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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) KKT Định An (giai đoạn 
1): 

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

- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 9,22%) : 7,834 tỷ đồng. 

- Kế hoạch vốn còn lại : 77,166 tỷ đồng. 

* Những khó khăn, vướng mắc: Hội đồng bồi thường huyện Duyên Hải 

đã thực hiện chi trả tiền bồi thường đạt 38,297/43,387 tỷ đồng (đạt 88,27%), còn 

lại 13/125 hộ chưa nhận tiền. 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 tại Công văn số 
1687/UBND-THNV ngày 27/4/2022, thì về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đến nay thực hiện 
rất chậm. 

* Kiến nghị: Đề xuất Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến 

chỉ đạo đôn đốc Sở NN&PTNT đẩy nhanh 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) 
trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở cho UBND huyện Duyên Hải 
phê duyệt phương án bồi thường bổ sung và thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân 

bị ảnh hưởng trong quý II/2022. 

 (Đính kèm Mẫu số 01) 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tài chính (theo dõi); 
- 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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