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TỔNG CỘNG       21.380          9.062 42,39%                                10                          -                         -   

A CẤP TỈNH       21.380          9.062 42,39%                                 -                            -   

A.1 CÁC SỞ         9.980          3.942 39,50%                                 -                            -   

I Sở Giao thông vận tải         8.700          3.897 44,79%                                                                                             -                                   -                            -   

a Chuẩn bị đầu tư         8.700          3.897 44,79%

- Hạ tầng giao thông khu vực Nam sông Tiền,

tỉnh Đồng Tháp

        8.700          3.897 44,79% - Ký hợp đồng Tư vấn Khảo sát lập BCNCKT ngày

10/12/2021. Tư vấn đang hoàn chỉnh.

- UBND Tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT về Hồ sơ Đề xuất dự án

Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh

Đồng Tháp dự kiến được Ngân hàng Phát triển Châu Á

(ADB) quan tâm tài trợ tại Công văn số 194/UBND-ĐTXD

ngày 02/06/2022.

II Sở VHTTDL            970               45 4,67%                                 -                            -   

a Chuẩn bị đầu tư            970               45 4,67%                                 -                            -   
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Trụ sở làm việc Ban quản lý Khu di tích Xẻo

Quýt

           180               45 25,17% Đang trình thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch

Tỉnh trước khi thông qua UBND Tỉnh phương án thiết kế

2

- Tu bổ, chống xuống cấp một số di tích trên

địa bàn tỉnh Đồng Tháp

           280                -   0,00% Đơn vị tư vấn đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và

đang trình thỏa thuận dự án với Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch

3

- Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di

tích Nguyễn Sinh Sắc

           120                -   0,00% đã hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật

4

- Phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng

           390                -   0,00% đang xét tuyển chọn mẫu phác thảo bước 1 và đang trình

Hội đồng nghệ thuật Tỉnh phê duyệt mẫu phác thảo và trình

thẩm định phê duyệt dự toán Bia – phù điêu (phần mỹ

thuật).

III Sở Xây dựng            310                -   0,00%                                                                                             -                                   -                            -   

TT Nội dung
Kế hoạch 

năm 2022

PHỤ LỤC 2

Biểu 3: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của các Dự án chuẩn bị đầu tư

(Kèm theo Tờ trình số 63-TTr/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

Tổng số

Giải ngân đến thời 

điểm báo cáo
Tình hình triển khai thực hiện dự án theo báo cáo của 

Chủ đầu tư
Tỷ lệ (%)

Những nguyên 

nhân, vướng mắc 

Đề xuất giải 

pháp (nếu có)
Ghi chú
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TT Nội dung
Kế hoạch 

năm 2022
Tổng số

Giải ngân đến thời 

điểm báo cáo
Tình hình triển khai thực hiện dự án theo báo cáo của 

Chủ đầu tư
Tỷ lệ (%)

Những nguyên 

nhân, vướng mắc 

Đề xuất giải 

pháp (nếu có)
Ghi chú

a Chuẩn bị đầu tư            310                -   0,00%                                 -                            -   

1 - Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ 

tầng đô thị

           310                -   0,00%  Đang trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

A.2 CÁC BAN NGÀNH       11.400          5.120 44,91%                                                                                             -                                   -                            -   

I Ban QLDA ĐXDCT NN&PTNT Tỉnh         9.700          4.258 43,90%                                 -                            -   

a Chuẩn bị đầu tư         9.700          4.258 43,90%                                 -                            -   

- Kè Hổ Cứ, xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh

(nối dài về phía hạ lưu)

        2.600          2.600 100,00% Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

- Xử lý sạt sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu

vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh

(giai đoạn 2)

        2.000             589 29,45%

- Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây

dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, Thành phố

Cao Lãnh (giai đoạn 2)

        5.100          1.069 20,96% Thực hiện lập hồ sơ Dự án. Dự kiến ngày 30/6/2022, có

Quyết định đầu tư dự án

II Vườn Quốc gia Tràm Chim         1.700             862 50,71%                          -   

a Chuẩn bị đầu tư         1.700             862 50,71%                          -   

- Hạ tầng quản lý bảo vệ rừng và phát triển hệ

sinh thái bền vững Vườn quốc gia Tràm Chim

giai đoạn 2021-2025

        1.700             862 50,71%                                                                                             -                                   -   


