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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:         /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      Bắc An, ngày       tháng       năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình nợ đọng chi đầu tư XDCB và kế hoạch đầu tư công 2022 

Trong những năm qua, được sự nhất trí của Thành ủy, UBND Thành phố 
Chí Linh và các cơ quan chuyên môn Thành phố Chí Linh; Thực hiện Nghị 
quyết của Đảng ủy, HĐND xã Bắc An, UBND xã Bắc An đã đầu tư xây dựng 
các công trình cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương 
cũng như mục tiêu về đích nông thôn mới.

Uỷ ban nhân dân xã Bắc An báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:
I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021
1. Các dự án hoàn thành từ năm 2020 trở về trước còn nợ đọng 23 

công trình với tổng số tiền là: 4,13 tỷ đồng
Trong đó số công trình chưa phê quyệt quyết toán: 08 công trình với tổng 

số tiền: 2,59 tỷ đồng. Cụ thể:
- Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng trường mầm non xã Bắc An: 306 triệu đồng.
- Trường mầm non xã Bắc An, thị xã Chí Linh. Hạng mục Nhà lớp học và 

nhà hiệu bộ 866 triệu đồng.
- Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã Bắc An. Hạng mục Nhà văn hóa thôn 

Bãi Thảo 1,2,3:  203,730 triệu đồng
- Cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa xã Bắc An. Hạng mục Nhà văn hóa 

thôn Vành Liệng, Trại Sắt, Chín Hạ: 193,780 triệu đồng.
- Cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa xã Bắc An. Hạng mục Nhà văn hóa 

thôn Lộc Đa, Chín Thượng: 157,470 triệu đồng.
- Cải tạo sân vận động xã Bắc An. Hạng mục Xây dựng cổng, tường rào, hệ 

thống thoát nước: 247 triệu đồng.
- Cổng tường rào nền sân trường mầm non xã Bắc An: 175,481 triệu đồng.
- Cải tạo, sửa chữa trụ sở là việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Bắc An. Hạng 

mục: Sân vườn: 440,052 triệu đồng.
Các công trình chưa phê duyệt Quyết toán là do ảnh hưởng của dịch Covid-

19, việc hoàn thiện và giao nhận hồ sơ cho công ty kiểm toán gặpthiện  nhiều 
khó khăn bất cập, làm chậm tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán các dự án để 
trình thẩm định quyết toán.

Sự phối kết hợp giữa các nhà thầu trong việc hoàn thiện hồ sơ chưa cao.
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2. Các công trình khởi công mới trong năm 2021
- Trong năm 2021 đã khởi công xây dựng 13 công trình 
Trong đó: 09 công trình đường giao thông đã thi công xong và đưa vào sử 

dụng với tổng số kinh phí thanh toán là: 4,2 tỷ đồng.  Còn lại 03 công trình đang 
thi công xây dựng cụ thể:

+ Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lộc Đa đoạn từ đường tỉnh 398B đến xã 
Bắc An, thành phố Chí Linh (Từ Km0+00 đến Km2+ 28,02) với tổng dự toán: 
13,586 tỷ đồng.

+ Cải tạo,nâng cấp tuyến đường Lộc Đa xã Bắc An đoạn từ đường tỉnh 
398B đến xã Bắc An, thành phố Chí Linh (Từ Km2+ 28,02 đến Km3+ 542,46) 
với tổng dự toán: 10,011 tỷ đồng.

+ Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Bắc An: 4,324 tỷ đồng.
+ Công trình nhà lớp học 2 tầng, 4 phòng và các hạng mục phụ trợ trường 

tiểu học Bắc An điểm Cổ Mệnh, đã hoàn thành được 30% tiến độ. Tổng mức 
đầu tư 6,111 tỷ đồng.

- Số lượng dự án đã tổ chức đầu thầu xong, nhưng chưa khởi công: Không 
có.

- Số lượng dự án đang trong quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu: Không 
có.

- Số lượng dự án đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa đấu 
thầu hoặc chỉ định thầu: Không có.

II. Kế hoạch đầu tư công năm 2022
1. Dự án được thành phố hỗ trợ kinh phí
- Lát vỉa hè, lắp đặt Block, thoát nước và đèn điện chiếu sáng tuyến đường 

185 (Đoạn từ trường THCS Nguyễn Trãi đến trụ sở UBND xã) tổng mức đầu tư 
12,2 tỷ đồng.

- Xây dựng đường giao thông từ đập Chín Hạ đến Chín Thượng với tổng 
mức đầu tư: 8,8 tỷ đồng.

- Xây dựng tuyến đường giao thông từ Bãi Thảo 2 đến Bãi Thảo 3 với tổng 
mức đầu tư: 10 tỷ đồng.

- Xây dựng tuyến đường giao thông từ Bãi Thảo 3 đến Chín Thượng với 
tổng mức đầu tư: 21 tỷ đồng.

- Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Lộc Đa với tổng mức đầu tư 11,4 tỷ.
- Nâng cấp tuyến đường giao thôn nông thôn (Thành phố hỗ trợ kinh phí) 

10km với tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng.
- Xây dựng đường giao thông nội đồng 10km với tổng mức đầu tư 9,2 tỷ 

đồng.
- Xây dựng kiên cố hóa 10km kênh mương với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng.
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2. Dự án tạo nguồn
- Khu dân cư mới Lộc Đa với diện tích 14,7ha đã phù hợp quy hoạch. Tổng 

ước thu khoảng 225 tỷ đồng.
- Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ tự ý xây dựng nhà ở trước ngày 

01/7/2014, 70 hộ với số tiền ước thu khoảng 9 tỷ.
Trên đây là báo cáo tình hình nợ đọng chi đầu tư XDCB, tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của 
UBND xã Bắc An./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;  (để báo cáo)                                                                        
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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