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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh  

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Bảy 

HĐND tỉnh Khóa X. Ngày 19/10/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì và phối 

hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều 

chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh), như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

- Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh 

về việc thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). 

- Dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). 

Qua xem xét, các hồ sơ, thủ tục trình của Ủy ban nhân dân tỉnh là đầy đủ, 

đảm bảo đúng quy định. 

b) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh gồm vốn 

ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và vốn xổ số kiến thiết) đã được HĐND tỉnh 
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thông qua tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh (Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 

04/12/2021), với tổng kế hoạch vốn là 1.786,705 tỷ đồng, phân bổ cho 183 danh 

mục dự án, nội dung chi. Tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh điều chỉnh lần thứ nhất 

tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 13/7/20221. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục phát sinh một số dự án tiến độ 

thực hiện nhanh cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào 

sử dụng; một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc, thực hiện chậm và có những dự 

án qua đấu thầu giảm giá, cắt giảm một số chi phí không thực hiện nên khả năng 

không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí. Đồng thời, có 03 dự án bức xúc, cấp 

thiết cần xem xét bổ sung vào danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 để triển khai thực hiện. 

Đến ngày 12/10/2022 đã giải ngân 1.191,085 tỷ đồng, bằng 66,7% kế 

hoạch vốn. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn và sử dụng có hiệu quả 

vốn đầu tư công, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) (lần 2) để tiếp tục 

thực hiện, giải ngân là cần thiết và đúng thẩm quyền.  

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với những nội dung và nguyên tắc cơ 

bản được quy định trong Hiến pháp. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ 

sở quy định của hệ thống văn bản pháp luật có giá trị pháp lý hiện hành, đảm bảo 

tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, 

điều kiện thực tế tại địa phương. 

d) Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn 

vốn ngân sách tỉnh), cụ thể như sau: 

- Bổ sung 02 dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số 

kiến thiết giai đoạn 2021 – 2025 (Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 04/12/2021), 

gồm: Dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 – 2021; Dự án đầu tư xây dựng công trình 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân. 

- Bổ sung 03 dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số kiến 

                                           

1 Nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều 

chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh), Trong đó, bổ sung 05 dự án, nội dung chi, 

với số tiền 98,087 tỷ đồng vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung 09 dự 

án, nội dung chi, với số tiền 59,806 tỷ đồng vào danh mục Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; điều chỉnh giảm 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, với số tiền 118,836 tỷ đồng của 22 danh mục dự án, nội dung chi để bổ sung 

cho 23 danh mục dự án, nội dung chi. 
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thiết năm 2022 (Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04/12/2021), gồm: Dự án mua 

sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế năm 2020 – 2021; Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân; Dự án đầu tư xây dựng Khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh.  

- Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 (nguồn vốn ngân 

sách tỉnh), cụ thể: 

+ Vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 

40,701 tỷ đồng của 15 danh mục dự án2 để bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 11 

danh mục dự án3.  

+ Vốn vốn xổ số kiến thiết: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 98,258 tỷ đồng 

của 19 danh mục dự án4 để bổ sung danh mục và tăng kế hoạch vốn cho 25 danh 

mục dự án5. Trong đó, có bổ sung 37,165 tỷ đồng cho 03 dự án (Dự án đầu tư xây 

dựng mới cầu Nông Trường trên tuyên đường Tắc Thủ - Rạch Ráng – Sông Đốc, 

huyện U Minh; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối vào khu 

vực Đầm Thị Tường và Dự án đầu tư nâng cấp đường Cà Mau – Đầm Dơi, đoạn 

từ ngã tư Xóm Ruộng đến thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) để xử lý hụt thu 

nguồn xổ số kiến thiết năm 2021, đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại 

Công văn số 178/HĐND-TT ngày 19/9/2022; bổ sung vốn cho 03 dự án bức xức 

vừa bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công nêu trên, với số tiền 26 tỷ đồng, 

gồm: Dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 – 2021 (14 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng 

công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân (06 

tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến 

cá Khánh Hội, huyện U Minh (06 tỷ đồng).  

3. Tại Hội nghị thẩm tra 

a) Ý kiến của đại biểu 

Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ quan soạn thảo 

                                           
2 Gồm: 02 dự án cắt giảm một số chi phí không thực hiện (3,547 tỷ đồng); 05 dự án đã hoàn thành, không còn nhu 

cầu giải ngân (1,165 tỷ đồng); 03 dự án không đủ khối lượng để giải ngân trong năm 2022 (6,844 tỷ đồng); 03 dự 

án giảm giá sau đấu thầu và cắt giảm một số chi phí không thực hiện (727 triệu đồng); 02 dự án không còn nhu cầu 

giải ngân trong năm 2022 (28,418 tỷ đồng). 
3 Gồm: 05 dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện (24,531 tỷ đồng); 02 dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành 

năm 2022 (4,170 tỷ đồng); 04 dự án thanh toán khối lượng thực hiện (12 tỷ đồng). 
4 Gồm: 01 dự án điều chỉnh giảm để xử lý hụt thu XSKT 2021 (37,165 tỷ đồng); 06 dự án không đủ khối lượng để 

giải ngân trong năm 2022 (21,780 tỷ đồng); 05 dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu giải ngân (1,992 tỷ đồng); 

01 dự án giảm giá sau đấu thầu và cắt giảm một số chi phí không thực hiện (2,580 tỷ đồng); 03 dự án không còn 

nhu cầu giải ngân trong năm 2022 (28,646 tỷ đồng); 01 dự án phù hợp theo cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt (95 

tỷ đồng). 
5 Gồm: 12 dự án thanh toán khối lượng, hoàn thành trong năm 2022 (12,369 tỷ đồng); 05 dự án thanh toán khối 

lượng thực hiện (21,758 tỷ đồng); 02 dự án bổ sung KH ĐTV trung hạn 2021 - 2025 và năm 2022 (20 tỷ đồng); 01 

dự án bổ sung KH ĐTV năm 2022 (06 tỷ đồng); 01 dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện (1,299 tỷ đồng); 01 dự án 

bố trí vốn theo QĐ 2326/QĐ-UBND, ngày 12/9/2022 (03 tỷ đồng); 03 dự án bổ sung vốn năm 2022 để bù hụt thu 

XSKT 2021 (33,832 tỷ đồng). 
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giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, như sau: 

- Đánh giá khả năng giải ngân vốn của các dự án được bổ sung vốn, trong 

đó lưu ý: 03 dự án được bổ sung vào danh mục Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số 

kiến thiết năm 2022, có đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2022 

không? 03 dự án được bổ sung vốn năm 2022 để xử lý hụt thu nguồn xổ số kiến 

thiết năm 2021. 

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khi lập dự toán cho các dự án đầu tư 

công, cần đánh giá chính xác năng lực của các nhà đầu tư, khả năng giải ngân vốn 

của các dự án, công trình; hạn chế tình trạng điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

nhiều lần, đề xuất phân bổ nhiều nhưng không giải ngân được phải giảm dự toán. 

- Tại phụ biểu kèm theo tờ trình và dự thảo nghị quyết, đề nghị bổ sung 

thêm cột giá trị giải ngân và tỷ lệ giải ngân của các dự án. 

- Đề nghị điều chỉnh lại bố cục của dự thảo nghị quyết, gồm các nội dung: 

Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung 

danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022. 

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chủ đầu tư tiếp tục rà soát 

thật kỹ lại một lần nữa để tập trung điều chỉnh vốn đầu tư cho những dự án, công 

trình có tiến độ thực hiện nhanh, khối lượng giải ngân tốt, đảm bảo theo kế hoạch; 

kiên quyết cắt, giảm những dự án, công trình có tiến độ thực hiện chậm do nguyên 

nhân chủ quan. 

b) Ý kiến giải trình, làm rõ 

* Ý kiến của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Về 03 dự án được bổ sung vào danh mục Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số 

kiến thiết năm 2022: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với các chủ đầu tư về 

tiến độ giải ngân vốn; các chủ đầu tư dự án đều có văn bản cam kết hoàn thành 

giải ngân vốn trong năm 2022. 

- Về 03 dự án được bổ sung vào danh mục Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số 

kiến thiết năm 2022: Đã hoàn thành tiến độ giải ngân, việc bổ sung vốn nhằm 

phục vụ công tác thanh, quyết toán. 

- Về việc lập dự toán, đăng ký vốn chưa chính xác khả năng thực tế do 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn nhiều khó khăn, như: Thời gian 

hoàn thành hồ sơ, thủ tục chậm (chủ yếu do nguyên nhân chủ quan), vướng mắc 

về giải phóng mặt bằng… Vấn đề này đã được UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo 

thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục. 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo 

nghị quyết. 

* Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh: Sau Hội nghị thẩm tra, đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các chủ đầu tư tiếp tục rà soát lại và đề xuất điều 

chỉnh vốn đầu tư cho những dự án, công trình có tiến độ thực hiện nhanh, khối 
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lượng giải ngân tốt; đồng thời cắt, giảm vốn đối với các dự án, công trình có tiến 

độ giải ngân chậm theo yêu cầu của Ban Kinh tế - Ngân sách. 

c) Rà soát sau Hội nghị thẩm tra 

Qua ý kiến góp ý của Ban kinh tế - Ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, có thay đổi về điều chỉnh kế hoạch vốn và 

danh mục như sau: 

- Bổ sung 02 dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn xổ số 

kiến thiết giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 – 2021; Dự 

án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nguyễn Việt Khái, 

huyện Phú Tân. 

- Bổ sung 03 dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số kiến 

thiết năm 2022, gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh (06 tỷ đồng) và 02 dự án vừa bổ sung 

vào danh mục đầu tư công trung hạn ở trên6.  

- Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách 

tỉnh), cụ thể: 

+ Vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 

57,223 tỷ đồng của 19 danh mục dự án để bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 13 danh 

mục dự án, nội dung chi.  

+ Vốn vốn xổ số kiến thiết: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 105,390 tỷ đồng 

của 27 danh mục dự án để bổ sung danh mục và tăng kế hoạch vốn cho 27 danh 

mục dự án, nội dung chi. Trong đó, có bổ sung 37,165 tỷ đồng cho 03 dự án để 

xử lý hụt thu nguồn xổ số kiến thiết năm 2021; bổ sung 26,3 tỷ đồng, gồm: Dự án 

mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế năm 2020 – 2021 (14,7 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng công trình 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân (5,6 tỷ đồng); 

Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh 

Hội, huyện U Minh (06 tỷ đồng).  

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo giải trình, làm rõ và kết quả rà 

soát sau Hội nghị thẩm tra của lãnh đạo Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân 

sách nhận thấy đề xuất của UBND tỉnh bổ sung 02 danh mục dự án ngoài Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung 03 dự án vào danh 

mục Kế hoạch đầu tư công vốn xổ số kiến thiết năm 2022; điều chỉnh giảm kế 

hoạch vốn đầu tư công (nguồn vốn ngân sách tỉnh) của 46 danh mục dự án, nội 

dung chi7 để bổ sung cho 40 danh mục dự án, nội dung chi8, với số tiền 162,613 tỷ 

                                           
6 Dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 – 

2021; Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân; 
7 Gồm: 03 dự án cắt giảm một số chi phí không thực hiện (3,689 tỷ đồng); 07 dự án đã hoàn thành, không còn nhu 

cầu giải ngân (2,247 tỷ đồng); 06 dự án không đủ khối lượng để giải ngân trong năm 2022 (50,262 tỷ đồng); 03 dự 

án giảm giá sau đấu thầu và cắt giảm một số chi phí không thực hiện (1,025 triệu đồng); 01 dự án điều chỉnh giảm 
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đồng, trong đó, có bổ sung 37,165 tỷ đồng cho 03 dự án để xử lý hụt thu nguồn 

xổ số kiến thiết năm 2021 là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương; bổ sung 26,3 tỷ đồng cho 03 dự án vừa được bổ sung vào danh mục, có 

nhu cầu bố trí vốn để hoàn thành trong năm. 

Các dự án đề xuất bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022 

và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn xổ số kiến 

thiết) đều có chủ trương phê duyệt của cấp có thẩm quyền; đồng thời, qua xem 

xét những dự án, công trình này tương đối bức xúc, nội dung chi rất cấp thiết để 

triển khai thực hiện nhiệm vụ, phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính 

quyền các cấp và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các dự án, 

nội dung chi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đúng quy định tại khoản 7 Điều 67, 

Luật Đầu tư công, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và góp phần đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo kế hoạch đề ra. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ 

đầu tư thường xuyên quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ giải 

ngân nguồn vốn trong năm 2022 theo quy định chung của tỉnh. 

Dự thảo nghị quyết đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung phù 

hợp theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế địa phương; hồ sơ đầy đủ hồ 

sơ đầy đủ. Các ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị thẩm tra được cơ quan soạn 

thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết. Kính trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                                             
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng;    

- Phòng Công tác HĐND;      

- Lưu: VT, Hn.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Như Yến 

 

                                                                                                                                      
để xử lý hụt thu XSKT 2021 (37,165 tỷ đồng); 11 dự án không đủ khối lượng để giải ngân trong năm 2022 (27,779 

tỷ đồng); 09 dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu giải ngân (5,625 tỷ đồng); 01 dự án vướng công tác GPMB, 

không có khối lượng giải ngân 2022 (06 tỷ đồng); 02 dự án giảm giá sau đấu thầu và cắt giảm một số chi phí 

không thực hiện (2,580 tỷ đồng); 02 dự án không còn nhu cầu giải ngân trong năm 2022 (26,146 tỷ đồng); 01 dự 

án phù hợp theo cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt (95 tỷ đồng). 
8 Gồm: 05 dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện (24,531 tỷ đồng); 02 dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành 

năm 2022 (3,135 tỷ đồng); 04 dự án thanh toán khối lượng thực hiện (12 tỷ đồng); 01 dự án bổ sung quy hoạch đô 

thị (2,588 tỷ đồng); 01 dự án thanh toán khối lượng tồn đọng (15 tỷ đồng); 14 dự án thanh toán khối lượng, hoàn 

thành trong năm 2022 (12,898 tỷ đồng); 05 dự án thanh toán khối lượng thực hiện (28,061 tỷ đồng); 02 dự án bổ 

sung KH ĐTV trung hạn 2021 - 2025 và năm 2022 (20 tỷ đồng); 01 dự án bổ sung KH ĐTV năm 2022 (06 tỷ 

đồng); 01 dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện (1,299 tỷ đồng); 01 dự án bố trí vốn theo QĐ 2326/QĐ-UBND, ngày 

12/9/2022 (03 tỷ đồng); 03 dự án bổ sung vốn năm 2022 để bù hụt thu XSKT 2021 (33,832 tỷ đồng). 
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