

4

3.000.000.000

40.000.000.000

191.888.000.000

191.888.000.000

0

0

ĐTXD công trình Càng hành khách quốc tế Phú
Quốc (tên cũ: Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc)

Ngành giao thông + khác

năm 2017

Trồng mới cây xanh tuyến Dương Đòng - Bãi Thơm

năm 2017

1

II

6

5

0

500.000.000

Đường bãi dấl dỏ K.IUI phố 6 thị Irấn An Thới

3

Trồng mới cây xanh từ ngã 3 Sân Bay đến
ngâ 3 Công Binh Irêii tuyén An Thới - Dương Đông
Dự án trồng cây xanh luyến An rhới -Dương Đông

470.000.000

Đườiig trung lâm doạn 2 - Khu bãi trường

2

4

530.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

300.000.000.000

640.9 is.000.000

(điều chĩnh

3.000.000.000

17.500.000.000

87.000.000.000

10.000.000.000

191.125.000.000

191.453.000.000

260.000.000

100.000.000

150.000.000

166.000.000

292.000.000

530.000.000

1.498.000.000

1.498.000.000

300.000.000.000

611.145.000.000

tháng 6/2020)

công năm 2020

ĐTXD cơ sở hạ tầng Khu tái định cư xã Gành Dầu

Ngành giao thông + ngành khác

Dự ÁN TRẢ NỢ

TÌNH GIAO

NGUỞN rm TIÈN SỬ DỤNG ĐÁT 60%

TONG SÓ A + B + c

Danh mục dụ-án

công năm 2020

Kế hoạch dầu tir

i /9

2.200.000.000

735.000.000

43.148.554.723

53.462.106.319

53.636.430.446

250.000.000

250.000.000

250.000.000

59.805.029.348

408.530.803.100

hiện

Khổi lưọng thực

2.093.146.575

641.924.207

43.148.554.723

48.219.599.896

48.343.924.023

0

0

52.208.864.315

398.430.240.290

Giá trị cấp phát

05 tháng năm 2020

Lũy kế thực hiện

Nguồn vốn Ngân sách huyện

9.000.000

7.257.000.000

0

0

11.218.232.192

11.270.908.065

239.000.000

100.000.000

110.000.000

0

0

0

449.000.000

449.000.000

14.008.454.602

15.876.704.602

thực liiịn

Khối lirợng

115.853.425

7.000.075.793

0

0

12.150.738.615

12.168.738.615

239.000.000

100.000.000

110.000.000

0

0

250.000.000

699.000.000

699.000.000

16.650.576.505

19.821.195.444

Giá trị cấp phát

thánỊỉ 06 năm 2020

lỉ'ớc 'I hực hiện

/ỊìC-UBND ngàv 26 thảng 6 ncnn 2020 cùa U/ÌND luívộn Phú Ouốc)

Ke hoạch dầu tư

^ jj

1

I

A

ST'I

A\

ỈACíXrẪO^Ợ^lÌNH HÌNH THựC FilỆN KÉ HOẠCH ĐÂU TU'CÔNG 06 TIIẢNC NĂM 2020

2.209.000.000

7.992.000.000

43.148.554.723

64.680.338.5 ĩ 1

64.907.338.511

239.000.000

100.000.000

110.000.000

250.000.000

699.000,000

699.000.000

73.813.483.950

422.342.507.702

thực hiện

Khấi lượng

2.093.146.575

641.924.207

43.148.554.723

48.219.599.8%

48.219.599,896

()

0

52.084.540.188

398,550.359.466

Giá trị Cii|> phát
đến 15/06/2020

06 tháii}> năm 202U

2.209.000.000

7.642.000.000

43.148.554.723

60.370.338.5 n

60.512.662.638

239.000.000

100.000.000

1 lO.OOO.OOO

250.000.000

699.000.000

699.000.000

68.859.440.820

416.186,435.734

pháf

l.ũy kc ỉỊÌá trị cấp

Lũy kể uóc thực hiện

Đơn vị tính: đồng

STT

Danh mục dự án

(điều chỉnh

công năm 2020

Ke hoạch đầu tư
công năm 2020

Kc hoạch dầu tư

Lũy kế thực hiịn
05 tháng nim 2020

lỉórc Thực hiệh
tháng 06 năm 2020

đền 15/06/2020

Giá trị cáp phát

phát

Lũy kế giá trị cấp

06 tháng nỉm 2020

Lũy kể ước thực hiện

thực hiện

2.100.000.000

Khối lưọng

84.428.822

12.862.788

Giá trj cấp phát

2.100.000.000

12.862.788

Kliổi lưọng
thụ-c hiện

2.015.571.178

12.862.788

Giá trị cấp phát

2.015.571.178

0

hiện

Khối lirọng thực

1.800.000.000

84.428.822

0

tháng 6/2020)

2.173.000.000

84.428.822

12.862.788

2.300.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.782.000.000

12.000.000.000

311.921.000

315.000.000

2.200.000.000

1.050.000.000

311.921.000

46.609.850

1.504.812.945

0

0

0

0

0

0

53.390.150

237.187.055

292.000.000

31 1.021.000

315.000.000

2.200.000.000

1.050.000.000

31 1.921.000

46.609.850

1.504.812.945

311.921.000

100.000.000

1.742.000.000

1.800.000.000

7.573.000.000

8.000.000.000

12.862.788

0

Lát gạch vỉa hè chĩnh trang đô thị
30.000.000.000

27.510.000.000

1.500.000.000

600.000.000

0

187.000.000

-

5

Dầu tư XD CSHT khu TĐC Suối l.cTn
27.510.000.000

600.000.000

12.000.000.000

187.000.000

--

6

Kho quân khí thuộc bộ tư lộiih vùng 5 hải quân

0

7

Trổng inới cày xanh năm 2019 (TĐC 10,2ha; TĐC
khu phố 5: TĐC Gành Dầu)

0

300.000.000

292.000.000

8

Nâng cấp biT kè công viên Bạch Dăng
0

10

Mỡ mng diện tích nghĩa trang nliân dân huyện Phủ

Bấc sàn bay

l.ăp đột dèn tín líiệii giao Ihông trcn địa bàn hiiyện

Quốc

0

0

0

3.000.000.000

3.000.000.000

60.000.000

1.700.000.000

174.324.127

375.338.986

124.324.127

375.338.986

0

0

52.675.873

889.661.014

800.000.000

60.000.000

0

18.000.000

0

0

18.000.000

889.661.014

800.000.000

60.000.000

500.000.000

177.000.000

20.000.000

10.000.000

20.000.000

227.000.000

1.265.000.000

800.000.000

60.000.000

1.229.000.000

187.000.000

0

375.338.986

124.324.127

18.000.000

800.000.000

60.000.000

500.000.000

187.000.000

Phú Ọiiốc

0

328.000.000

20.000.000

0

0

4.524. ĩ 45.439

1 1

Tường chản dưới chân Taluy khu lái dịnh cư I0,2ha

12

Đường tạm vào Khu tái định cư 67,5 ha

9

13

Đường số 12 (Bà Kèo - Cửa l>ấp)

0

29.000.000

10.000.000

52.675.873

878.291.353

1.229.000.000

Khu tái dịnh cư xà Hàm Ninh (13,1 ha)

0

65.000.000

20.000.000

124.324.127

778.000.000

I

2

3

4

(6P)

XDM nhà hiệu bộ 'rrirờng TI 1 Dương Tơ 2 - 73ha

Điểm chính (4P)

XDM phòng học Trưỡng TH - THCS Thổ Châu -

chính (2P)

XDM nhà hiộu bộ Trường TI 1 Dương Tơ 1 - Điểm

khu du lích đá bàn

Đường lìr thị Irân Dương Đông -

15

Khu tái dịnh cư xà Bãi Tliơm (19,9ha)

0

57.000.000

124.324.127

3.132.486.829

14

16

Ngành giáo dục

0

177.000.000

3.746.145.439

4.010.778.182

142.324.127

1.265.000.000

17

XDM nhà hicu bộ Trườna TU An Thái 2 - Đicm
chính (4P)

0

99.240.000.000

CÔNG TRÌNII KHỞI c:ÔNG MỚI

3.132.486.829
106.612.000.000

. III

2/9

0

0

0

Xã, thị trấn

Trung tâm hánh chính xã Cửa Dương

BCỈI quân sự thj trấn Dương Đông

1

2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

cải tạo nâng cấp dường xuống càng Bãi Vòng

3

học)

Trường TU & rncs Hàm Ninh - Mầu giáo cũ (4P

môn)

Trường TH & THCS Bãi Thơm - Điểm chính (2P bộ

2P bộ môn, hàng rào)

Trường THCS Dương Tơ - Điểm chính (4P hiệu bộ,

Ngoài - 2p)

Trường Mầm non Cửa Dương (Điểm Cây Thông

Trường mầm non Bãi Thơm - Điểm chinh (Cổng,
hàng rào, sân nền)

bộ)

Trường mẩm non Gành Dầu - Điểm chinh (2P hiệu

Trường TI 1 & ri ICS An Thới 2 - f)icm chinh (6P
hiệu bộ và 2P bộ môn)

+ 1 nhà đa năng)

Trường TI 1 Dương Đòng 4 - Điềm chính (6P hiệu bộ

hiệu bộ)

Trườiig mầm non 1 lổ Thị Nghiêm - Điểm chinh (4P

hiệu bộ)

Trường niầni non Dương Đông - Điểiĩi chính (4P

0

0

0

1.700.000.000

0

0

0

0

3.450.000.000

3.450.000.000

8.600.000.000

10.000.000.000

Đường nhánh số 3 - Khu Bài Trường

2

Ngành giáo dục

29.562.000.000

l^t gạch vỉa hè đường Trần Hưng Đạo

ĩ

công năm 2020

Kế hoạch đầu tư

39.562.000.000

Danh mục dụ* án

Ngành giao thông

STT

3.450.000.000

2.5()().00().000

4.550.000.000

1.550.000.000

980.000.000

1.400.000.000

7.500.000.000

6.400.000.000

3.450.000.000

2.463.000.000

45.566.000.000

2.400.000.000

5.000.000.000

7.400.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

21.274.000.000

46.274,000.000

công niim 2020
(dicu chỉnh
tháng 6/2020)

Kế hoạch dầu tu'

Lũy kế thực hiện

3/9

700.000.000

1.420.145.439

1.500.000.000

3.620,145.439

0

126.000.000

126.000.000

hiện

Khổi lưọ'ng thực

0

0

639.708.647

1.420.145.439

1.072.632.743

3.132.486.829

Giá trị cấp phát

05 tháng năm 2020

0

0

0

324.000.000

0

36.000.000

0

0

0

0

360.000.000

0

0

0

0

0

418.000.000

418.000.000

thực liiệii

Khối lu-ọiig

0

0

0

334.291.353

0

0

0

0

0

0

334.291.353

0

0

0

0

0

544.000.000

544.000.000

Ciá trị cấp phát

Uớc 'l'hực hiện
tháng 06 năni 2020

1.024.000.000

36.000.000

1.420.145.439

1.500.000.000

3.980.145.439

0

544.000.000

0

0

639.708.647

1.420.145.439

1.072.632.743

3.132.486.829

(Icii l5/()6/202()

thực hiện
544.000.000

(ỉiú trị cấp phát

Khối lu-ọìiịỉ

06 tliáii{ỉ nìlni 202U

974.000.000

1.420.145.43«^

1.072.632.743

3.466.778.182

0

544.000.000

544.000.000

phát

Lũy kế {ỊÌií trị CÌIỊ)

Lũy kề ước thực hiện

STT

Danh mọc dự án

Kể hoạch đầu tir
công nẫm 2020

Kề hoạch dầu tir
(diều chinh

Lũv kế thực hiện
05 tháng nim 2020

Hớc Thưc hiện
tháng 06 nảm 2020

06 tháng nim 2020

Lũy kề ước thực hỈỊn

0

2.000.000.000

3.000.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.683.000.000

0

732.453.463

200.000.000

3.637.000.000

phát

0

4.070.000.000

0

2.90f546.537

200.000.000

Lũy kc giá trị cấp

0

900.000.000

1.510.546.537

200.000.000

100.000.000

công năm 2020

0

1.353.000.000

732.453.463

50.000.000

100.000.000

100.000.000

dển 15/06/2020

0

0

2.172.453.463

0

100.000.000

100.000.000

Giá trị cấp phát

58.450.000.00»

7.809.000.000

150.000.000

0

100.000.000

thực liÌỊn

0

2.600.000.000

100.000.000

50.000.000

0

Khối lirọìig

0

300.000.Ọ00

50.000.000

0

0

Giá trị cấp phát

Ngành khác

0

100.000.000

0

0

2.232.000.000

324.000.000

thực hiện

Khối lượng

Trồng mới cây xanh năm 2020

0

2.000.000.000

0

1.459.546.537

324.000.000

50.000.000

Ciá ỉrị cấp phát

XDM Trụ sỡ Doạn quàn lý đưÌTng bộ

0

100.000.000

399.546.537

324.000.000

50.000.000

90.000.000

hiện

Khấi lirọng thực

1

Khu (rung lâm hành chính Phú Ọuổc

0

100.000.000

1.832.453.463

124.000.000

50.000.000

90.000.000

30.000.000

tháng 6/2020)

2

XDM Dồn biên phòng

0

3.875.000.000

200.000.000

0

90.000.000

30.000.000

13

14

15

IV

CÔNG TRÌNH CIIUÁN BỊ ĐÀU TU"

Dự kiến vểti cho các danh mục khỏ'i cSng mói

(4P)

XDM nhà hiệu bộ Trường TI ICS Dương Đông 1

SCra chữa các điểm trường nđni 2020 (vốn huyện)

(điếm chính)

XDM nhà hiệu bộ Trưỡim TI l- TI ICS Bãi Thơm

da nãng)

Trưcmg TI ICS Dươna Đông 1 - Điểm chinh (1 nhà

bộ)

3

Sira chừa nhà làm việc huyện ủy Phủ Quốc

0

497.000.000

50.000.000

20.000.000

30.000.000

Trướng TI 1 & TI ICS Bài Bổn - Diềm chính (4P hiệu

4

Ngành giao thông

0

77.000.000

70.000.000

0

II

5

Nâng cấp hệ tliổng thoát nước thị trấn Dirơna Đông

0

139.000.000

30.000.000

12

1

Đưòrng xuống biển số 12 (Khu du lịch Bà Kèo - Cửa
Lấp)

0

60.000.000

2.192.000.000

2

ĐirÌTtig xuống bicn số 13 (Khu du lịch Bà Kèo - Cửa
Lấp)

0

732.453.463

3

Đirỡng xuống biển số 1 1 (Khu du lịch Bà Kèo - Cửa
Lầp)

732.453.463

4

4/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trường TH-THCS Gành Dầu - điểm Rạch Vẹm

Xã, thị trấn

XDM Trụ sỡ Khu phố 11 - thị trấn Dương Đông

XDM Trụ sờ Khu phố 5 - thị trấn Dương Đông

XDM Trụ sở Khu phố 12 - thị trấn Dương Đông

Các công trình xử lý dỡ dang

XDM nhà hiệu bộ trường THCS Dương Tơ

XDM hội trường UBND xã Cửa Cạn

2

1

2

3

1

2

4

3

Trụ sở ấp Ông Lang - Xà Cửa Dương

Gành Dầu (Điểm mầm non)
0

0

0

Trường TH-THCS Gành oầu - điểm Chuồng Vich

1

XDM nhà ăn, phòng hiệu bộ trường TI 1 - THCS

0

Ngành giáo dục

10
0

0

0

Đường ven biển Bài Tnròmg

9

Nâng cấp hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng
tuyến tránh (đoạn từ ngă ba suối Đá đến cầu Suối
Cao) Tên cũ: Hệ thống chiếu sáng tuyển tránh (đoạn
Chỉnh trang đô thị 2018 - 2020 (HM: Nâng cấp các
tuyến đường nội ô thị trấn An Thới)

0

Đường xuống biển số 2 (K.hu du lịch Bà Kèo - Cửa
Lấp)

7

8

0

(diều chỉnh

7.000.000

37.000.000

21.000.000

50.000.000

1.002.000.000

41.000.000

41.000.000

50.000.000

132.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

1.217.000.000

100.000.000

397.000.000

86.000.000

656.000.000

646.000.000

tháng 6/2020)

công năm 2020

công năm 2020

Ke hoạch dầu tư

Kế hoạch đầu tư

Bờ Kè Rạch ông Trì

Đông

Nâng cấp các luyến đường nội ô thị trấn Dương

Danh mục dự án

6

5

STT

5/9

0

30.000.000

30.000.000

30.000.000

90.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

732.453.463

50.000.000

100.000.000

50.000.000

200.000.000

350.000.000

hiện

0

0

0

732.453.463

Giá trị cấp phát
0

7.000.000

37.000.000

21.000.000

50.000.000

1.002.000.000

0

0

9.000.000

9.000.000

0

50.000.000

50.000.000

29.546.537

50.000.000

150.000.000

0

26.000.000

thực hiện

Khấi lu-ọng

7.000.000

37.000.000

21.000.000

50.000.000

1.002.000.000

24.000.000

30.000.000

39.000.000

93.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

29.546.537

100.000.000

250.000.000

22.000.000

226.000.000

338.000.000

Giá trị cấp phát

7.000.000

37.000.000

21.000.000

50.000.000

1.002.000.000

30.()0().()()0

30.000.000

39.000.000

99.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

762.000.000

100.000.000

250.000.000

50.000.000

226.000.000

0

0

()

732.453.463

7.000.000

37.00().0()()

21.000.000

50.000.000

1.002.000.000

24.000.000

30.000.000

39.000.000

93.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

762.000.ƠOƠ

l()0.()0<).()()()

250.()0().00()

22.000.000

226.000.000

338.000.000

phát

đến 15/06/202«

thực hiện
350.000.000

Lfiv kế giá trị cấỊ)

Giá trị cấp phát

Khếi lưọiig

06 thánỊ> nã 111 2020

Khối lu-ọng thực

l.ũy kế U'Ó'C thực hiện

ưóc Thục hiện
thiing 06 niỉm 2020

Lũy kc thực hiện
05 tháng nỉim 2020

.

SI 1

5

6

7

H

9

10

B

1

1

2
3

Danh mục dự án

XDM phòng học triKTng n 1 - THCS Bãi Thơm -

Điểm Dá Chồng
và chuyển aiao

Trại thực nghiệni Trung tâm dịch vụ

Bãi rnrờng

1 rồng mới cây xanh đườiig Trung tâm đoạn 1 - Khu

lỉài Trường

Trồng mới cây xanh dường Trung lâm doạn 2 - Khu

1 rồng mới cây xanh dường Nhánh số 4 - Khu Bãi
T rưỡng

Xây dựng mới bộ phận một cCra thị trấn An Thới

I)^ĩ'ẢN TRÃ NỢ

C ÂN DÒI BÒ SUNG

NGUÒN NCiÂN SÁC 11 lim ỆN

Nịỉành khác

ngà 3 CÔĨIE Eìinh trCMi Uiycn An Thới - Dương ĐÔIIR

■| rồng mới cây xanh từ ngà 3 Sân Bay đến

Dự án trồrm câv xanh tuycn An Thới -Dương Đông
nủm2017

Tròng niới cây xanh tuyên DưtTiig Đông - Bâi Thơm

(diều chỉnh

công năm 2020

Ke hoạch dầu tư
công năm 2020

Kể hoạch dầu tir

05 tháng năm 2020

Lũv kể thực hiện

tháng 06 năm 2020

l>'ớc Thực hiện

06 tháng năm 2020

Lũy kề ước thực hiịn

12.000.000

150.000.000

217.000.000

275.000.000

12.000.000

50.000.000

183.000.000

150.000.000

217.000.000

275.000.000

12.000.000

50.000.000

183.000.000

150.000.000

217.000.000

275.000.000

12.000.000

337.383.023.752

0

337.383.023.752

50.000.000

183.000.000

150.000.000

217.000.000

275.000.000

12.000.000

phát

0

275.000.000

183.000.000

2.065.000.000 337.383.023.752

0

0

Lny kc )ỉi» trị cấp

0

217.000.000

50.000.000

0

0

dcn 15/06/2020

0

150.000.000

1,745.000,000

0

0

Giá trị cấp phát

0

183.000.000

337,383.023.752

0

0

thực llÌỊII

0

50.000.000

337.703.023.752

0

0

Khối lưọng

0

300.000.000.000

0

0

Giá trị cấp phát

315.645.000.000

0

0

0

thực hiện

Khối lirọ'n{ĩ

510.000.000

0

0

0

Giá trị cấp phát

510.000.000

0

0

hiện

Khối lu-ọng thực

150.000.000

0

0

tháng 6/2020)

100.000.000

0

0

0

0

0

0

0

-

0

-

-

260.000.000

2.065.000.000

nảni 2017

2.045.000.000

2.065.000.000

-

2.065.000.000

0

20.000.000

0

0

0

-

7.100.000.000

0

0

0

7.557.000.000

300.000.000

0

0

800.000.000

CÒNG TRÌNM CIIIIYKN TIÉP

Dường tạm vào Khu tái dịnh cư 67,5 ha

500.000.000

0

800.000.000

II

1

Dường lừ thị trấn Dương [)òng - khu du lịch đá bàn

300.000.000

0

0

2

Dường số 12 (Bà Kèo - ('ùa l,ầp)

3.000.000.000

0

3

Khu tái dính cư \ã Hàm Ninh (13,1 ha)

Ngành giao tliôiiỊỊ + ngành khác

4

1.265.000.000

20.000.000

0

1.265.000.000

0

20.000.000

-20.000.000

0

35.000.000

0

0

3.000.000.000

Xã, thị trấn

35.000.000

0

Khu tãi dịnh cir xã Bãi rhơm ( I9,9ha)

XDM tn,i sỡ ban nhân dân ấp [ỉến Tràm

-20.000.000

5

1

6/9

CÔNG TRÌNII CIIUẮN BỊ ĐÀII Tl'

100.000.000
100.000.000

Trường Tli-TI ICS Gành Dầu - điểm Chuồng Vích

Trường TH-TIICS Gành Dầu - điểm Rạch Vẹm

2

1.700.000.000

Ngành giáo dục

1

1.000.000.000

Đường ven biển lìài 'I rưómg

10

100.000.000

300.000.000

100.000.000

500.000.000

800.000.000

60.000.000

150.000.000

100.000.000

560.000.000

3.670.000.000

7.578.000.000

200.000.000

57.000.000

65.000.000

100.000.000

422.000.000

công nìim 2020

Kế hoạch dầu tu-

Chình trang đô thị 2018 - 2020 (HM: Nàng cấp các
tuyến đưòng nội ô thị trấn An I hới)

Đường xuống biển số 2 (Khu du lịch Bà Kèo - Của
Lấp)
Nâng cấp hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng
tuyén tránh (doạn từ ngã ba suối Đá đén cầu Suối
Cao) 'l ên cũ: Hệ thống chiếu sáng tuyển tránh (doạn
từ ngã 3 Suối Đá dén cầu Suối Cao)

Bờ Kè Rạch ông Trì

Đông

Dường xuống biển số 12 (Khu du lịch Bà Kèo - Cửa
Lấp)
Đường xuống biển số 13 (Khu du lịch Bà Kèo - Cửa
Lấp)
Đường xuống biển số 1 1 (Khu du lịch Bà Kèo - Cửa
iip)
Nâng cấp các tuyến dường nội ô thị trấn Dưomg

Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Dương Đông

Ngành giao thông

(6P)

XDM nhà hiệu bộ Trường 111 Dương Tơ 2 - 73ha

Điểm chính (4P)

XDM phòng học Trưòng TH - THCS Thổ Châu -

chính (2P)

XDM nhà hiệu bộ rrưòmg TH Dương Tơ 1 - Điểm

chính (4P)

XDM nhà hiệu bộ Trường rH An Thới 2 - Điểm

Ngành giáo dục

Danh mục dự án

9

8

7

6

5

4

3

2

1

III

4

3

2

1

STT

tìiáng 6/2020)

công năm 2020
(dicu chỉnh

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kế hoạch dầu tư

0

7/9

300.000.000

0

300.000.000

hiện

Giá trị cấp phát

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-300.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-300.000.000

thực hiện

Khổi lưọìig
Giá trị cấp phát

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ỉ

0

0

0

0

(Icn 15/06/2020

thực hiện
0

(iiá trị cíỉp phát

Khối luọiig

- •

phát

0

u

0

l>riy kề giá trị ciỉp

06 tliáiig iiỉỉm2U20

Khối lirọng thực

Lũy kế ưú'c thực hiện

Uớc 'l'hực hiện
tháng 06 nãm 2020

Lũy kế thực hiện
05 tháng năm 2020

•

STT

Danh mục dự án

Kề hoạch đầu tir
công năm 2020

Ke hoạch đầu tư
(diều chỉnh

1.258.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337J83.023.752

0

0

0

337J8Í.02Í.752

0

0

0

337J83.023.752

0

0

0

-

phát

06 tháng nSm 2020

56.000.000

0

0

0

Lũy kể giá trị cấp

Lây kế ưó'c thực hiện

50.000.000

0

0

0

0

đến l5/(>6/2020

irớc Thực hiện

XDM nhà líỊộu bộ trirờng TI ICS Dương Dông 1

21.000.000

0

0

0

0

0

Giá trị cầp phát

tháng 06 năm 2020

1

XDM nhà hiộii bộ trườiig TI ICS Dirơiig Tơ

10.000.000

0

0

0

0

0

Tròng mới cây xanh đường Trung tâm đoạn 1 - Khu
Tròng mới cây xanh đường Trung tàm đoạn 2 - Khu

Bãi TrườnB

thực hiện

Lũy kế thực hiện

0

0

1

XDM hội trưómg UBND xă CCra Cạn

37.000.000

0

12.000.000

0

0

0

1 1

Trông mới cây xanh đường Nhánh sô 4 - Khu Bãi

Bài Trườne

Khối lượng

05 tháng nỉm 2020

-300.000.000

0

Giá trị cấp phát

0

0

0

thực hiện

Khối lưọng

1.500.000.000
0

0

0

Giá trị cấp phát

800.000.000
0

0

0

hiện

Khối lượng thực

Ngành khác
300.000.000
0

0

0

tháng 6/2020)

rrồng mới cày xanh năm 2020
100.000.000
0

0

0

công năm 2020

XDM Trụ sờ Đoạn quân lý đường bộ
400.000.000
0

0

0

300.000.000

1

Dày 2 nhà làm việc UBND huyện Phú Quốc
150.000.000
0

0

Tnrờng ri IPT Phú Quốc

2

Xã, thị trấn
50.000.000
0

3

3

XDM 1 rụ sỡ Khu phố 1 1 - Ihị trấn Dirơna Đông
50.000.000

0

0

1

XDM Trụ sở Khu phố 5 - ihị Irấn Dương Đông
50.000.000

0

->

XDM Trụ sở Khu phố 12 - thị trấn Dương Đông

0

3

3

\DM lỉan nhân dàn ấp Bãi I hưm

7.000.000

0

4

XDM nhà iín. phòng liiệii bộ trường TI 1 - TI iCS
(ìànli Dầu ííỉiềm mẩm non>

0

5

■| rụ sờ ấp Ong Lang - Xã Cira Dươiig

Các công trình xử lý dỡ dang

6

190.000.000

0

0

0

XDM phòng học trường Tt 1 - 11ICS Bãi Thơm -

XDM tn,im y tế Dương Dông

275.000.000

0

0

0

7
8

217.000.000

0

0

Điểm Đá Chồne

9

Trại thực nghiệm Trung tâm dịch vụ
và chuvển BÌao

150.000.000

0

10

183.000.000

12

Xây dựng nuVi bộ phận một cửa thị trấn An Thới

Trườiiu

50.000.000

0

337J183.023.752

0

337J83.023.752

0

13

300.000.000.000

0

CHI Tlll) Gill CHI

300.000.000.000

0

IV

8/9

Sừd chữa, cải tạo Trung tâm y tế huyện Phú Quốc

3

•

9.500.000.000

4.595.000.000

Đường nhánh số 4 - Khu bãi trường

2

14.095.000.000

40.000.000

100.000.000

30.000.000

80.000.000

100.000.000

Dường nhánh số 3 - Khu Bãi Trườiig

NGUÒN THU ĐÓNG GÓP XÂY DựNG KÉT
CÁ 11 HẠ TẦNG

bảo vệ, thiết bị)

mục: nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe giáo viên, nhà

mục: hàng rào sân nền)
Trường Mầm non Bãi rhơm - Điềm chính (Hạng

Trường Tiểu học Cửa Dương 2 - Điểm chính (Hạng

thuật, thể chất)

02 để bố trí văn phòng và Ịỉhòng giáo dục nghệ

viên, 01 nhà vệ sinh giáo viên)
Trường mâm non Hàm Ninh (Hạng mục: Sừa chữa

mục; 01 phòng nghệ thuật + thể chất, 01 phòng nhân

Trường Mầm non Cửa Dương - Điểm chính (Hạng

Trường TI 1 -THCS Hàm Ninh
(Hạng mục: 02 phòng bộ môn, nhà xe học sinh)

350.000.000

25.000.000

9.200.000.000

1.600.000.000

1

C.2

5

4

3

2

1

Dự ẢN CHI ÁN BỊ ĐẦU TU'

Nâng cấp bờ kè công viên Bạch Đằng

2

II

XDM Nhả xưởng, nhà kho Đoạn Quân lý đường bộ

10.825.000.000

DựẢNCIIUYÉNTIÉP

1

1

11.175.000.000

25.270.000.000

(điều chỉnh

0

0

0

40.000.000

100.000.000

0

80.000.000

100.000.000

320.000.000

25.000.000

9.200.000.000

1.600.000.000

10.825.000.000

11.145.000.000

11.145.000.000

tháng 6/2020)

công năm 2020

công năm 2020

Kế hoạch dầu tu'

Kế hoạch đầu tu'

NGUỒN TĂNG THI) NGÂN SÁCH HI YÉN

NGUÒN THlí DÓNG GÓP

NGUÒN TÃNC THU NGÂN SÁCH HUV ỆN VÀ

Danh mục dự án

c.í

c

STT

Lũy kế thực hiện

9/9

0

20.000.000

54.000.000

15.000.000

43.750.000

60.000.000

192.750.000

10.200.000.000

630.000.000

10.830.000.000

11.022.750.000

11.022.750.000

hiện

Khối lu'ọ'ng thực

0

19.750.000

53.400.000

-

43.750.000

60.000.000

176,900,000

8.233.481.061

427.971.162

8.661.452.223

8.838.352.223

8.838.352.223

Giá trị cấp phát

05 tháng niim 2020

0

0

0

16.000.000

46.000.000

-15.000.000

36.250.000

40.000.000

123.250.000

0

0

0

0

123.250.000

123.250.000

Khui luọng
thục hiện

0

0

0

16.250.000

46.600.000

0

36.250.000

40.000.000

139.100.000

0

%6.518.939

0

966.518.939

1. í 05.618.939

ĩ. 105.618.939

Giá trị cấp phát

Hóc Thực hiện
tháng 06 năin 2020

0

36.000.000

lOO.OOO.OOO

-

80.000.000

100.000.000

316.000.000

10.200.Ơ00.000

630.000.000

10.830.000.000

11.146.000.000

0

19.750.000

53.400.000

-

43.750.000

60.000.()()0

176,900.000

8.281.490.427

624.4Ơ5.099

8.905.895.526

9.082.795.526

9.082.795.526

0

36.000.000

loo.ooo.ooo

-

80.000.000

100.000.000

3I6.000.00U

9.200.000.000

427.971.162

9.627.971.162

9.943.971.162

9.943.971.162

phát

(lếii 15/06/2020

thực hiện
11.146.000.000

l^ũv kc ịỉiá trị cấ|i

Giá trị cấp phát

Khối lu-ọnị;

06 tháng năm 2020

l.ũy kế ưó'c thực hiện

2

I

STT

Đường trung tâm Bãi Trường
đoạn 3 và các đường nhánh

Giang

Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên

Dự án ĐTXD Hồ chứa nước Cửa

TỎNG CỘNG

Danh mục dự án

78.577.000.000

10.000.000.000

88.577.000.000

công năm 2020

Kế hoạch đầu tu'

ĩ

11.394.000.000

11.394.000.000

hiện

7.420.992.389

7.420.992.389

Giá trị cấp phát

Lũy kê thực hiện
05 tháng năm 2020

Khối lưọng thực

mí

1 /1

3.696.000.000

3.696.000.000

thực hiện

Khối lượng

6.969.007.611

6.969.007.611

Giá trị cấp phát

Uớc Thực hiện
tháng 06 năm 2020

15.090.000.000

15.090.000.000

hiện

Khối luọag thục

9.772.593.154

9.772.593.154

đen 15/06/2020

Giá trị cấp phát

06 tháng năm 2020

Lũy kế uớc thực hiện

Nguồn vốn Trung ương
/BC-UBND ngày 26 íháng 6 năm 2020 cúa UBND huyện Phú Quốc)

ỈH HÌNH THựC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀU TƯ CÔNG 06 THÁNG NĂIVl 2020

14.390.000.000

14.390.000.000

phát

Lũv kế giá trị cấp

18,31

0,00

16,25

hoạch

Tỷ lệ % so
vói kế

4

^ìể;"

^

u

, ĩ \
4-

}^-7':'ỵ^vF

4 .c

^

■- *ỉ

t rft

■?:-

>»

4
'

^ yu

9

jar

•'."•■

ầrW
.-ẫfv ■ :ỉ. ''"tìặ-_>*-**

' 1

ĩ ^ •

e*
«-

V

A

l'

ê*

III

II

1

1

IV

1

1

343.000.000

Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Đá Chồng

1

343.000.000

Xã Băỉ Thom

III

646.000.000

1.607.000.000

Đường giao thông nông thôn số 36

Đường giao thông nông thôn số 10

í.607.000.000

Xã Cửa Dương

646.000.000

2.110.000.000

Đường giao thông nông thôn số 2

Xã Gành Dầu

2.110.000.000

4.363.000.000

Xã Ciía Cạn

GIAO VẾ VỐN XẢ QUẢN LÝ

2.780.000.000

1.370.000.000

Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Hòn Rõi

2

Xây dựng mới Chợ nông thôn Thổ Châu

1.370.000.000

Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Bãi Chướng

1

2.780.000.000

2.740.000.000

Xã Hòn Thơm

II

Xã Thồ Châu

1.227.000.000

Xây dựng mới Nhà văn hóa xã Dương Tơ

1

1

ỉ.227.000.000

7.090.000.000

11.453.000.000

2020

tu* công năm

Xã Duơng Tơ

HUYỆN QUẢN LÝ

TỐNG CỘNG

Danh mục dự án

Ke hoạch đầu

I

STT

0

0

0

0

0

0

0

0

1/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

thực hiện

0

Khối lirọng

Giá trị

cấp phát

thạc hiện
0

ưóc Thực hiện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cấp phát

Giá trị

thảng 06 năm 2020

Khối luọìig

0

05 tháng năm 2020

Lũy kế thục hiện

0

0

0

0

0

0

0

0

15/06/2020

thuc hiên
0

Giá trị cấp
phát đến

Khối
luọng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lũy kế giá
trị cấp phát

06 tháng năm 2020

Lũy kế U'Ó'C thực hiện

sổ Uổ /BC-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 cita UIÌND huyện Phú Quốc)

Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

[NH HÌNH THựC HIỆN KÉ HOẠCH ĐÀU Tư CÔNG 06 THÁNG NĂIM 2020

vói kế
hoạch

so

Tỷ lệ %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

II

+ nhà người có công

Hồ trợ xây dựng nhà tình nghía

Nhà tình nghĩa + nhà ngvởỉ có công

Cửa Dương 1

-

400.000.000

763.000.000

XDM nhà hiệu bộ Trường TH THCS Cửa Dương

4

XDM hàng rào, sân nền Trường TU

162.000.000

XDM nhà hiệu bộ Trường TH Cứa
Dương 2

3

5

654.000.000

XDM nhà hiệu bộ Trưìmg TH Cửa
Dương 1

->

1.613.000.000

3.592.000.000

Thực hiện dự án

Nhả văn hóa xà

3.592.000.000

công năm 2020

TỒNG CỘNG

Danh mục dự án

Ke hoạch dầu

1

'

STT

Lũv kế thực hiện

390.000.000

390.000.000

400.000.000

763.000.000

162.000.000

654.000.000

1.613.000.000

3.592.000.000

-

600.000.000

600.000.000

600.000.000

654.000.000

30.000.000

2.484.00U.U00

2.484.000.000

thực hiện

3.982.000,000

Khối lirợng

3 ỌD744)

1 / 1

-

654.000.000

654.000.000

654.000.000

phát

Giá trị cấp

05 tháng năm 2020

(diều chỉnh tháng

2020

ÌK^Ílroiiíau tư

-

thực hiện

Khối lưựng

-

-

-

-

-

-

-

-

439.00().0()()

-

600.000.000

-

-

1.039.000.000

1.039.000.000

Giá trị cấp phát

Uởc Thực hiện
tháng 06 năm 2020

-

600.000.000

600.000.000

600.000.000

654.000.000

30.000.000

2.484.()00.0UU

-

654.000.000

654.(HK).(KH)

654.()00.(»U0

đến I5/U6/2020

Giá trị cấp phát

06 tháng nẵni 2U20

Lũy kề ước thực hiện

2.484.000.000

thực hiện

Khối lưựng

ịé B-ĩâ /BC-UỈÌND ngày 26 (háng 6 nãm 2020 ctia ilBND huyện Phủ Quốc)

JH HÌNH THựC: HIỆN KÉ HOẠCH DẲU TU C ÔNG 06 THẢNG NẢM 2020
*■"* \
Ngiiồn vắn Aỡ .vô kiển thiết

-

439.000.000

600.000.000

654.000.()()()

1.693.000.000

1.693.000.000

Lũv kế giá trị
cấp phát

-

-

109,75

-

370,37

100,0(1

-

47,13

42,52

hoạch

Tỷ lệ % so
>'(Vi kế

1.475.000.000

1.230.000.000

Trường Ti ICS [)ươiig Tơ

Trường TH & THCS Bãi Bổn (điểin chính)

6

7

Sửa chữa các điểm trường năm 2020

11

1

huyện Phú Quốc

Đầu lư máy phát diện xà Thổ Châu,

Ngành khác

Chồng)

Trường TH-THCS Bãi Thơm (điểm t)á

Trường Mầm noti 1 làm Ninh

10

12

Trường Tí ICS Dương Đông 3

9

mới)

3.500.000.000

3.500.000.000

-

1.543.000.000

580.000.000

25.246.000.000

1.430.000.000

1.740.000.000

Trường TH Dưong Tơ 2

5

Trường TH&THCS Bài Tlnmi (diểm trường

292.000.000

Sửa chữa các điểm trường năm 2019

4

8

602.000.000

10.000.000

1.152.000.000

35.300.000.000

38.800.000.000

công năm 762^^

Trường TH & THCS Gành Dầu (diểm THCS)

non)

Truòmg TH - TMCS Gành Dầu (diẻm mầm

Trung tâm bồi dường chinh trị huyện PQ

Ngành giáo dục

TỒNG CỘNG

Danh mục dụ-án

Ke

\\

3

2

1

STT

Ịl'rr Ị ỉ^/
^ Ịi
tư

3.500.000,000

3.500.000.000

288.000.000

1.543.000.000

580.000.000

25.246.000.000

1.430.000.000

1.230.000.000

1.475.000,000

1.740.000.000

292.000.000

602.000.000

10.000.000

1.152.000.000

35.588.000.000

39.088.000.000

fháng
4/2020)

-

750.000.000

600.000.000

1.040.994.156

158.000.000

300.000.000

765.000.000

988.000.000

50.000.000

4.651.994.156

4.651.994.156

-

791.945.472

572.609.008

1.210.994.156

40.021.103

-

641.789.946

875.560.674

4.132.920.359

4.132.920.359

Khoi lu'ọ'ng thực
Giá trị cấp phát
hiện

56.000.000

56.000.000

406.000.000

-

9.500.005.844

-

-

-

-

-

-

-

-

9.906.005.844

56.000.000

56.000.000

364.054.528

-

9.330.005.844

-

41.000.000

5.210.054

-

-

-

-

-

9.740.270.426

9.796.270.426

phát

thực hiện
9.962.005.844

Giá trị cấp

Khối lượnỊỊ

UVrc Thực hỉện
tháng 06 nìim 2U20

Lũy kế thực hiện
05 tháng năm 2020

/BC-UBND ngày 26 tháng 6 nãm 2020 cua UBND huyện Fhii Quốc)

Nguồn vốn Cân đối ngán sách địa phương

56.000.000

56.000.000

1.156.000.000

600.000.000

10.541.000.000

158.000.000

300.000.000

765.000.000

988.000.000

50.000.000

14.558.000.000

-

1.134.880.972

572.609.008

1.210.994.156

40.021.103

641.789.946

875.560.674

4.475.855.859

4.475.855.859

phát (Icn

hiện
14.614.000.000

Giá trị cấp

06 tháng niím 2(t2()

Lũv kế ước thực hiện

Khối lu-ọng thực

hình thục: IIIỆN kê IIOẠCII dâu tu'công 06 TIIAN(; nảm 2020

-rkị^^2()20

v^\\

56.()()().000

56.()(H).0(K>

I.I56.()()0.0()0

572.609.008

I0.54l.00().()0()

40.021.103

41.()(K).00{)

647.()()().()()()

875.560.674

13.873.190.785

13.929.19(K785

Lũ.v kế Ịỉiá trị
cấp phát

-

-

1,60

1,60

-

74.92

99

41,75

2.80

3,33

43,S6

50,32

.

-

-

38,98

35,64

hoạch

vói kc

Tỷ lệ % so

5

4

(diễm THCS)

Trường TH & THCS Gành Dầu

(diễm mầm non)

Trường TH - THCS Gảnh Dầu

(diểm chinh)

89.919.767

96.646.368

259.112.081

81.005.093

Súra chữa các dicm trường năm 2019

2

Trưòmg TH & THCS Bãi Bổn

80.000.000

Trường TH Dương Tơ 2 (điểm mới Dường Bào)

1

3

643.485.644

163.662.940

163.662.940

66.823.620

Nguồn vốn
Cân dổi ngân sách địa phương

Nhà vãn hóa xã Bãi Thơm

Xă Bãi Thơm

Nhà văn hóa xà Cửa Diromg

III

6

5

66.823.620

105.228.365

Nhà văn hóa ấp Dường Bào

4

Xã Cửa Du-ffng

356.000.000

Nhà văn hóa xã

3

461.228.365

257.881.444

Nhà vản hóa ấp Rạch Hàm, Băi Bồn

2

Xâ Dirơng Tơ

340.000.000

597.881.444

Xã Hàm Ninh

Nhà văn hóa xà

1.289.596.369

272.884.502

272.884.502

114.419.646.717

năm 2020

dược kéo dài sang

Nguồn vấn ChuơiiỊ; trình
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Đường Trung tàm đoạn 1 - Khu vực Băi Trường

Nguồn vốn Trung irơng

VII)

TỐNG CỘNG (1 +11 +111 +IV +v +VI +

Danh mục dự án

Ị^niíinHìi "íìn

1

II

1

1

STT

7.578.335

97.244.915

97.244.915

-

41.354.304

41.354.304

340.000.000

340.000.000

478.599.219

272.884.502

272.884.502

31.382.100.127

hiện

Khối lượng thực

lA

7.578.335

97.244.915

97.244.915

-

41.354.304

41.354.304

340.000.000

340.000.000

478.599.219

272.884.502

272,884.502

31.382.100.127

Giá trị cấp phát

05 tháng năm 2020

Lũy ke thực hiện

50.000.000

28.000.000

259.1 12.081

-

70.000.000

407.112.081

27.755.085

27.755.085

42.000.000

42.000.000

2.645.696

2.645.696

34.000.000

34.000.000

106.400.781

-

3.017.968.938

thực hiện

Khối lirợng

50.000.000

28.000.000

259.1 12.081

-

70.000.000

407.112.U81

50.000.000

28.000.000

259.112.081

70.000.000

414.690.416

125.000.000

7.578.335

97.244.915

97.244.915

I25.(M)0.000
27.755.085
27.755.085

40.073.1 19

40.073.119

41.354.304

41.354.304

42.000,000

42.U00.000

44.000.000

44.000.000

50.000.000

28.()0{).()00

259.1 12.081

70.()()0.()00

414.690.416

125.000.000

42.0()().0()0

42.()0().U()()

44.ơ{)().()()0

44.(KH».0()()

72.()()().()()0

76

76

63

63

42

56

29

100

-

88

375

-

42

28

100

34().0()().0()0
340.000.000
374.000.000
72.000.000

128

4I2.00U.U0U

340.000.000

446.0UU.0U0

309

100

100

623.(H)().0U0

272.884.502

272.884.502

30,10

518.672.338

272.884.502

272.884.502

34.438.069.065

VÓI kế
hoạch

% so

Tỷ lệ

657.0(M).000

272.884.502

272.884.502

31.422.173.246

42.000.000

42.0U().U()0

2.645.696

2.645.696

-

-

72.400.781

-

34.472.069.065

phát

đến 15/06/2020

hiện

2.983.968.938

Lũy kể giá trị cấp

Giá trị cấp phát

Khối lirợng thực

phát

06 tháng năm 2020

Lũy kc ước thụx hiện

Giá trị cấp

tháng 06 năm 2U2U

lf"ớc Thực hiện

Mơ /BC-U8ND ngày 26 thảng 6 năm 2020 cùa UBND huyện Phú Quốc)

VÓN NĂM 2019 ĐƯỢC PHẺP KÉO DÀI SANG NĂM 2020

HÌNH THựC HIỆN KÉ HOẠCH ĐẢU TƯ CÔNG 06 THÁNG NẢỈVI 2020

Trường Mầm non Hàm Ninh

Danh mục (lự án

6

Sửa chữa các điêm trường năm 2020

STT

7

Nguồn vốn

du-ợc kéo dài sang

Ke hoạch vốn 2019

Lũy kế thực hiện
05 tháng năm 2020

2.097.600

Giá trị cấp phát

2.097.600

5.480.735

hiện

Khấi lu-ọtig thực

31.121.600

5.480.735

2.768.310.712

năm 2020

5.680.735

2.768.310.712

806.586.446

5.264.335.283

806.586.446

1.523.476.584

IV

Nhà văn hóa xã Cửa Dương
1.536.627.124
1.523.476.584

10.410.444.797

654.960.965

10.410.444.797

10.410.444.797

438.247.682

10.410.444.797

10.410.444.797

438.247.682

1.037.797.347

242.087

1

XDM nhà hiệu bộ í rường TH Cửa Dương 1
2.034.707.760

Xổ sổ kiến thiết

2

XDM nhà hiệu bộ Trường TH Cửa Dương 2
XDM nhà hiệu bộ '['rường TH - THCS Cĩra

3
4

NGUÒN VÓN 40% THU TIỀN SỪ DỤNG
ĐÁT NỘP NS TÌMI
10.410.444.797

XDM hàng rào. sân nên Trường TU Cửa

V

Nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông (giai đoạn 2)

5

1

hiện

Khối lirợhg thực

^

đen 15/06/2020

Giá trị cấp phát

06 tháng năm 2020

phát

Lũy kế giá trị cấp

Lũy kế ước thực hiện

phát

Giá trị cấp

Hớc Thực hiệri
tháng 06 năm 2020

thực hiện

Khối lượng

% so

Tỷ lệ

2.097.600

5.480.735

2.097.600

2.768.310.712

5.480.735

2.097.600

194

96

7

với kể
hoạch

5.480.735

2.768.310.712

52

:

-

2.768.310.712

806.586.446

75

- ■

-

-

806.586.446

1.523.476.584

-

-

-

N

-

-

806.586.446

1.523.476.584

V.

-

-

1.523.476.584

-

-

-

-

-

10.410.444.797

10.410.444.797

438.247.682

ĩ 7.444.282.562

10.410.444.797

10.410.444.797

438.247.682

19.948,738.638

10.410.444.797

10.410.444.797

438.247.682

1.776

100

100

67

-

19.948.738.638

!00

100

465.632.1 13

100

16.850.877.841

465.632.113

50.000.000

16.850.877.841
465.632.113

50.000.000

16.850.877.841

50.000.000

100

34.196.608

700.000.000

34.196.608

100,00

-

100

-

-

100

-

700.000.000

-

141.862.530

728.070.154

16.566.556

100
-

-

16.566.556

728.070.154

141.862.530

125.433.695

34.196.608

-

16.566.556

-

16.566.556

-

-

16.428.835

-

728.070.154

-

728.070.154

-

16.428.835

-

-

-

-

2.504.456.076

-

2.504.456.076

465.632.113

17.444.282.562

Ghi thu ghi chi

465.632.113

50.000.000

700.000.000

17.444.282.562

1

Đirờiig nối trục Nam Bác ra biển

50.000.000

700.000.000

95.737.563.122

2

Đường sổ 12 (Bà kèo - Cửa lấp)

700.000.000

ĐẨT (VỒN HUYỆN)

NGUÒN VÓN 60% rmi TIẾN sử DỤNG

3

Khu tái dịnh cư xã Hàm Ninli (13,1 ha)

34.196.608

Vi

4

Khu tái dịnh cir xà Bãi ThoTn (19,9ha)

-

5

'lYung tâm doạn 2 - Khu Bài Trường

16.566.556

73.796.756.811

125.433.695

-

6

Đường tạm vào khu lái định cư 67.5ha

16.850.877.841

7

Càng hành khách quốc tế Phú Ọuốc

415.805.619

16.850.877.841

8

Dường Phạm Ngọc Thạch - Thị trấn An Thới

728.070.154

16.850.877.841

9

Đường thị trán Dương Đông - Khu du lịch Đá Bàn

897.506.000
! 25.433.695

34.196.608

10

Đường lìr trunu tàm xã Biii Thơm đến cảng Đà Chồng

141.862.530

34.196.608

II

liit gạch via hè đường Trần Hirng Đạo

250.000.000

12

2/4

Camera quan sát giao thông và cảnh báo an ninh trên

26.843.750
283.780.000
31.780.614

Sửa chữa các dicm trường nảm 2020 (vốn huyện)

XDM Nhà xưởng, nhà kho Đoạn Quàn lý dường bộ

Sửa chữa, cãi tạo Trung tâm y tể huyện Phủ Ọuốc

Nâng cấp đường xuống cảng Bãi Vòng

26

27

28

29

51.787.000

34.815.000
57.614.000

57.670.000
21.781.000

Đường GTNT số 4 tổ 8 ấp Cây Thông Ngoài

Đường GTNT số 9 tổ 4 ấp Búng Gội

Đường GTNT số 16 tổ 11 ấp cây Thông Trong

Đường GTN T số 17 tổ 11 ấp cây Thông Trong

Dường GTNT số 3 tổ 8 ấp cây Thông Ngoài

2

3

4

5

801.337.000

I

VỐN DÓI ỨNG GTNT XÃ CỬA DDƠNG

2.854.174

Trường Mầm non Cửa Dương (Điểm Cây Thông Nuoài

25

VII

14.179.271

Trường mầm non Gành Dầu - Điém chính (2P hiệu bộ)

24

189.092.136

66.095.772

9.601.478

1.440.433

20.228.853

53.203.420

452.716.507

27.752.873

3.235.1 15

Sửa chữa các điềm trường nãm 2019 (vốn huyện)

chính (2P)

XDM phòng học Truòmg TH - THCS Thổ Châu Điểin chinh (4P)
XDM nhà hiệu bộ Trường TH Dương Tơ 1 - Diễm

(4P)

XDM nhà hiệu bộ ĩ rường TH An Thới 2 - Điểm chinh

XDM trụ sở ban nhân dân ấp Bén Tràm

khu phố 5; TDC Gành Dầu

Trông mới cây xanh nảm 2019 (TĐC I0,2ha; TĐC

Kho Quân khí thuộc BTL vùng 5 Hải quân

địa bàn ihị trấn An Thúi

33.105.000

174.116.439

263.055

nìim 2020

đirợc kéo dài sang

Kế hoạch vốn 2019

23

22

21

20

19

18

17

16

Quốc năm 2017

Lăp đặt đèn tín hiệu giao thông trèn địa bàn huyện Phú

Lát gạch vía hè chinh trang đô thị

14

15

Đường Bãi Đất Đỏ - Khu phố 6 thị trấn An Thới

Danh mục dự án

13

STT

Lũy kế thực hiện

u

87.208.100

283.780.000

18.000.000

2.854.174

14.179.271

27.752.873

hiện

Khối lượng thực

3/4

0

87.208.100

283.780.000

18.000.000

2.854.174

14.179.271

27.752.873

Giá trị cấp phát

05 tháng năm 2020

-

-

-

0

4.000.000

-

-

-

9.601.478

1.440.433

20.000.000

20.000.000

452.716.507

-

-

-

20.000.000

-

thực hiện

Khối lượng

-

-

-

0

4.000.000

-

-

-

9.601.478

1.440.433

2().{)()0.000

2().()()0.000

452.716.507

-

-

-

20.000.000

0

87.208.100

283.780,000

22.000.000

2.854.174

14.179.271

9.601.478

1.440.433

20.000.000

20.000.000

452.716.507

27.752.873

20.000.000

()

87.208.100

283.780.000

I8.000.Ơ00

2.854.174

14.179.271

27.752.873

dcn I5/U6/2020

hiện

phát
-

Giá trị cấp phát

Khối lượng thực

06 thánị* năm 2U2U

()

87.208.100

283.780.(K)()

22.()0().()()0

2,854.174

14.179.271

9.601.478

1.440.433

20.{)()().()00

20.0()().()()0

452.716.507

27.752.873

20.000.000

phát

Lũy kể giá trị cấp

Lũv kế ước thực hiện

Gíá trị cấp

lỉớc Thực hiện
tháng 06 năm 2020

•

1 1

46

-

-

-

-

-

-

-

100

82

100

100

-

100

100

99

38

100

100

-

-

-

hoạch

vó i kc

% so

Tỷ lệ

đirợc kéo dàí sang

Kế hoạch vốn 2019

18

17

16

15

14

13

12

II

10

9

8

7

6

Dưimg (ÌTN I" sổ 37 lố 8 ấp cây Thông Ngoài

DưÌTĩig (Ì TN r số 32 tồ 1 ấp cây Thông Ngoài

Dường (Ì ĨN I" số 31 lồ 4 ấp Khu Tượng

Dường CÌTNT số 34 tố 1 ấp cây Thông Trong

Dưtnig CÌTNT số 8 tổ 1 ấp cây Thông Trong

DưÌTng (i'I N r số 7 tồ 8 ấp cây Thông Trong

DirÌTng CìTN'l" số 35 tổ 1 1 ấp cây Thông trong

DưÌTng CÌTNT số 30 tồ 1 ấp Khu Tượng

Dưtmg G TNT số 29 lố 4 ấp Cây Thông Trong

Dưiĩiig (ri'N r số 28 lồ 2 ấp Ben tràm

Dưímg (ÌTN'1' số 27 tổ 14 ấp Bển tràm

DưÍTiig CÌTNT số 26 tổ 1 ấp Khu Tượng

Dường G l'N 1" số 24 tồ 5 ấp cảy Thông Ngoài

Dường (ÌTN'I" số 19 lổ 8 ấp cây Thông Ngoài

31.990.000

5.790.000

40.655.000

21.292.000

41.406.000

35.456.000

17.733.000

109.677.000

11.838.000

69.964.000

39.680.000

40.610.000

32.202.000

13.662.000

18.488.000

Danh mục (lự án

19

Dưímg CiTNT số 33 tổ 3 ấp Búng Gội

47.227.000

STT

20

DưÍTng GTNT số 1 tổ 13 ấp Ben Tràm

năm 2020

21

dền 15/06/2020

Giá trị cấp phát

phát

Lũy kế giá trj cấp

irớc Thực hiện

hiện

Khối lượng thực

Lũy kế thực hiện

phát

Giá trị cấp

Lũy ke ước thực hiện
06 tháng năm 2020

thực hiện

Khối lượng

tháng 06 năm 2020

Giá trị cấp phát

05 tháng năm 2020

hiện

Khối lượng thực

4/4

% so

Tỷ iệ

vởi kế
hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

