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

 

Thực hiện Công văn số 1456/UBND-CNXD ngày 14/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. 
Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực  hiện giải 

ngân vốn và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau: 

* 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) Khu kinh tế Định 
An (giai đoạn 1): 

1. Kết quả giải ngân vốn: 

- Kế hoạch vốn năm 2022 (NSTW) : 85,000 tỷ đồng. 

- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 22,33%) : 18,978 tỷ đồng. 

- Kế hoạch vốn còn lại : 66,002 tỷ đồng. 

2. Kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc: 

- Về công tác bồi thường GPMB: UBND huyện Duyên Hải đã phê duyệt 
phương án bồi thường GPMB tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 28/9/2020. 

Đến nay, Hội đồng bồi thường GPMB huyện đã thực hiện chi trả tiền bồi thường 
với số tiền là 38,459/41,891 tỷ đồng (đạt 91,81%), còn lại 11/125 hộ chưa nhận 

tiền (do chưa thống nhất về giá bồi thường, tranh chấp đất đai) . UBND huyện 
Duyên Hải đang thực hiện xây dựng đơn giá vật tư, thiết bị, chi phí đào ao.. đối 

với các ao nuôi tôm nuôi tôm thâm canh mật độ cao (nuôi công nghệ cao) làm cơ 
sở trình Sở NN&PTNN thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách 

hỗ trợ bồi thường đối với các ao tôm công nghệ cao. 

- Về công tác triển khai dự án: 

+ Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2019-2020 (5,4 km): Đã ký kết Hợp đồng thi 

công xây dựng Gói thầu số 24 (vào ngày 10/3/2021); lũy kế khối lượng thực hiện 
đến ngày 28/7/2022 là 72,7/268,406 tỷ đồng (đạt 27,09%). Dự kiến lũy kế khối 

lượng thực hiện đến 31/12/2022 là 115,29/268,406 tỷ đồng (đạt 42%), thời gian 
hoàn thành hợp đồng thi công vào ngày 29/01/2023 (sẽ xin cấp thẩm quyền gia 

hạn thời gian thực hiện hợp đồng do vướng mặt bằng thi công) . 

+ Phân kỳ đầu tư giai đoạn sau năm 2020 (2,9 km): Đang thực hiện công 

tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, dự kiến trong quý III/2022 
khởi công xây dựng công trình.  

- Các khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện:  

+ Về công tác bồi thường GPMB: Đến thời điểm hiện tại dự án còn vướng 

mặt bằng thi công xây dựng do một số hộ dân chưa thống nhất về giá bồi thường, 
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tranh chấp đất đai và yêu cầu bồi thường nhà ở, vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi 

GPMB. Công tác tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm 
thâm canh mật độ cao (nuôi công nghệ cao) để trình UBND tỉnh phê duyệt theo ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thì về phía địa phương và các đơn vị có liên 
quan đến nay thực hiện còn rất chậm. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi 

công xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo. 

+ Công tác triển khai dự án: Trong quá trình triển khai TCXD Gói thầu số 

24 thì một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng không bàn giao mặt bằng thi 
công và yêu cầu nhà thầu phải hỗ trợ tiền nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại khi triển 

khai thi công đường cắt qua các ao nuôi; một số hộ dân đã tự ý đào lấy đất ra khỏi 
phạm vi GPMB, làm thay đổi hiện trạng dẫn đến phát sinh khối lượng đất đắp. Do 

ảnh hưởng của biển động tăng giá vật tư, nhiên liệu: cát, đá, xi măng, thép... Dẫn 
đến phải thực hiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh lại cơ cấu tổng mức 
đầu tư của dự án trong quá trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC-

DT XDCT thuộc phân kỳ đầu tư giai đoạn sau năm 2020. 

3. Đề xuất, kiến nghị:  

- Đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét tổ chức cuộc 
họp xử lý những khó khăn vướng mắc về công tác GPMB trong tháng 8/2022 để 

có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Duyên Hải đẩy nhanh công tác tham 
mưu, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chính sách hỗ trợ đối với các hộ 

nuôi tôm thâm canh mật độ cao (nuôi công nghệ cao) để làm cơ sở phê duyệt 
phương án bồi thường bổ sung và thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng trong quý III/2022. 

- Chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn 

vị có liên quan tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân sớm 
nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng. Trường 
hợp các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, đề xuất UBND huyện lập hồ sơ 

thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận cho cưỡng chế thu hồi đất để 
thực hiện công trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

(Đính kèm Phụ lục) 

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BBT Website (công khai, minh bạch); 
- Lãnh đạo BQLKKT; 
- Lưu: VT, QHXDTNMT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Trần Viễn Phương 
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