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BÁO CÁO
Tình hình nợ xây dựng cơ bản và dự kiến kế hoạch đầu tư công 2022 

Thực hiện Công văn số 326-CV/TU ngày 11/11/2021 của Thành ủy Chí 
Linh về việc chuẩn bị nội dung, báo cáo để làm việc với Thường trực, Ban 
Thường vụ Thành ủy;

Uỷ ban nhân dân xã Bắc An báo cáo tình hình nợ đọng XDCB với một số 
nội dung cụ thể như sau:

I. Nợ xây dựng cơ bản
1. Nợ từ năm 2020 trở về trước
- Tổng nợ xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành từ năm 2020 trở về trước 

17 công trình: 3,017 tỷ đồng
(Chi tiết theo phục lục 1)

2. Nợ các dự án xây dựng trong năm 2021
- Tổng nợ xây dựng cơ bản các dự án từ đầu năm 2021 04 công trình: 

16,094 tỷ đồng
(Chi tiết theo phụ lục 2)

3. Nguyên nhân nợ XDCB
- Các công trình chưa có quyết toán .
- Chủ yếu do chưa bố trí được nguồn vốn để trả nợ, nguồn vốn chủ yếu từ 

ngân sách cấp trên hỗ trợ.
4. Nguồn lực trả nợ
- Dự kiến các công trình đã có quyết toán, số nợ còn lại nhỏ, UBND xã sẽ 

cân đối từ nguồn kết dư để trả nợ.
- Các công trình có quyết toán, nợ lớn, UBND xã đề nghị bổ sung kinh phí 

hỗ trợ từ ngân sách cấp trên
- Các công trình chưa có quyết toán, UBND xã đang đẩy nhanh công tác 

quyết toán và dự kiến xin bổ sung từ ngân sách cấp trên cùng với nguồn cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ tự ra ở trước ngày 01/7/2014.

II. Dự kiến 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 thông 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.
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 XDCB và dự kiến 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


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T14:17:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Dương Đức Giang<duongducgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T14:18:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bắc An<bacan.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T14:18:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bắc An<bacan.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T14:19:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bắc An<bacan.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-16T14:19:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bắc An<bacan.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




