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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản 9 

tháng đầu năm 2020 

 
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; 

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện 

Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 của HĐND 

huyện Côn Đảo về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 

2020; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND huyện Côn Đảo về 

việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020; 

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

mua sắm, sửa chữa tài sản 9 tháng đầu năm 2020 như sau: 

I/ Nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương: 

1/ Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn: 

- Tổng số dự án: 18 dự án; tổng kế hoạch vốn: 227.012 triệu đồng; gồm:  

+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 04 dự án; tổng kế hoạch vốn: 

20.762 triệu đồng. 

+ Dự án chuyển tiếp: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 40.000 triệu đồng. 

+ Dự án khởi công mới: 08 dự án; tổng kế hoạch vốn 162.000 triệu đồng. 

+ Dự án thực hiện công tác GPMB: 01 dự án; tổng kế hoạch vốn 4.000 triệu 

đồng. 

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

Ước giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 là 52.579 triệu đồng/227.012 triệu 

đồng, đạt 23,2% 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 

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. 
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- UBND huyện 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 Ban QLDA 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): 

- 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. 

- UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2769/QĐ-

UBND ngày 14/9/2020; Chủ đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh 

thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trước khi tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện 

dự án. 

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): 

- 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. Chủ đầu tư dự án đang lập hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, 

quyết toán dự án hoàn thành. 

2.3/ Dự án khởi công mới: 
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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 liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng rừng. UBND huyện 

đã giao Ban QLDA đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Côn Đảo và Phòng Kinh tế 

huyện khảo sát hiện trạng rừng, lập Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỉ 

lệ bản đồ 1/2000), hoàn chỉnh thủ tục theo Nghị định số 83/2020/NĐ-CP, bổ sung 

cho Chi cục Kiểm Lâm. 

- UBND huyện Côn Đảo đã có Công văn số 2809/UBND-QLDA ngày 

08/9/2020 đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai dự án; hiện chờ ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

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 đang tổ chức lựa chọn nhà thầu (đã phê duyệt danh sách nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; đang đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính).  

- 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). UBND huyện đã giao Ban QLDA đã phối hợp với 

Hạt Kiểm lâm Côn Đảo và Phòng Kinh tế huyện khảo sát hiện trạng rừng, lập Báo 

cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỉ lệ bản đồ 1/2000), hoàn chỉnh thủ tục 

theo Nghị định số 83/2020/NĐ-CP, bổ sung cho Chi cục Kiểm Lâm. 

- Ban QLDA đang hoàn thiện công tác đấu thầu LCNT gói thầu xây lắp và 

giám sát công trình, trình phê duyệt kết quả đấu thầu và ký hợp đồng triển khai thi 

công. Dự kiến khởi công trong đầu tháng 10/2020 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 
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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;  

 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): 

- UBND huyện có Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 19/6/2020 trình Sở Xây 

dựng thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán. 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, UBND huyện đã có Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 24/9/2020 

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

- 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 có thông báo kết quả 

thẩm định số 4680/STNMT-CCBVMT ngày 22/07/2020. 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. 

- 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 và 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 tại Quyết định số 2585/QĐ-UBND. 

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

dựng công trình. 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 vốn đã bố trí năm 2020. 

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): 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công - dự toán xây dựng công trình; UBND huyện có Tờ trình số 147/TTr-UBND 

ngày 22/9/2020 trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.  

- Chủ đầu tư tổ chức các bước thủ tục đấu thầu trong 2 tháng, hoàn thiện, ký 

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

lý, không phải đất có rừng) tháng 12/2020 và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. 



6 
 

 

- 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).  

2.4/ Dự án thực hiện bồi thường GPMB 

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

- 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, mở thầu cuối tháng 9/2020, 

hoàn tất thủ tục 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 tỉnhphê 

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. 

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

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 

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 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; dự kiến trình Sở GTVT thẩm định trong tháng 10/2020. 

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

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

xác định. Dự kiến hoàn thiện cuối tháng 9/2020. 

II/ Nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp UBND huyện quyết định đầu tư: 

1/ Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn: 

- Tổng số dự án: 23 dự án; tổng kế hoạch vốn: 97.347 triệu đồng, trong đó:  

+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 02 dự án, kế hoạch vốn 9.450 

triệu đồng; 

+ Dự án chuyển tiếp: 02 dự án, kế hoạch vốn: 16.071 triệu đồng; 

+ Dự án khởi công mới: 05 dự án, kế hoạch vốn: 69.726 triệu đồng; 

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 14 dự án, kế hoạch vốn: 2.100 triệu đồng. 



7 
 

 

- Ước giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 là 5.803 triệu đồng/97.347 triệu đồng, 

đạt 5,96% kế hoạch năm (Chi tiết tại Phụ lục số 02) và 29.104 triệu đồng số dư 

dự toán, số dư tạm ứng được chuyển sang năm 2020 để tiếp tục thanh toán. 

2/ Tiến độ thực hiện các dự án: 

2.1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 

2.1.1/ Dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng (BQLDA ĐTXD 

huyện làm chủ đầu tư): 

- Dự án đã được khởi công xây dựng trong tháng 4/2018. 

- Đối với đoạn kè từ cầu tàu 914 đến ngã ba Mũi Tàu: Ngày 4/9/2020, Sở 

GTVT đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, nhà thầu thi công sẽ 

hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng; 

- Đối với đoạn kè từ cầu tàu 914 đến cầu tàu du lịch cũ đã thi công hoàn 

thiện, hiện nay nhà thầu đang thi công những công việc phát sinh của bồn hoa 

trước văn phòng Huyện ủy, UBND huyện và khu cột cờ Côn Đảo; 

- Đối với đoạn kè bổ sung từ cầu tàu du lịch cũ đến ngã tư Nguyễn Đức 

Thuận – Tôn Đức Thắng: Công trình đã được khởi công vào ngày 15/07/2020. 

Hiện nhà thầu thi công đang tổ chức thi công.  

2.1.2/ Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1 (BQLDA 

ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư): 

- Nhà thầu đã thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch được phê duyệt; 

ngày 21/8/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình. 

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán 

công trình theo quy định. 

2.2/ Dự án chuyển tiếp: 

2.2.1/ Dự án xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến 

Đầm (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư): 

- Chủ đầu tư đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình kể từ ngày 

28/6/2019; tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và giao 

đất, nên tiến độ bị chậm so với hợp đồng, và được UBND huyện cho phép gia hạn 

hợp đồng tại văn bản số 2552/UBND-TCKH ngày 17/8/2020. Nhà thầu thi công 

đang gấp rút thi công hoàn thiện công trình và giải ngân theo quy định. Khối lượng 

thi công trong năm 2020 chủ yếu để thanh toán tạm ứng của các năm trước. 

2.2.2/ Dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện 

làm Chủ đầu tư): 

- Dự án đã khởi công ngày 28/6/2019. Hiện nay nhà thầu đang khẩn trương 

thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ (đang thi công đoạn từ cầu Quang 

Trung đến ngã 3 Phan Chu Trinh - Huỳnh Thúc Kháng). 

- Về công tác bồi thường GPMB: Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh ban hành 

quyết định phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án. Hội đồng bồi thường của huyện thông qua phương án bồi 

thường, hổ trợ, tái định cư của dự án. Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất đang 

hoàn thiện công tác trình UBND huyện Côn Đảo phê duyệt phương án bồi thường.  

2.3/ Dự án khởi công xây dựng mới: 
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2.3.1/ Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến 

Đầm giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):  

- UBND huyện đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 với tổng mức đầu tư là 153.891 triệu đồng. 

- Ban QLDA đang cập nhật, hoàn thiện lại dự toán theo các tập đơn giá mới 

của UBND Tỉnh ban hành, để trình lại Sở Xây dựng, Sở Công thương thẩm định 

thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình.  

- Hồ sơ Báo cáo ĐTM: Ngày 07/07/2020 UBND tỉnh phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án tại quyết định số 1817/QĐ-UBND. 

- Chủ đầu tư đang phối hợp các đơn vị liên quan lập thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất rừng. 

2.3.2/ Dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung 

quanh khu tái định cư (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư):  

- UBND huyện đã phê duyệt dự án ĐTXD tại quyết định số 1320/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 với tổng mức đầu tư là 23.532 triệu đồng. 

- Ban QLDA đã hoàn tất công tác tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu tại Quyết định số 94/QĐ-QLDA ngày 27/7/2020. Đã ký hợp đồng 

xây lắp công trình, hiện nay đang chờ thủ tục bàn giao mặt bằng thi công. 

- Việc triển khai thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng của dự án gặp 

khó khăn do Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị lập thủ tục dịch chuyển vị trí, địa 

điểm đầu tư dự án này sang chỗ khác phù hợp, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, 

bảo vệ nguồn nước tại khu vực hồ Quang Trung mà vẫn không làm ảnh hưởng đến 

nhu cầu cần thiết của dự án 

2.3.3/ Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, 

phân lô cắm mốc lô K (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư): 

- HĐND huyện đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị 

quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. 

- Chủ đầu tư đang thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân 

có đất bị thu hồi. Đã chi trả kinh phí bồi thường cho 13/28 hộ dân, đang phối hợp 

TTPTQĐ và các cơ quan đơn vị vận động các hộ có đất bị thu hồi nhận tiền bồi 

thường. Khối lượng và tiến độ công việc không đạt kế hoạch. Nguyên nhân do các 

hộ không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tiếp tục kiến nghị, khiếu nại gửi 

UBND huyện và có 3 hộ gửi đơn đến tòa án tỉnh. 

- Sở Xây dựng đã hoàn tất thủ tục thẩm định dự án; Chủ đầu tư đang tổng 

hợp hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt dự án. 

2.3.4/ Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục (Phòng Giáo dục và 

Đào tạo làm chủ đầu tư): 

- Sở Tài chính đã có Báo cáo số 3549/BC-STC ngày 08/9/2020 thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đổi mới phương pháp dạy học 

cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Côn Đảo; hiện UBND tỉnh đã phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên. Chủ đầu tư triển khai các bước thủ 

tục tiếp theo. 
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- Sau khi UBND tỉnh phê duyệt sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia và hoàn thành việc mua sắm, bàn giao tài sản, quyết toán 

cuối năm 2020. 

2.3.5/ Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho trụ sở các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư): 

- HĐND huyện Côn Đảo phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 05/NQ-

HĐND ngày 22/6/2020. UBND huyện phê duyệt dự toán chi phí lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 07/8/2020. Sở Công 

Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả thẩm định dự án Đầu tư hệ thống 

điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo Công 

văn số 1704/TB-SCT ngày 15/9/2020; UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án, Chủ đầu tư đang triển khai các bước thủ tục. 

2.4/ Dự án chuẩn bị đầu tư 

Năm 2020, vốn chuẩn bị đầu tư bố trí 2.100 triệu đồng để thực hiện thủ tục 

lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 14 dự án làm cơ sở thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn, thẩm định nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phê 

duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, gồm các dự án sau:  

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 2): HĐND 

huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND huyện đã phê duyệt dự án đầu tư. 

+ Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: Đang trình HĐND huyện phê duyệt chủ 

trương đầu tư; dự kiến bố trí vốn khởi công mới năm 2021; 

+ Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10: Dự án đang tạm dừng triển khai 

thủ tục đầu tư theo chỉ đạo của UBND huyện để rà soát quy mô đầu tư phù hợp với 

tình hình thực tế; 

+ Xây dựng trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 2: Chủ đầu tư đang lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

+ Xây dựng trường mầm non khu 1: Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

đang phối hợp xác định địa điểm đầu tư dự án để lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư; 

+ Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng: Chủ đầu tư đang nghiên cứu 

triển khai các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, theo ý kiến Phòng Tài nguyên và Môi 

trường đề xuất chưa đầu tư dự án trong giai đoạn hiện nay; 

+ Tuyến đường kết nối từ Khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ: Đang 

trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư; dự kiến bố trí vốn đền bù giải 

phóng mặt bằng 2021; 

+ Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: Đang trình HĐND huyện 

phê duyệt chủ trương đầu tư; dự kiến bố trí vốn đền bù giải phóng mặt bằng 2021; 

+ Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang 

Hàng Dương: Đang trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư; dự kiến bố trí 

vốn khởi công mới năm 2021; 

+ Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm: Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư, hiện đang lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan; 
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+ Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 5,6,8: Hiện các đơn 

vị liên quan đang phối hợp xác định địa điểm đầu tư dự án để lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án; 

+ Xây dựng nhà làm việc chung Khu dân cư số 7,9: Hiện các đơn vị liên 

quan đang phối hợp xác định địa điểm đầu tư dự án để lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án; 

+ Đường xuống các bãi tắm: Hiện đang tạm dừng theo chỉ đạo của UBND 

huyện; 

+ Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết: Đang trình HĐND huyện phê duyệt 

chủ trương đầu tư; dự kiến bố trí vốn khởi công mới năm 2021. 

III/ Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 

III.1/ Nguồn vốn theo dự toán giao đầu năm 2020 

Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 bố trí 18.005 triệu đồng; 

ước giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 là 825 triệu đồng, đạt tỷ lệ 4,58% kế hoạch 

năm (Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo). Tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư cụ 

thể như sau: 

1. Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh 

- Đã ký hợp đồng mua sắm đợt 1 năm 2020, dự kiến trong tháng 10/2020 sẽ 

bàn giao tài sản. 

- Danh mục mua sắm đợt 2 đã được gửi Trung tâm công nghệ thông tin tổng 

hợp, lập dự toán và triển khai thủ tục đấu thầu. 

2. Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234KN 

UBND huyện đã phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Chủ đầu tư đang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh 

tranh theo quy định. 

3. Mua sắm 02 màn hình Led  

Hiện nay dự án phố đi bộ chưa triển khai nên việc lắp bổ sung thêm màn 

hình LED mặt còn lại chưa thật sự cần thiết và không mang lại hiệu quả tuyên 

truyền, UBND huyện đã có Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 09/7/2020 trình 

HĐND huyện thu hồi lại nguồn kinh phí đã bố trí. 

4. Sửa chữa xe ô tô chuyên dùng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia 

Chủ đầu tư sử dụng kinh phí được bố trí để tiến hành sửa chữa các sự cố 

hỏng hóc phát sinh, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn phương 

tiện. 

5. Sửa chữa xe ô tô Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và 

UBND huyện và xe ô tô chuyên dùng Ban Quản lý khu du lịch quốc gia. 

Chủ đầu tư sử dụng kinh phí được bố trí để tiến hành sửa chữa các sự cố 

hỏng hóc phát sinh, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn phương 

tiện. 

6. Trang bị hệ thống PCCC và sửa chữa 03 Trạm phát sóng do Đài 

TTTH tỉnh bàn giao 
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Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đang lập các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư trình phê duyệt để triển khai thực hiện. 

7. Hệ thống quan trắc tự động mức nước, nhiệt độ và lưu lượng nước, 

tự động truyền số liệu về trung tâm 

Chủ đầu tư đang trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường đang đề nghị Cục quản lý tài nguyên nước có ý kiến đối với 

nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ đầu tư trình. 

8. Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện 

Côn Đảo: 

UBND huyện đã có Công văn số 2982/UBND-TCKH ngày 22/9/2020 trình 

UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến thông qua của Thường trực HĐND tỉnh đối với 

danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 

500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản để UBND huyện Côn Đảo có cơ sở ban hành 

Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo, từ đó có cơ sở triển khai mua sắm 

theo quy định. 

9. Mua 01 xe ép rác chuyên dùng (Ban Quản lý công trình công cộng) 

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 

18/6/2020 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Hiện đang trình Sở Tài chính thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu mua xe ép rác chuyên dùng cho huyện Côn Đảo. 

10. Mua sắm trang thiết bị dạy học trường mầm non Hướng Dương 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 

phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu làm cơ sở để 

Trường mầm non Hướng Dương tổ chức lựa chọn theo quy định. 

11. Mua sắm trang thiết bị dạy học trường mầm non Tuổi Thơ 

HIện đang trình UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu làm cơ sở để Trường mầm non Tuổi Thơ tổ chức lựa chọn 

theo quy định. 

12. Mua sắm trang thiết bị dạy học trường tiểu học Cao Văn Ngọc 

Trường tiểu học Cao Văn Ngọc đang lập dự toán kinh phí và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo quy định. 

13. Mua sắm trang thiết bị dạy học trường THCS Lê Hồng Phong 

Trường THCS Lê Hồng Phong đang lập dự toán kinh phí và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo quy định 

III.2/ Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản được chuyển số dư dự toán 

năm 2019 sang năm 2020 và vốn được bố trí lại từ kết dư ngân sách 

Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản được chuyển số dư dự toán năm 

2019 sang năm 2020 và vốn được bố trí lại từ kết dư ngân sách là 11.897 triệu 
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đồng; ước giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 là 1.947 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,37% kế 

hoạch năm (Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo) 

1. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu 

cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn (năm 2019) 

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng đã hoàn thành và được nghiệm thu, bàn giao 

đưa vào sử dụng; Chủ đầu tư đang tập hợp hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, 

quyết toán. 

2. Sửa chữa hệ thống phao an toàn tĩnh không khu vực sân bay Côn 

Đảo 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 

phê duyệt quy trình quản lý, bảo trì hàng năm đối với hệ thống báo hiệu đường 

thủy nội địa tại địa bàn huyện Côn Đảo. Trên cơ sở đó, UBND huyện Côn Đảo sẽ 

tổ chức lập dự toán, đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo quy định. 

3. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc 

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019 

Công trình đang thi công theo tiến độ hợp đồng ký kết. Trong quá trình thi 

công có phát sinh một số hạng mục bổ sung, Chủ đầu tư đã trình UBND huyện xin 

ý kiến cho phép điều chỉnh. 

4. Sửa chữa tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2018 

UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án; Chủ đầu tư đã thanh toán công 

nợ dự án. 

5. Sửa chữa Tàu kiểm ngư VN 90234KN năm 2019 

UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án; Chủ đầu tư đã thanh toán công 

nợ dự án. 

6. Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện 

Côn Đảo 

UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 

22/9/2020 phê duyệt hô sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị cho các cơ 

quan, đơn vị làm cơ sở phát hành HSMT và lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

7. Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy 

nội địa 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 

phê duyệt quy trình quản lý, bảo trì hàng năm đối với hệ thống báo hiệu đường 

thủy nội địa tại địa bàn huyện Côn Đảo. Trên cơ sở đó, UBND huyện Côn Đảo sẽ 

tổ chức lập dự toán, đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo quy định. 

IV/ Các khó khăn, vướng mắc và 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 
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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 

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. 

- Dự án Trường THCS Côn Đảo và dự án Cải tạo lưới điện trung, hạ thế khu 

trung tâm Côn Đảo đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

nhưng chưa được bố trí vốn để thanh toán công nợ của dự án. Do đó, UBND huyện 

Côn Đảo kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn thanh toán công nợ cho 02 dự 

án trên. 

V/ Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 
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Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan thực hiện 

các nhiệm vụ: 

+ Khẩn trương huy động nhân công ra đảo để triển khai các dự án đầu tư,  

kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19. 

+ 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 năm 2020 nhưng chưa khởi công. 

- 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. 

- Tiếp tục liên hệ, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình lập 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện Côn Đảo. 

- 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 

 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-09-30T08:11:52+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Lê Văn Phong<phonglv@condao.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-09-30T08:41:34+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-09-30T08:41:41+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-09-30T08:41:46+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-09-30T08:41:57+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




