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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác chuẩn bị 
dự án khởi công mới năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở 
Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau: 

1. Nguồn ngân sách Trung ương năm 2020: 
* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 

đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1): 

- KHV 2020 (NSTW) : 65.900 triệu đồng. 

- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 69,92%) : 46.077 triệu đồng. 

- KHV còn lại (thực hiện kéo dài thời gian thanh 
toán vốn sang năm 2021 theo quy định)  : 19.823 triệu đồng. 

2. Nguồn ngân sách địa phương năm 2020: 
* Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục 

còn thiếu): 

- KHV 2020 (XSKT) : 2.500 triệu đồng. 

- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 2.500 triệu đồng. 

- KHV còn lại (dự án đã nghiệm thu đưa công 
trình vào sử dụng) 

: - triệu đồng. 

* Dự án Sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An: 

- KHV 2020 (XSKT) : 1.103 triệu đồng. 

- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 1.103 triệu đồng. 

- KHV còn lại (dự án đã quyết toán hoàn thành) : - triệu đồng. 

* Dự án Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 Khu 
kinh tế Định An - Giai đoạn 2: 
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- KHV 2020 (thực hiện thanh toán các chi phí 
sau phê duyệt quyết toán hoàn thành) : 541,317 triệu đồng. 

- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 541,317 triệu đồng. 

- KHV còn lại (dự án đã quyết toán hoàn thành) : - triệu đồng. 

* Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy 
Nhiệt điện Duyên Hải: 

- KHV 2020 (Chuẩn bị đầu tư cho dự án khởi 
công mới năm 2021)  

: 220 triệu đồng. 

- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 220 triệu đồng. 

- KHV còn lại : - triệu đồng. 

3. Nguồn ngân sách địa phương năm 2019 chuyển sang 2020: 
* Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức: 

- KHV 2019 chuyển sang 2020 (NST) : 1.689 triệu đồng. 

- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 98,32%) : 1.660 triệu đồng. 

- KHV còn lại đề xuất cắt giảm do không sử dụng 
(dự án đã quyết toán hoàn thành) 

: 28,395 triệu đồng. 

(Đính kèm Phụ lục số 04) 
Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tài chính (thông tin); 

- BBT Website (Đăng tải); 
- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Lưu: VT, QHXDTNMT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

Trần Viễn Phương 
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Đơn vị tính: Triệu đồng

KHV 
năm 
2020

KHV  
2019 

chuyển 
sang 
2020

KHV 
năm 
2020

KHV  
2019 

chuyển 
sang 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

TỔNG SỐ     71.953     70.265       1.689     52.102     50.442       1.660            185 72,4%

A TỈNH QUẢN LÝ     71.953     70.265       1.689     52.102     50.442       1.660            185 

I NGUỒN VỐN NSTW     65.900     65.900            -       46.077     46.077            -              185 69,92%

1

Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ 
tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn 

từ nút N29 đến cầu C16 và từ 
cầu C16 đến kênh đào Trà 
Vinh) KKT Định An (GĐ 1)

7611851     65.900     65.900             -       46.077     46.077             -   95%            185 

* Khó khăn, vướng mắc:  Đến nay, HĐBT huyện thực hiện chi trả 
tiền bồi thường được 109/124 hộ dân với số tiền 27,77/37,835 tỷ 
đồng. Công tác xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối các hộ 
nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh để trình UBND tỉnh chấp thuận 
về phía địa phương thực hiện rất chậm, Do đó sẽ ảnh hưởng chung đến 
tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020 của 
dự án.
* Kiến nghị:  Từ những khó khăn vướng mắc nêu trên, BQLKKT báo 
cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đôn đốc UBND huyện đẩy nhanh 
tiến độ công tác GPMB của dự án để cùng hoàn thành nhiệm vụ được 
và giải ngân KHV năm 2020 đạt theo kế hoạch đề ra.

II
NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI
NSĐP       2.450   761,317       1.689       2.421   761,317       1.660               -   98,84%

1
Dự án Hàng rào Khu công

nghiệp Long Đức 7778982       1.689             -         1.689       1.660             -         1.660 100%               -   

Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành. KHV còn lại  
28,394 triệu đồng  không sử dụng đã đề xuất cắt giảm. (Giải 
ngân đạt 98,32%)

2

Dự án Tuyến đường số 02 (đoạn
từ nút N25 đến nút N28) và cầu
C16 Khu kinh tế Định An - Giai

đoạn 2

7551248   541,317   541,317             -     541,317   541,317             -   100%               -   

Dự án được bố trí vốn bổ sung KHV năm 2020 thực hiện thanh 
toán các chi phí sau phê duyệt quyết toán hoàn thành. (Giải 
ngân đạt 100%)

Phụ lục số 04
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số          /BQLKKT-QHXDTNMT ngày         /01/2021 của BQLKKT Trà Vinh)

TT Danh mục dự án
Mã số 
dự án 
đầu tư 

Ghi chú
Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); 
đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong thời gian tới

Phát sinh mới so với 
kỳ trước nếu có

Khối 
lượng 

thực hiện 
(tính 

theo %)

Số vốn 
giải ngânTổng số 

KHV năm 2020

Trong đó KLTH 
từ đầu 

năm đến 
thời 
điểm 

báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến thời 
điểm báo cáo

Lũy kế GN từ đầu 
năm đến thời điểm 

báo cáo
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KHV 
năm 
2020

KHV  
2019 

chuyển 
sang 
2020

KHV 
năm 
2020

KHV  
2019 

chuyển 
sang 
2020

TT Danh mục dự án
Mã số 
dự án 
đầu tư 

Ghi chú
Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); 
đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong thời gian tới

Phát sinh mới so với 
kỳ trước nếu có

Khối 
lượng 

thực hiện 
(tính 

theo %)

Số vốn 
giải ngânTổng số 

KHV năm 2020

Trong đó KLTH 
từ đầu 

năm đến 
thời 
điểm 

báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến thời 
điểm báo cáo

Lũy kế GN từ đầu 
năm đến thời điểm 

báo cáo

3

Dự án Nâng cấp, sửa chữa
Tuyến đường số 01 và 02 dẫn
vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên

Hải

7861648   220,000   220,000             -     220,000   220,000             -   100%               -   
Dự án được bố trí vốn bổ sung KHV năm 2020 để thực hiện  
giai đoạn chuẩn bị đầu tư. (Giải ngân đạt 100%)

III NGUỒN VỐN XSKT       3.603       3.603            -         3.603       3.603            -                 -   100%

1
Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến
đường số 01 KKT Định An 7796137       1.103       1.103             -         1.103       1.103             -   100%               -   

Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành. (Giải ngân 
đạt 100%)

2

Dự án Nhà máy xử lý nước thải
tập trung KCN Long Đức (các

hạng mục còn thiếu)
7796136       2.500       2.500             -         2.500       2.500             -   100%               -   

Dự án đã nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, 
(Giải ngân đạt 100%)


