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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:         /BQLKKT-QHXDTNMT Trà Vinh, ngày         tháng 12 năm 2020 

V/v kết quả thực hiện giải ngân 

KHV 2020 đến ngày 14/12/2020 

 

 

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 67,6%) : 44.546 triệu đồng. 

- KHV còn lại : 21.354 triệu đồng. 

- Dự kiến giải ngân KHV 2020 (đạt 100%) : 65.900 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 68,5%) : 1.713 triệu đồng. 

- KHV còn lại : 787,49 triệu đồng. 

- Cam kết giải ngân KHV 2020 (đạt 100%) : 2.500 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 toàn hoàn thành) : - triệu đồng. 
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* Dự án Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 Khu 

kinh tế Định An - Giai đoạn 2: 

- KHV 2020 (NSĐP) : 541,317 triệu đồng. 

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

- KHV còn lại (dự án đã quyết toàn 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 (NSĐP) : 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 toàn 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. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Thiện 
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