
IJBND TINH BINH DIJONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S KE HOACH VA DAU TU Dc Ip  — Tiy do — Hnh phüc 

So:  )0  /SKFIDT-TH BInh Dircing, ngày  C3  tháng 02 nám 2023 

V/v xây d%rng k hoch tin dO 
thirc hin, giãi ngân tmg dir an 

và báo cáo két qua thirc hin 
kê hoch dâu ti.r cong nãm 2023 

KInh gri: 

- Các Sâ, ban, ngành tinh; 

- BO Chi huy quân sir tinh, Cong an tinh; 

- Các Ban QLDA thuOc  UBND tinh; 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph& 

Thiic hin clii do cüa Thi.thng trirc Tinh üy, UBND tinh v vic th%rc hin 
K hoch du tu cong näm 2023, S& K hoach và Du tu d nghj các cci quan, 

dan vj thirc hin các nOi  dung nhu sau: 

1. Xây drng k hoich tin dO thirc hin và giâi ngân timg dir an duçic giao 
k hoch vn trong näm 2023, bao gôm: 

(1) Thuy& minh thông tin dr an ('theo mJu Phy lyc Igiri kern,) 

(2) LQtp bang tin dO thirc hin d%r an (theo rnäu Phyc lic II gz'ri kern) 

(3) Xác dinh nhu cu bt trI vn cUa dirt an dn khi hoàn thành (theo rnáu 

Phy lyc III g&i kern,) 

(4) K hoach thirrc hin vâ giái ngân vn dã giao trong näm 2023 (theo 

rnáu Phy lyc IVgzri kern.) 

(5) Báo cáo dánh giá, giám sat d.0 tu nàm 2022 theo các nOi  dung quy 

dinh ti Nghj djnh 29/202 1/ND-CP ngày 26/3/2021 cUa ChInh phü quy dnh v 
trInh tirt,  thU t'çic thim djnh dirt  an quan tr9ng quc gia và giám sat, dánh giá dAu 

Ut. 

Thai gian thirrc hin các nOi  dung trên gUi v SU K hoch và D.0 tu truâc 

ngày 14/02/2023. NOi  dung (1) các chU du tu cp nht khi có thay di; các nOi 
dung (2), (3) cp nhãt djnh k' 03 tháng/1n nu cO thay di; nOi dung (4) cp 
nht khi däng k diu chinh nhu c.0 b trI vn trong näm tlieo hithng dn cUa 
S& K hoch và Du Ut và tip tin e cp nhtt sau khi duçic UBND tinh giao k 

hoach diu chinh chInh thUc. 
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2. Báo cáo tInh hInh thigrc hin và giãi ngân vn dâu tu' cong t&ng dr an, 
gm các ni dung: 

(1) Khi luçing thrc hin, giá trj giãi ngân vñ du tu cong t1r ngày 
01/01/2023 dn th?ii dim báo cáo. 

(2) Uc giá trj giãi ngân tü du nàm dn tháng tip theo; l.róc giá trj giâi 
ngân Ca nàm. 

(3) Tin d thirc hin dir an (barn sat theo các ni dung trong bang tin d 
thirc hin dir an và k hoach giài ngân näm 2023). 

(4) Các khó khän, vuâng mc và d xut kin nghj dê thii'c hin và giái 
ngân vn cüa dir an. 

(5) Thông tin lien h cüa can b du mi phi trách s 1iu báo cáo. 

(Theo má"u Phy lyc Vgici kern,) 

Báo cáo tInh hInh thirc hin và giài ngân vn du tu cong trng dir an thirc 
hin bang van bàn gài v So K hoach  và DAu tu tnrOc : 25 tháng báo cáo 
(rieng dM vOi cong trInh tr9ng dim truOc ngày 13 và ay  ' tháng báo cáo), 
dng than thirc hin trçrc tuyn qua dja chi lien k& tai  c nay. Các don 
vj chü du tu chju trách nhim truOc UBND tinh v tIMi chI 1th ác, trung thirc 
cüa s6 lieu báo cáo bang van bàn và báo cáo trrc tuyn 

'NH 
Các khó khän, vuOng mac trong qua trInh thirc ie nghj lien h Phông 

Tng hqp - Quy hoch - SO K hoch và Du tu (si din tho,i 0274.3899719, 
email: tonghopskhbinhduong.gov.vn). 

SO K hoach  và Du tu rt mong nhn duçic sir phi hçip cüa các cci quan, 
don vj d hoàn thành t& nhim viii duçic giao--- 

NoinIzn: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Ban Giám doe; 
- PhOng: KTN, KGVX, TTr (pliôi hçp); 
- Luu: YT, TH CD). 

(PTr so: 3J[/TO22O23,)-.-llk 

ItFL J, 

https :7/does .google. com/spreadsheets/d/ 1 TWt9U W3 8- 
fgcKS7TiDqyO5Y4EBrFJAm iyFiVBpe40A/edillusp=sharing 



DANH SACH CO QUAN, DON Vj NHiN VAN BAN 

* vA * Ten co quan, don vj 
iifl' . chuyên nganh nrâc thai tinh 

'..:.,i ánDuPzxâydrngcôngtrinhgiaothong 
3 :' di1r an dAu Ui xây drng tinh 
4 Ban quán 1 dir an ngành Nông nghip và Phát trin nông thôn 
5 Bnh viên da khoa tinh 
6 Bnh vin Phiic h6i chirc nang tinh BInh Dirong 
7 B Chi huy quán sir tinh 
8 Cong an tinh 
9 Dài Phát thanh và Truyn hInh 

10 Lion doàn Lao dng tinh 
11 SKhoahcc vãcông ngh 
12 S& Lao dng Thi.rang binh Xã hi 
13 S&NOivci 
14 S Tài nguyen và Môi tnr&ng 
15 S&Tupháp 
16 S Thông tin Truyn thông 
17 Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch 
18 SâXâydrng 
19 Trung tam Du Ui khai thác thüy 1ci và nithc sach  nông thôn 
20 Trung tam kim nghim tinh 
21 Tnrng cao d.ng ngh Vit Nam - Singapore 
22 Tnthng cao d&ng Vit Nam - Han Quc BInh Ducing 
23 UBND huyn Bàu Bang 
24 UBND huyn Bc Tan UyOn 
25 UBND huyn Du Ting 
26 UBND huyn Phü Giáo 
27 UBND thOnh ph6 Di An 
28 UBND thãnh ph6 ThO Du Mt 
29 UBND thành ph Thun An 
30 UBND thj xa Ben Cat 
31 UBND thj x T Uyên 



Phu he I 
MAU THÔNG TIN DV AN 

sd  2 50 /SKI-IDT-THngày  1'  /02/2023 cia So K hoQch và Du ti} 
Dirán 

1 I1dn *1 

2 
3 Ch\ 
4 Muc ti---- o dâu tu 
5 Nang hrc thit k 

- S6 km dung giao thông 
- S km kênh thoát ntxóc 
- S km &rO'ng day din 

- Cong suit cp nuóc (rn3/ngay) 

- Cong suit xcr I' nthc thai (m3/ngây) 
- TnrOng hçc (s phOng h9c) 
- Bnh vin (s giixng bênh) 
- Khác 

6 Dja dim xây drng (xJphungIth trn, huyn/thj xälthành p116) 
7 Dién tIch dt sCr dung 
8NhOmduán 
9 Cp cong trmnh 

10 Tng mirc du tu (triu diig) 
- Trong do chi phi GPMB 
-ChI phi Xây Ip 
- Chi phi Thit bj 
- Chi phi quãn I dj an 
-ChiphItuvn 
- Chi phi dir phOng 

11 Thii gian tl1rc hién dr an 
12 Nguii von U ti.r 

- Vn NSTW (Trong nuc) 
- Vn ODA cp phát 
- V6n ODA vay 1i (bôi chi NSDP) 
- V6n NSDP (XDCB) 
- Vn NSDP (XSKT) 
- Vn khác (nu co) 

13 Hinh thCrc t chtrc quãn I dr an 
14 Phuong an bci thtrOng, h trq, tái dinh ci.r (nu cO) 

- S6 h, t chCrc bi ánh huOiig 
- S6 hO giãi tOa trng cn b trI tái djnh Cu.  
- Khá nãng thu xp tái dlnh  cr ti thôi dim Ip dij an 



Phy Ic II 
MAU BANG TIEN THV'C  HIN D AN 

thea dJg an s O  /SKHDT-TH ngay O  /02/2023 cüa Sá KE hoch và Ddu tz 

FIOACH  z 

sri' VA * Oi dung công Thol gian bt du 
(Tháng/näm) 

Thôi gian kt thüc 
(Thãng/näm) 

Chuanbj ' 
\'kL1  CTDT 

2 DT 
3 PhêduytCTDT 
4 L4p, thm djnh, ph duyt dv toán CBDT 
5 Lp báo cáo NCKT/KTKT 
6 Th.m djnh NCKT/KTKT 
7 Phé duyt NCKT/KTKT 

Thyc hin d an 
8 CAm cc GPMB 
9 Ban giao mt bAng cho Trung tam PTQD 
10 Thông báo thu h6i dt 
II Kim k dAt dai, tái san trén dAt 
12 Xáy dmg don giá, trinh phé duyt phLrong an bAl thiiOng, h trçl tái djnh ctr 
13 TichcchitrabAithuàng 
14 LpKHLCNT 
15 mAns djnh KHLCNT 
16 Phê duyt LHLCNT 
17 Chi djnh thAn hoc dAn thAn TKBVTC 
18 L4p, thAm dlnh, phé duyt TKBVTC 
19 I4p, thAm djnh, phé duyt h so myi thAn XLJTB 
20 ihüc Itra chon nhà thAn XL/TB 
21 ThAm dnh, phé duyt kAt qua li,ra chn nhà thAn XIJFB 

22 Phat lenh kh&i cong 
23 Phé duyt hA so k thut thi cOng 
24 ThicOng 
25 XCr l phát sinh trong qua trinh triAn khai thi cOng 

26 Don v chuyén mOn kiAm Ira trsrdc khi nghim thu 
27 Nghim thu don vào s dung 
28 Bàn giao cho don v si dung 

29 L hA so qu'At toán 

30 Tien hành kiem toán 
31 ThAm tra phé duyt quyAt toán 
32 Phé duyt quyAt toán 



Phy lyc HI 
MAU NHU cAu 86 TRi VON DV AN DEN KID HOAN THANH 

(Kern theo cong vOn ad !- 0/SKHDT-THngOy O /02/2023 cOo S& Id hoch va du i) 

s 

0 

Ni dung 

VAGiotri p 
g I n 

yt 

LOy k vn 
btrinrdu 
dOn dn ht 

näm 2022 

Nhu cu b6 fri vn (triu ding) 

Tngcng 
Nim 2023 NIm 2024 Nm 2025 

San nm 
2025 ng) 

Qu 1 Qu 2 Qu 3 Qu 4 Qu I Qu 2 Qu 3 Qu 4 Qu i Qu 2 Qu 3 Qu 4 

Tong cong 
Chi phi bi thuang, h tro vâ tái dnh cu 

2 Chi phi xOy dlrng 
3 Chi phi thiá bj 
4 Chi phi quàn I' dv an 
5 Chi phi tLr vn dtI tu xây drng 



Phu Inc IV 

MAU KE HOACH CIAI NGAN VON KE HOACH I)A GIAO NAM 2023 
'if)  /Vk'J-IflT_7'f-1..,,.,,, f)'. IflI)I1', ...... e.. ,.- 

STI' 41ung VA , * 

\ DAU 
20 2 

i' hoach  

-- -
' ''''''6") - - JLLJL4)UI V IlUU( VU UU 119 

K hoach giãi ngan trng thng (lriu dng) 

Thang I Thãng 2 'I'hng 3 Thang 4 Thang S Thang 6 Tháiig 7 Thang 8 Thing 9 Tháng 10 Thang II Thang 12 
Thãng 13 

(31/01/2024) 
TO'6Th —"&/J 

I  Chi phi hôi thixâng, 

2  Chiphixáydirng 

3  Clii phi ihiêt b! 
4 Chi phi quán l dg an 

5 Clii phi [if vn du lit xây dung 
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Phu hic V 
MAU BAO CÁO T!H HIMI THTJC HIN VA GIAI NGAN HANG THANG 

n theo Cong vOn s (7 /SKFIDT- TH ngOy  0  /02/2023 cza Sà K hogch và Du tie) 

SiT 

K 

AU  T' 
Khôi IuQng thrc 

hin t ngày 
01/01/2023 dn 

kj' báo cáo 

Cia trj giãi 
ngân tü ngày 
01/01/2023 
.lên k' báo 

cao 

Uc giái 
ngãn k' - 
tip theo 

Uc giãi 
ngán cá 

nãm 

Tin thçrc hin (báo cáo theo 
cong vic trong k hoch tin d 

däng ky) 

.LJ&(i Vt. £fiU UUfl 

Khó khAn, vrn5ng mc 
ch duán 

nàm 2023 

 Ngun v&i... 
Dtxán 1 

Dtrán2 
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