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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai các dự án đầu tư công năm 2020 và  

đề xuất nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025  

nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương 

 
Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công 

năm 2020 và đề xuất nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn 

ngân sách Tỉnh và Trung ương như sau: 

I/ Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020: 

1/ Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn: 

- Tổng số dự án: tổng số dự án được giao 19 dự án, tổng kế hoạch vốn 

316.209 triệu đồng (trong đó: vốn ngân sách Tỉnh 227.012 triệu đồng, vốn ngân 

sách Trung ương 63.409 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2019 sang 25.788 triệu 

đồng), trong đó: 

+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 04 dự án, kế hoạch vốn 31.308 

triệu đồng (trong đó: vốn ngân sách Tỉnh 20.762 triệu đồng, vốn ngân sách Trung 

ương 3.409 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2019 sang 7.137 triệu đồng); 

+ Dự án chuyển tiếp: 04 dự án, kế hoạch vốn 108.876 triệu đồng (trong đó: 

vốn ngân sách Tỉnh 40.000 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương 60.000 triệu 

đồng, vốn kéo dài năm 2019 sang 8.876 triệu đồng); 

+ Dự án khởi công mới: 08 dự án, kế hoạch vốn 171.575 triệu đồng (trong 

đó: vốn ngân sách Tỉnh 162.000 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2019 sang 9.575 

triệu đồng); 

+ Dự án thực hiện bồi thường GPMB: dự án, kế hoạch vốn 4.000 triệu đồng; 

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 02 dự án, kế hoạch vốn 250 triệu đồng. 

Ước giải ngân năm 2020 là 316.209 triệu đồng/316.209 triệu đồng, đạt 

100% kế hoạch vốn. Chi tiết tại Phụ lục số 01. 

2/ Tiến độ thực hiện các dự án: 

2.1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 

2.1.1/ Dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung (BQLDA ĐTXD 

huyện quản lý): 

- Dự án khởi công tháng 01/2016. 

- Công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công. Chủ đầu tư tiếp 

tục đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện những khối lượng còn thiếu sót để có 
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thể tổ chức nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử 

dụng trong tháng 10/2020; đồng thời kiểm tra hồ sơ hoàn công để phục vụ quyết 

toán dự án hoàn thành. 

- Chủ đầu tư đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ 

các quy định pháp lý và điều kiện hợp đồng để xử lý đối với việc chậm trễ trong 

công tác thi công của nhà thầu. 

2.1.2/ Dự án Chợ Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 

- Dự án đã khởi công xây dựng trong tháng 11/2017. 

- Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Hồ sơ quyết toán dự án đã trình Sở Tài chính thẩm tra theo quy định trong 

tháng 7/2020; hiện Sở Tài chính đang tổ chức thẩm tra. 

2.1.3/ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo (BQL cảng 

Bến Đầm làm chủ đầu tư): 

- Các hạng mục sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương (nạo vét luồng 

lạch, kè bờ, lắp đặt hệ thống phao báo hiệu, phao neo tàu, san lấp mặt bằng, nhà 

quản lý, đường công vụ; hệ thống thoát nước của dự án từ nguồn vốn ngân sách 

trung ương) đã hoàn thành và quyết toán. 

- Đối với các hạng mục sử dụng nguồn ngân sách địa phương: Hiện đã thi 

công hoàn thiện hạng mục cầu tàu; đồng thời đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu 

hạng mục phòng cháy chữa cháy và triển khai thi công từ tháng 6/2020. 

2.1.4/ Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đóng mới tàu khách đi 

Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư): 

Chủ đầu tư đã chuyển hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án 

đến Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán theo quy định. 

2.2/ Dự án chuyển tiếp: 

2.2.1/ Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm làm chủ 

đầu tư): 

- Dự án khởi công năm 2011 và tạm dừng thi công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy 

và UBND tỉnh từ năm 2014. Tại Thông báo số 1956-TB/TU ngày 26/6/2019 Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và 

kiến trúc của dự án. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án và kết luận hồ 

sơ đủ điều kiện phê duyệt. Chủ đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ điều chỉnh 

dự án; hiện chờ UBND tỉnh quyết định làm cơ sở tiếp tục triển khai thi công. 

2.2.2/ Dự án Hồ chứa nước Suối Ớt (BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 

- Dự án đã khởi công xây dựng công trình ngày 16/12/2019. 

- Hiện nay đơn vị thi công đang tổ chức thi lòng hồ và đập tràn. 

- UBND đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất; công tác chi trả tiền đền bù cho các cơ quan có liên quan đã triển 

khai thực hiện; đang lập thủ tục trình UBND tỉnh giao đất của dự án. 

2.2.3/ Dự án Trường mầm non Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản 

lý): 
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- Dự án khởi công xây dựng ngày 20/12/2018. Đến nay, các hạng mục xây 

dựng đã hoàn thiện và được nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định. 

- Trong tháng 8/2020, đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng phục vụ năm 

học 2020 - 2021. 

2.3/ Dự án khởi công mới: 

2.3.1/ Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo 

(BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 

- Dự án đã khởi công ngày 10/6/2020 trên phần diện tích đất do nhà nước 

quản lý. Tuy nhiên, hiện đang tạm dừng thi công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh do chuyển mục đích sử dụng rừng, hiện chờ thông báo mới của UBND 

tỉnh, dự kiến tiếp tục triển khai thi công trong tháng 10/2020.  

2.3.2/ Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm (BQLDA 

ĐTXD huyện quản lý):  

-  UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công 

trình; Chủ đầu tư đã phê duyệt HSMT xây lắp, tư vấn giám sát làm cơ sở tổ chức 

lựa chọn nhà thầu (hiện đang trong thời gian đánh giá HSDT theo quy định).  

- Các thủ tục thu hồi đất triển khai dự án đang được thực hiện (đã thực hiện 

công tác kiểm kê hiện trạng rừng tại khu đất xây dựng nhà máy và lập phương án bồi 
thường GPMB của công trình). 

- Dự kiến khởi công trong cuối tháng 9/2020 và giải ngân toàn bộ vốn đã bố 

trí của năm 2020. 

2.3.3/ Dự án Xây dựng tường rào, đường vào và chuẩn bị mặt bằng nhà 

máy xử lý rác Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 

- UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào, 

tường rào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại quyết định số 

1671/QĐ-UBND ngày 01/7/2019. 

- Công tác đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ địa chính khu đất xây dựng công 

trình đã triển khai thực hiện; đã tổ chức kiểm kê để lập phương án bồi thường GPMB 

cho dự án. 

- Ngày 10/3/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản 1780/BNN-TCLN 

trình Thủ Tướng Chính Phủ xem xét cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng. Hiện đang chờ Thủ Tướng Chính Phủ cho chủ trương. Dự án chưa thực hiện 

các bước thủ tục tiếp theo được.  

2.3.4/ Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn 

Đảo giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 

- Gói thầu số 02 khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC – dự toán và 

xây lắp + thiết bị thực hiện theo hình thức (EPC). Nhà thầu đã triển khai hoàn thiện 

công tác lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình. UBND huyện trình 

Sở Xây dựng thẩm định thiết kế BVTC 04 hạng mục công trình: 

 Hạng mục lưới thu gom nước thải các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 

Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng;  

 Hạng mục tuyến ống thu gom nước thải Khu 2, lưu vực 2 và 3;  
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 Hạng mục tuyến ống thu gom nước thải đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Huệ, 

Nguyễn Đức Thuận;  

 Hạng mục: Khu CSO và tuyến ống có áp về nhà máy xử lý nước thải và 

hạng mục nhà máy xử lý nước thải.    

- Sở Xây dựng đã có Báo cáo thẩm định số 2796/SXD-PTĐT-HTKT ngày 

30/7/2020  và  Báo cáo thẩm định số 3074/ SXD-PTĐT-HTKT ngày 18/8/2020 đối 

với Hạng mục lưới thu gom nước thải các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần 

Phú, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng và hạng mục tuyến ống thu gom nước 

thải Khu 2, lưu vực 2 và 3. 

- Ngày 04/08/2020 tại Tờ trình số 115/TTr-UBND, UBND huyện Côn Đảo 

trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế BVTC hạng mục lưới thu gom nước thải các 

tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng. 

Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt tại Quyết định số 

2328/QĐ-UBND.  

- Tại tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 25/08/2020, UBND huyện Côn Đảo 

trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mạng lưới thu gom 

nước thải khu 2 – lưu vực 2 và 3. Hiện nay, đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.  

- Hiện nay, công tác chuẩn bị triển khai thi công đang hoàn thiện, dự kiến 

thực hiện ngay trong tháng 9/2020.  

- Công tác đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ địa chính khu đất xây dựng công 

trình đã hoàn thành; UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Thông báo thu hồi đất 

của các hộ dân để đầu tư xây dựng công trình; công tác kiểm kê phục vụ lập 

phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đang được triển khai thực (hiện còn 

khó khăn vướng mắc liên quan đến tranh chấp giữa các chủ đất). Ngày 14/08/2020, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2330/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá đất 

cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. 

- Đã giải ngân toàn bộ vốn 2020, đang trình bổ sung kế hoạch vốn 2020 để 

tiếp tục giải ngân. 

2.3.5/ Dự án Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 

m
3
/ngày đêm (BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 

- Chủ đầu tư đã có Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 19/6/2020 trình Sở Xây 

dựng thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về 

các bộ đơn giá xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các 

quyết định của UBND tỉnh mới ban hành trong tháng 7-8/2020 nên dự toán xây 

dựng công trình phải cập nhật lại trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định. Hiện nay 

công tác thẩm định đã hoàn tất, Sở Xây dựng sẽ thông báo kết quả trước 

20/9/2020. Dự kiến UBND tỉnh phê duyệt trong hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán 

tháng 9/2020. 

- Chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu trong 10/2020, dự kiến hoàn ký kết hợp 

đồng trong tháng 11/2020 và giải ngân toàn bộ vốn bố trí năm 2020 trong cuối 

tháng 11/2020 hoặc đầu tháng 12/2020. 
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- Thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đang được triển khai 

thực hiện (đã ban hành kế hoạch thu hồi đất; đã thực hiện công tác kiểm kê; đang lập 

phương án bồi thường GPMB cho dự án). 

2.3.6/ Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải (BQLDA ĐTXD huyện quản 

lý): 

- Hiện nay, Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC-DT trình 

phê duyệt theo kế hoạch.  

- Hồ sơ đánh giá tác động môi trường: Sở TN và MT đã tổ chức Hội đồng 

thẩm định thẩm định ngày 13/7/2020 và thông báo kết quả thẩm định số 

4680/STNMT-CCBVMT ngày 22/07/2020. Chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị tư vấn 

thiết kế nghiên cứu cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình ý kiến bảo lưu theo 

nội dung thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM vào hồ sơ thiết kế BVTC-DT 

của dự án. Hiện đang thống nhất hướng xử lý giữa Chủ đầu tư, tư vấn lập ĐTM và 

tư vấ thiết kế, dự kiến trình lại hồ sơ ĐTM trong tháng cuối 9/2020. 

- Đã hoàn tất công tác đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ địa chính khu đất xây 

dựng công trình. Bản đồ địa chính đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ký xác 

nhận.  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.  

- Tuy nhiên do tính chất phức tạp của địa chất công trình, hồ nằm sát biển, 

có công tác nạo vét lòng hồ, nên việc tính toán xác định độ an toàn, đảm bảo hồ 

không bị xâm thực của nước biển trong quá thực hiện cần có thời gian và tính 

chính xác của tài liệu có liên quan. Dự kiến hồ sơ thiết kế BVTC-DT sẽ trình Sở 

NN và PTNT thẩm định trong tháng 10/2020. Công tác thẩm tra, thẩm định trong 2 

tháng, dự kiến hoàn thành và phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-DT trong tháng 

12/2020. Sau đó sẽ tổ chức công tác đấu thầu theo quy định, nên việc giải ngân vốn 

đã bố trí cho dự án này không thể kịp tiến độ, nên cần điều chuyển cho dự án khác. 

2.3.7/ Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng (BQLDA ĐTXD 

huyện quản lý): 

- Sau khi Sở GTVT có thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC - dự toán 

xây dựng công trình tại văn bản số 2312/SGTVT-QLKCCL, chủ đầu tư đã trình 

UBND tỉnh phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình tại tờ trình số 

139/TTr-UBND ngày 28/8/2020. Ngày 31/8/2020 UBND tỉnh đã phê duyệt thiết 

kế BVTC - dự toán. 

- Đã hoàn thiện công tác đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ địa chính khu đất 

xây dựng công trình. Hồ sơ địa chính qua Phòng TNMT huyện thẩm tra bản đồ địa 

chính, ký xác nhận danh sách chủ sử dụng đất để thực công tác đền bù, GPMB. 

- Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức công tác đấu thầu theo quy định, dự 

kiến ký hợp đồng trong cuối tháng 10/2020, khởi công công trình trong tháng 

11/2020 trên phần đường hiện hữu (đất Nhà nước đang quản lý) và giải ngân toàn 

bộ vốn đã bố trí năm 2020. Sau khi được điều chuyển thêm vốn, chủ đầu tư sẽ tiếp 

tục giải ngân vốn bổ sung cho dự án theo kiến nghị. 

2.3.8/ Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân 

cư số 3 (BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 
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- Đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC-dự toán, Chủ đầu 

tư đã trình Sở NN và PTNT thẩm định thiết kế BVTC - dự toán công trình tại tờ 

trình 119/TTr-UBND ngày 13/08/2020. Hiện nay công tác thẩm định đang hoàn 

tất. Dự kiến Sở NN và PTNT thông báo kết quả thẩm định trong cuối tháng 9/2020 

và trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán trong tháng 10/2020.  

- Chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu trong 2 tháng, dự kiến hoàn thiện, ký hợp 

đồng, tiến hành khởi công (trên phần đất mương hiện hữu do nhà nước quả lý, 

không phải đất có rừng) trong cuối tháng 12/2020 và giải ngân toàn bộ kế hoạch 

vốn năm 2020. 

- Đã hoàn thiện công tác đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ địa chính khu đất 

xây dựng công trình (Phần thu hồi thêm đất hành lang bảo vệ kênh mương) . Hồ sơ 

địa chính qua Phòng TNMT huyện thẩm tra bản đồ địa chính, ký xác nhận danh 

sách chủ sử dụng đất để thực công tác đền bù, GPMB. 

2.4/ Dự án thực hiện bồi thường GPMB 

2.4.1/ Dự án Trường tiểu học Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý): 

- UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 

17/4/2019, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình tại Quyết định số 

3743/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về các bộ đơn giá 

xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các quyết định của 

UBND tỉnh mới ban hành trong tháng 7/2020 nên Chủ đầu tư đang tổ chức cập 

nhật dự toán xây dựng công trình để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh. 

- UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại 

Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.  

- Theo chủ trương của UBND tỉnh cho phép khởi công dự án trong những 

tháng cuối năm 2020, UBND huyện Côn Đảo đã phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp, 

tư vấn giám sát theo quy định. Hiện đang mời thầu, dự kiến mở thầu cuối tháng 

9/2020, hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và khởi công giữa tháng 10/2020  trên 

phần đất người dân đã đồng ý bàn giao cho Chủ đầu tư triển khai dự án. 

- UBND huyện Côn Đảo đã ban hành thông báo thu hồi đất. UBND tỉnh đã 

phê duyệt giá đất cụ thể tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 20/8/2020. Chủ 

đầu tư đã tổ chức kiểm kê, đang lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 

dự án. Ngày 3/9/2020, huyện Côn Đảo tổ chức Hội đồng bồi thường của huyện 

thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Trung tâm phát 

triển quỹ đất đang hoàn thiện, trình UBND huyện Côn Đảo phê duyệt phương án 

bồi thường.  

- Dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn 2020 được bố trí cho dự án, 

đồng thời trình UBND tỉnh điều chuyển vốn từ các dự  tỷ lệ giải ngân thấp bổ sung 

cho dự án và tiếp tục giải ngân trong năm 2020. 

2.5/ Dự án chuẩn bị đầu tư: 

2.5.1/ Dự án Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo:  

Dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Hội đồng thẩm định 

cấp tỉnh nhưng theo tình thần chỉ đạo tại Thông báo số 493/TB-UBND ngày 
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15/9/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Côn Đảo đã có văn bản đề xuất chuyển 

dự án sang giai đoạn sau 2020 để xem xét đầu tư. 

2.5.2/ Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng 

mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch):  

- Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 14/12/2018. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại 

quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu tại Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 26/12/2019. 

- Đơn vị tư vấn đang triển khai khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT xây dựng công 

trình, đang hoàn thiện chuẩn bị trình Sở GTVT trong 10/2020. 

- Đã thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ địa chính khu đất xây 

dựng công trình, đã trình Văn phòng Đăng ký sử dụng đất tỉnh bản đồ địa chính để ký 

xác định. Đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ký xác nhận các 

trích lục mảnh trích đo chỉnh lý của dự án, hiện nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai đang thực hiện, dự kiến hoàn thiện cuối tháng 9/2020. 

3/ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2020 

- Chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trình tự, thủ 

tục đầu tư từ khâu lập, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu; lập dự án đầu 

tư trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển 

khai thi công xây dựng. 

- Trong những tháng đầu năm 2020, tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư 

chậm và tỷ lệ giải ngân thấp. UBND huyện Côn Đảo đã giao các Chủ đầu tư/Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập kế hoạch thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế 

hoạch vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

4/ Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị: 

- Việc triển khai các dự án trên địa bàn huyện đa số gặp khó khăn chung là 

việc thiếu hụt lực lượng lao động tại các công trường vào thời điểm trước và sau 

kỳ nghỉ Tết, ảnh hưởng của thời tiết mưa bão (vừa ảnh hưởng đến việc triển khai 

thi công trên công trường, vừa ảnh hưởng đến việc tập trung nhân công, vật tư, 

thiết bị thi công). Tuy khó khăn nêu trên là yếu tố khách quan nhưng chủ đầu tư, 

nhà thầu thi công vẫn có thể khắc phục một phần bằng biện pháp chủ động lập kế 

hoạch triển khai dự án hợp lý để giảm thiểu ảnh hưởng của các vấn đề trên. 

- Các dự án liên quan đến thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng thường bị 

kéo dài do mất nhiều thời gian xác minh các nội dung kiểm đếm, người dân không 

thống nhất với đơn giá tính tiền bồi thường. Để khắc phục tình trạng trên, về phía 

chính quyền địa phương sẽ ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý 

về đất đai, trật tự xây dựng, dân cư (nhằm phục vụ tốt hơn việc xác minh đối tượng, 

điều kiện được bồi thường); đồng thời tuyên truyền, vận động người dân kê khai 

thực tế giá trị giao dịch khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nhằm 

phục vụ tốt hơn cho việc khảo sát, xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường; 

ngân sách nhà nước sẽ có thêm nguồn thu từ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến 
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hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất). 

- Các dự án đang triển khai trong năm 2020 còn gặp một số khó khăn sau: 

+ Hầu hết các dự án triển khai trên địa bàn huyện Côn Đảo gặp khó khăn về 

lực lượng nhân công do ngay sau kỳ nghỉ Tết thì có một thời gian bị ảnh hưởng bởi 

thời tiết xấu và không có tàu ra đảo; đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

nên Chính phủ đã ban hành các ý kiến chỉ đạo về giãn cách xã hội, huyện Côn Đảo 

đã tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay và tàu vận chuyển hành khách đến Côn 

Đảo. Vì vậy, tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư dự án bị chậm tiến độ so với  dự 

kiến, đặc biệt là các dự án đang triển khai bước khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi 

công - dự toán để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị và khởi công trong năm 2020. 

+ Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng mất nhiều thời gian, có dự án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ: Hồ chứa nước suối Ớt; Hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo; Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ 

Ống - Bến Đầm; Xây dựng tường rào, đường vào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy 

xử lý rác Côn Đảo. Do đó, UBND huyện Côn Đảo kiến nghị các cơ quan có thẩm 

quyền liên quan hướng dẫn, phối hợp UBND huyện Côn Đảo sớm hoàn tất thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất rừng của các dự án. 

+ Nhiều dự án phải cập nhật lại do thay đổi theo các bộ đơn giá điều chỉnh 

cập nhật mới được ban hành trong tháng 7 và 8/2020 nên việc triển khai các thủ tục 

tiếp theo bị gián đoạn, hơi chậm tiến độ như: Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt 

huyện Côn Đảo công suất 3.000 m
3
/ngày đêm; Nạo vét, mở rộng Hồ An Hải; Nâng 

cấp đường Huỳnh Thúc Kháng; Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của 

khu dân cư số 3; Trường tiểu học Côn Đảo. Do đó, UBND huyện Côn Đảo kiến 

nghị các Sở, ngành hỗ trợ, sớm thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây 

dựng công trình khi Chủ đầu tư trình thẩm định. 

II/ Đề xuất nhu cầu vốn đầu tư công 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 

Căn cứ các Quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Côn Đảo; Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 

du lịch quốc gia Côn Đảo; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm huyện 

Côn Đảo; Quy hoạch phân khu 1/2000 khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 

2021 – 2025; 

Để đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn 

Đảo, UBND huyện Côn Đảo đề xuất tổng nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2021 

– 2025 khoảng 3.770 tỷ đồng; trong đó, nhu cầu vốn năm 2021 khoảng 468 tỷ 

đồng, nhu cầu vốn giai đoạn 2022 – 2025 khoảng 3.302 tỷ đồng. 

Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.  

III/ Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch đầu tư công trong 

giai đoạn tới 

Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan thực hiện 

các nhiệm vụ: 
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+ Lập kế hoạch triển khai các dự án phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng 

của yếu tố thời tiết và sự thiếu hụt lực lượng nhân công thời điểm trước và sau kỳ 

nghỉ Tết. 

+ Lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án hoàn thành. Đôn đốc các nhà thầu 

liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng 

công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và lập hồ sơ nghiệm thu, thanh 

toán khối lượng để giải ngân đạt kế hoạch vốn được bố trí. 

+ Hoàn tất các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng đối với các dự án 

được bố trí vốn khởi công mới theo kế hoạch hàng năm. 

- Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết 

định đầu tư nếu đủ điều kiện thì tiến hành triển khai ngay công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện công tác này, có giải pháp cụ 

thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu 

thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.  

- Các dự án đang trình Sở chuyên ngành thẩm định thì tiếp tục liên hệ, đôn 

đốc các Sở sớm thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai 

các thủ tục tiếp theo. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu 

tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định nhằm nắm bắt các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư 

và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ. 

- Yêu cầu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, phân 

công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch 

giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết 

quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Chủ đầu tư trong năm 2020. 

UBND huyện kính báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: KHĐT, TC (b/c); 

- TTr.HU, HĐND huyện (b/c); 
- CT và PCT UBND huyện; 

- Đăng tải Cổng TTĐT huyện ; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 
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