
UBND HUYỆN GIA LỘC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình  số        /TTr-UBND ngày        /12/2022 của UBND huyện Gia Lộc)

ĐVT: Triệu đồng

ST
T Tên công trình/dự án Tổng mức

đầu tư

Giá trị
quyết toán,
ước giá trị
KLHT đến

hết
31/12/2022

Số vốn đã
thanh toán

từ khởi
công đến
hết năm

2021

Kế hoạch
vốn năm

2022

Trong đó

Điều chỉnh
tăng, giảm
 (-) KH vốn

Trong đó
Kế hoạch

vốn sau khi
điều chỉnh,

bổ sung
năm 2022

Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I GIỮ NGUYÊN KẾ HOẠCH VỐN 72.138,4 66.127,9 32.571,4 19.197,2 6.440,0 930,0 11.827,2 - - - - 19.197,2 6.440,0 930,0 11.827,2

1
Trang  thiết  bị  nội  thất  công  trình:
Trung tâm bồi dưỡng chính trị  huyện
Gia Lộc

5.972,0 5.852,0 3.000,0 2.000,0 2.000,0 - 2.000,0 2.000,0

2

Cải tạo đường Lê Thanh Nghị (đoạn từ
ngã  tư  Chợ  Cuối  đến  đại  lộ  Võ
Nguyên  Giáp).  HM:  Mặt  đường,
block, vỉa hè, cây xanh).

15.555,1 15.011,9 11.436,0 2.150,9 2.000,0 150,9 - - - 2.150,9 2.000,0 150,9

3
Cải tạo, nâng cấp đường huyện (đoạn
qua  trung  tâm  xã  Thống  Kênh,  từ
Km1+550 - Km2+504).

8.485,3 7.191,8 3.770,2 2.440,0 2.440,0 - - 2.440,0 2.440,0

4
Cải  tạo  đoạn  đường  cuối  phố  Cầu
Nghè đến khu dân cư mới Thị trấn Gia
Lộc, huyện Gia Lộc.

4.921,4 4.574,8 3.000,0 1.000,0 1.000,0 - - 1.000,0 1.000,0

5
 Cải tạo nâng cấp Hệ thống cơ sở hạ
tầng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung
xã Phạm Trấn

12.541,3 12.715,2 8.865,2 2.026,0 2.026,0 - - 2.026,0 2.026,0

6

Công trình Nạo vét kênh dẫn nhánh +
hố hút làm thuỷ lợi Đông Xuân 2021-
2022 trên địa bàn huyện Gia Lộc (kế
hoạch tỉnh giao).

1.046,2 1.040,2 1.040,2 930,0 110,2 - - 1.040,2 930,0 110,2

7

Công  trình  Nạo  vét  kênh  dẫn  nhánh
làm  thuỷ  lợi  Đông  Xuân  2021-2022
trên địa bàn huyện Gia Lộc (huyện bổ
sung kế hoạch).

1.046,2 1.040,2 1.040,2 1.040,2 - 1.040,2 1.040,2

8 Nhà khoa thận nhân tạo  thuộc  Trung
tâm y tế huyện Gia Lộc 14.958,0 11.089,0 2.500,0 4.500,0 4.500,0 - - 4.500,0 - - 4.500,0



9 Cải  tạo,  nâng  cấp  một  số  hạng  mục
trường THCS Lê Thanh Nghị 7.612,8 7.612,8 - 3.000,0 3.000,0 - - 3.000,0 - - 3.000,0

II ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH
VỐN 455.180,6 268.942,2 116.014,7 334.337,7 11.100,0 - 323.237,7 -216.683,7 -1.986,3 - -214.697,4 117.654,1 9.113,7 0,0 108.540,3

1
Cải tạo đường Yết Kiêu (Đoạn từ ngã
ba thị trấn Gia Lộc đến cầu Chùa So)
HM:  Block, vỉa hè, cây xanh.

14.970,6 13.807,2 8.800,0 5.000,0 5.000,0 -1.100,0 -1.100,0 3.900,0 3.900,0 - -

Công trình
điều chỉnh

giảm kế hoạch
vốn sang các
công trình có

khả năng thanh
toán vốn tốt

hơn
2

Cải  tạo  đường  Nguyễn  Chế  Nghĩa
(Đoạn từ cầu Thống Nhất đến ngã ba
Gia  Lộc)  HM:   Block,  vỉa  hè,  cây
xanh.

12.168,7 11.069,0 7.907,3 2.800,0 1.100,0 1.700,0 -886,3 -886,3 1.913,7 213,7 - 1.700,0

3 Nhà văn hóa trung tâm huyện 29.197,0 25.572,7 22.000,0 2.000,0 2.000,0 -800,0 -800,0 1.200,0 - - 1.200,0

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

4
Cải  tạo,  nâng  cấp  đường huyện  20C,
huyện  Gia  Lộc  (đoạn  từ  xã  Đồng
Quang đến xã Nhật Tân).

3.998,5 3.998,5 2.816,5 1.000,0 1.000,0 -1.000,0 -1.000,0 - - - 0,0

5

Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191C,
huyện  Gia  Lộc.  Đoạn  từ  đường  trục
Bắc  –  Nam  đến  trường  THCS  Hồng
Hưng (Km1+702,56 - Km2+710,54).

14.099,0 10.232,0 5.662,9 7.840,0 7.840,0 -3.911,2 -3.911,2 3.928,8 - - 3.928,8

6
Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191C,
huyện Gia  Lộc;  đoạn từ  QL.38B đến
xã Hồng Hưng (Km0 – Km0+766,74).

7.723,6 7.336,2 6.536,2 800,0 800,0 -597,9 -597,9 202,1 - - 202,1

7

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường  huyện  39H
huyện Gia Lộc, (đoạn qua trung tâm xã
Gia  Lương  từ  Km1+237,42-
Km2+019,32).

8.742,2 7.595,2 6.586,5 2.000,0 2.000,0 -1.979,2 -1.979,2 20,8 - - 20,8

8 Cải tạo đường GT nội đồng thôn Đông
Thượng xã Đồng Quang 3.432,5 3.175,7 2.000,0 1.000,0 1.000,0 -815,0 -815,0 185,0 - - 185,0

9 Trụ  sở  làm  việc  Trung  tâm  dịch  vụ
nông nghiệp huyện Gia Lộc 6.983,0 6.864,7 6.000,0 500,0 500,0 -174,9 -174,9 325,1 - - 325,1

ST
T Tên công trình/dự án Tổng mức
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hết năm
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Trong đó
Kế hoạch

vốn sau khi
điều chỉnh,

bổ sung
năm 2022

Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



10

Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH11,
huyện  Gia  Lộc;  Đoạn  từ  đường  trục
Bắc –Nam đến hết  khu dân cư Kênh
Triều (Km0+356 – Km1+507,97)

14.997,3 14.997,3 3.594,0 10.000,0 10.000,0 -1.220,3 -1.220,3 8.779,7 - - 8.779,7

11

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường  huyện  Gia
Xuyên - Trùng Khánh (đoạn từ nghĩa
trang  Liệt  sỹ  xã  Thống  Nhất,  đến
đường tỉnh 395)

11.811,0 10.858,4 7.000,0 2.700,0 2.700,0 -365,3 -365,3 2.334,7 - - 2.334,7

12

Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191C,
huyện  Gia  Lộc;  đoạn  từ  xã  Đoàn
Thượng  đến  đường  trục  Bắc  -  Nam
(Km0+766,74 - Km1+608,52).

10.930,4 9.520,9 8.000,0 1.500,0 1.500,0 -496,5 -496,5 1.003,5 - - 1.003,5

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

13
Cải  tạo,  nâng  cấp  đường  huyện  Yết
Kiêu - Cổ Bì (đoạn từ thôn Hạ Bì đến
đường gom ô tô cao tốc Hà Nội - HP)

7.973,0 7.562,1 4.000,0 4.000,0 -1.100,0 -1.100,0 2.900,0 - - 2.900,0

14

Cải tạo, mở rộng cống Đôn Thưa qua
kênh  Hồng  Đức  thuộc  đường  huyện
20C giao với QL.38B tại Km8+543(P)
xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc.

12.110,2 12.110,2 1.600,0 11.000,0 2.000,0 9.000,0 -2.881,3 -2.881,3 8.118,7 2.000,0 - 6.118,7

15

Cải  tạo  nâng  cấp  đường  huyện  Gia
Xuyên-  Trùng  Khánh  đoạn  từ  nghĩa
trang liệt sỹ xã Thống Nhất đến đường
tỉnh 395 (Giai đoạn 2: từ cuối khu dân
cư bên trái tuyến đến đường tỉnh 395)

7.953,0 7.516,5 5.000,0 3.000,0 2.000,0 -1.742,0 -1.742,0 3.258,0 3.000,0 - 258,0

16
Cải  tạo  đường  vào  khu  siêu  thị  chợ
Cuối Thị trấn Gia Lộc (Ngõ 359 phố
Nguyễn Chế Nghĩa).

3.712,8 3.594,1 2.800,0 491,6 491,6 -491,6 -491,6 - -

17
Xây dựng đường giao thông vào khu
nuôi trồng thủy sản
thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh

5.094,7 5.094,7 0,0 3.000,0 3.000,0 -1.000,0 -1.000,0 2.000,0 - - 2.000,0

18 Chỉnh trang lưới điện hạ áp 0,4KV và
cáp viễn thông đường Yết Kiêu 794,9 780,9 400,0 376,0 376,0 -376,0 -376,0 - - - -

19 Chỉnh trang lưới điện hạ áp 0,4KV và
cáp viễn thông đường Lê Thanh Nghị 1.193,0 1.162,2 700,0 454,8 454,8 -454,8 -454,8 - - - -

20
Cải  tạo,  nâng cấp hệ  thống cơ sở  hạ
tầng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung
khu Thị Đức, xã Nhật Tân,

4.172,3 3.703,8 3.376,1 327,7 327,7 -327,7 -327,7 - - - -

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

ST
T Tên công trình/dự án Tổng mức

đầu tư

Giá trị
quyết toán,
ước giá trị
KLHT đến

hết
31/12/2022

Số vốn đã
thanh toán

từ khởi
công đến
hết năm

2021

Kế hoạch
vốn năm

2022

Trong đó

Điều chỉnh
tăng, giảm
 (-) KH vốn

Trong đó
Kế hoạch

vốn sau khi
điều chỉnh,

bổ sung
năm 2022

Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



21

 Công trình: Cải tạo nâng cấp Hệ thống
cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thuỷ sản
tập trung 67 ha xã Lê lợi, Hạng mục:
Nền, mặt đường và thoát nước

6.596,6 6.324,2 5.703,9 620,3 620,3 -620,3 -620,3 - - - -

22

Nạo vét kênh dẫn nhánh  làm thuỷ lợi
Đông  Xuân  2020-2021  trên  địa  bàn
huyện  Gia  Lộc  (huyện  bổ  sung  kế
hoạch).

1.046,8 1.044,8 998,3 46,5 46,5 -46,5 -46,5 - - - -

23

Nạo vét kênh dẫn nhánh + Hố hút  làm
thuỷ  lợi  Đông  Xuân  2020-2021  trên
địa bàn huyện Gia Lộc (kế hoạch tỉnh
giao).

1.046,8 1.044,8 998,3 46,5 46,5 -46,5 -46,5 - - - -

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

24
Công  trình  Làm  đường  bê  tông  vào
khu  chăn  nuôi  thuỷ  sản  thôn  Thành
Lập xã Gia Lương, huyện Gia Lộc

1.077,3 1.046,9 - 1.046,9 1.046,9 -183,1 -183,1 863,8 - - 863,8

25
Công  trình  Làm  đường  bê  tông  bờ
kênh  Thạch  Khôi-  Đoàn  Thượng,  xã
Đoàn Thượng

1.174,4 1.109,1 - 1.000,0 1.000,0 -59,3 -59,3 940,7 - - 940,7

26

Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191C,
huyện Gia Lộc; Đoạn từ trường THCS
Hồng  Hưng  đến  ngã  tư  chợ  Phe  cũ
(Km2+710,54 – Km3+201,14).

14.679,3 14.679,3 - 10.000,0 10.000,0 -1.817,2 -1.817,2 8.182,8 - - 8.182,8

27
Xây dựng , cải tạo cầu Gỗ trên đường
Lê  Thanh  Nghị,  thị  trấn  Gia  Lộc,
huyện Gia Lộc

12.332,7 12.332,7 - 10.000,0 10.000,0 -5.500,0 -5.500,0 4.500,0 - - 4.500,0

28

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và
kênh  tưới  tiêu  ven  đường  giao  thông
vào  thôn  Đông  Thượng,  xã  Đồng
Quang

2.570,6 2.570,6 - 2.000,0 2.000,0 -1.500,0 -1.500,0 500,0 - - 500,0

29 Xây  dựng  sân,  bồn  hoa  trước  cổng
trung tâm chính trị huyện Gia Lộc 1.221,7 1.221,7 - 1.000,0 1.000,0 -293,2 -293,2 706,8 - - 706,8

30
Kiên cố hóa kênh tưới, tiêu giáp đường
huyện ĐH 11, đoạn qua trung tâm xã
Thống Kênh, huyện Gia Lộc

4.323,7 4.323,7 - 2.000,0 2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 - -

31 Kiên cố hóa kênh KC đoạn từ K0+700-
K1+930 Trạm bơm Yết Kiêu 5.857,4 5.857,4 - 3.093,0 3.093,0 -618,3 -618,3 2.474,8 - - 2.474,8

32
Kiên cố hóa kênh KC
 đoạn từ K0+400 - K0+704 Trạm bơm
Tân Tiến

1.221,0 1.221,0 - 1.160,0 1.160,0 -328,5 -328,5 831,5 - - 831,5

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)
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Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



33 Kiên cố hóa kênh N3 đoạn từ K0+300
- K0+603 Trạm bơm Tân Tiến 849,9 849,9 - 810,0 810,0 -230,0 -230,0 580,0 - - 580,0

34

Kiên  cố  hóa  kênh  KC  đoạn  K0+00-
K0+550 Trạm bơm Thống Nhất và cải
tạo đường bê tông đầu kênh KC 2.751,0 2.751,0 - 1.000,0 1.000,0 -1.000,0 -1.000,0 - -

35
Lập  quy  hoạch  sử  dụng  đất  thời  kì
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và
kế hoạch sử dụng đất năm 2021

3.897,9 3.762,0 2.850,0 910,0 910,0 -410,0 -410,0 500,0 - - 500,0

36 Kiểm kê đất đai 2.867,6 2.690,8 2.400,0 450,0 450,0 -159,2 -159,2 290,8 - - 290,8

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

37 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện
Gia Lộc 564,3 527,9 530,0 530,0 -2,1 -2,1 527,9 - - 527,9

38 Công trình Cải tạo sân vườn Huyện Ủy
Gia lộc 1.039,4 967,0 900,0 2.000,0 2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 0,0 - - -

39 Cải  tạo,  sửa  chữa  một  số  phòng  làm
việc của các ban xây dựng Đảng 5.357,3 4.999,2 4.750,0 4.750,0 -190,0 -190,0 4.560,0 - - 4.560,0

40 Công  trình  xây  dựng  mới  nhà  để  xe
Huyện Ủy Gia lộc 745,5 694,2 600,0 865,5 865,5 -865,5 -865,5 - - - -

41
Cải  tạo,  nâng  cấp  nhà  làm  việc  bộ
phận  tiếp  nhận  hồ  sơ  và  trả  kết  quả
theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc

4.484,1 4.000,0 4.000,0 -4.000,0 -4.000,0 - - - -

42

Hỗ trợ xây dựng công trình: nhà tiếp
nhận và trả  kết  quả theo cơ chế Một
cửa cấp xã (7 xã xây mới x 1,8 tỷ/nhà
= 12,6 tỷ)

12.544,7 15.844,7 12.600,0 - - 12.600,0 -6.778,9 - - -6.778,9 5.821,1 - - 5.821,1

Công  trình  Nhà  tiếp  nhận  và  trả  kết
quả  theo  cơ   chế  một  cửa  xã  Toàn
Thắng huyện Gia Lộc

1.784,2 1.784,2 - 1.800,0 1.800,0 -1.224,5 -1.224,5 575,5 - 575,5

Công  trình  Nhà  tiếp  nhận  và  trả  kết
quả  theo  cơ  chế  một  cửa  xã  Đồng
Quang huyện Gia Lộc

1.798,5 1.798,5 - 1.800,0 1.800,0 -1.173,9 -1.173,9 626,1 - 626,1

Công  trình  Nhà  tiếp  nhận  và  trả  kết
quả theo cơ  chế một cửa xã Gia Tân
huyện Gia Lộc

1.762,0 1.762,0 - 1.800,0 1.800,0 -800,0 -800,0 1.000,0 - 1.000,0

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

ST
T Tên công trình/dự án Tổng mức

đầu tư

Giá trị
quyết toán,
ước giá trị
KLHT đến

hết
31/12/2022

Số vốn đã
thanh toán

từ khởi
công đến
hết năm

2021

Kế hoạch
vốn năm

2022

Trong đó

Điều chỉnh
tăng, giảm
 (-) KH vốn

Trong đó
Kế hoạch

vốn sau khi
điều chỉnh,

bổ sung
năm 2022

Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Công  trình  Nhà  tiếp  nhận  và  trả  kết
quả theo cơ chế một cửa xã Gia Khánh
huyện Gia Lộc

1.800,0 1.800,0 - 1.800,0 1.800,0 -800,0 -800,0 1.000,0 - 1.000,0

Công  trình  Nhà  tiếp  nhận  và  trả  kết
quả theo cơ chế một cửa xã Gia Lương
huyện Gia Lộc

1.800,0 1.800,0 - 1.800,0 1.800,0 -800,0 -800,0 1.000,0 - 1.000,0

Công  trình  Nhà  tiếp  nhận  và  trả  kết
quả  theo  cơ   chế  một  cửa  xã  Đức
Xương huyện Gia Lộc

1.800,0 1.800,0 - 1.800,0 1.800,0 -1.180,6 -1.180,6 619,4 - 619,4

Công  trình  Nhà  tiếp  nhận  và  trả  kết
quả  theo  cơ  chế  một  cửa  xã  Thống
Kênh huyện Gia Lộc

1.800,0 1.800,0 - 1.800,0 1.800,0 -800,0 -800,0 1.000,0 - 1.000,0

43
Cải tạo,  sửa chữa công trình nhà tiếp
nhận và  trả  kết  quả  theo cơ chế  một
cửa ( 11 xã x 0,3 tỷ = 3,3 tỷ)

3.300,0 3.300,0 3.300,0 3.300,0 -3.300,0 -3.300,0 - -

44 Hỗ trợ xây trụ sở Công an cấp xã 2.000,0 2.000,0 2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 - - - -

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

45

Nâng cấp tầng 2 trụ sở làm việc, sân
vườn, lán xe đội Cảnh sát giao thông
trật tự, đội cảnh sát phòng cháy chữa
cháy  và  cứu  nạn,  cứu  hộ  Công  an
huyện

2.925,6 1.300,0 2.000,0 2.000,0 -1.100,7 -1.100,7 899,3 - - 899,3

46
Công trình:  Xây dựng nhà ăn,  phòng
hội trường, phòng ở chiến sĩ, nhà kho
Ban CHQS huyện Gia Lộc

8.249,8 8.249,8 3.434,7 5.000,0 5.000,0 -2.800,0 -2.800,0 2.200,0 - - 2.200,0

47 Cải  tạo,  nâng  cấp  hạng  mục  phụ  trợ
Tòa án nhân dân huyện 2.678,4 2.677,5 2.350,0 400,0 400,0 -400,0 -400,0 - - - -

48 Hỗ trợ cải tạo các công trình phụ trợ
trường THPT Đoàn Thượng 1.000,0 999,6 1.000,0 1.000,0 -73,0 -73,0 927,0 - - 927,0

49 Chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng
khu dân cư mới các xã 111.839,0 111.839,0 111.839,0 -80.821,5 -80.821,5 31.017,5 - - 31.017,5

50

Hỗ trợ các xã đã được đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông
thôn  mới  nâng  cao,  nông  thôn  mới
kiểu  mẫu  năm  2022  (2  xã  đã  hoàn
thành; dự kiến 7 xã đăng ký)

48.000,0 48.000,0 48.000,0 -38.000,0 -38.000,0 10.000,0 - - 10.000,0

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

ST
T Tên công trình/dự án Tổng mức

đầu tư

Giá trị
quyết toán,
ước giá trị
KLHT đến

hết
31/12/2022

Số vốn đã
thanh toán

từ khởi
công đến
hết năm

2021

Kế hoạch
vốn năm

2022

Trong đó

Điều chỉnh
tăng, giảm
 (-) KH vốn

Trong đó
Kế hoạch

vốn sau khi
điều chỉnh,

bổ sung
năm 2022

Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



51
Hỗ trợ Nhà ở người có công với cách
mạng thực sự khó khăn về nhà ở (13
nhà xây mới và 24 nhà sửa chữa)

1.380,0 1.380,0 1.380,0 -120,0 -120,0 1.260,0 - - 1.260,0

52
Đường  vành  đai  II  Thành  phố  Hải

Dương (Mở rộng đường gom, Cao tốc
Hà Nội - Hải Phòng)

2.000,0 2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 - - - -

Do chưa triển
khai thực hiện
dự án đầu tư

53

Đường tránh Quốc lộ 37 đoạn qua thị
trấn  Gia  Lộc  (đoạn  nối  cầu  Thống
Nhất/QL37 với đường vành đai I thành
phố Hải Dương)

3.000,0 3.000,0 -3.000,0 -3.000,0 - - - -

54 Đài liệt sỹ huyện 2.000,0 2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 - - - -

55

Cải  tạo,  nâng  cấp  Block  vỉa  hè,  cây
xanh, hệ thống điện chiếu sáng..., khu
vực thị trấn Gia Lộc (Cải tạo phố Giỗ,
phố  Cuối,  cây  xanh,  hệ  thống  tiêu
thoát nước, Hệ thống điện ...)

5.000,0 5.000,0 -5.000,0 -5.000,0 - - - -

56

Cải  tạo,  nâng  cấp  Block,  vỉa  hè,  cây
xanh đường 393 (đoạn từ Đại Lộ Võ
Nguyễn Giáp đến cầu vượt đường ô tô
cao tốc HN-HP thuộc thị trấn Gia Lộc)

2.000,0 2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 - - - -

57

Cải tạo đoạn nối đường Lê thanh Nghị
với phố cầu nghè và đoạn ngõ 359 nối
với  phố  Cầu  nghè  ra  đường  395,  thị
trấn Gia Lộc)

3.000,0 3.000,0 -3.000,0 -3.000,0 - - - -

58
Hệ thống điện chiếu sáng đường huyện
ĐH11,  đoạn qua trung tâm xã Thống
Kênh

1.000,0 1.000,0 -1.000,0 -1.000,0 - - - -

59 Xây  dựng  mở  rộng  TTGD  nghề
nghiệp, GDTX huyện (xã Gia Tân) 3.000,0 3.000,0 -3.000,0 -3.000,0 - -

60 Dự án công trình phù Điêu huyện Gia
Lộc 3.000,0 3.000,0 -3.000,0 -3.000,0 - -

61
Dự án  giải  phóng mặt  bằng  khu  vực
phòng  thủ  huyện  tại  xã  Toàn  Thắng,
Lê Lợi

3.500,0 3.500,0 3.500,0 -3.500,0 -3.500,0 -

62 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc phòng
Giáo dục - Đào tạo 500,0 500,0 -500,0 -500,0 - - - -

63
Cải tạo phòng họp, phòng làm việc nhà
làm  việc  Thường  trực  HĐND,  lãnh
đạo UBND huyện

6.000,0 6.000,0 -6.000,0 -6.000,0 - - - -

Công trình
giảm kế hoạch
vốn do thiếu

vốn (chưa thực
hiện thu tiền
sử dụng đất
năm 2022)

ST
T Tên công trình/dự án Tổng mức

đầu tư

Giá trị
quyết toán,
ước giá trị
KLHT đến

hết
31/12/2022

Số vốn đã
thanh toán

từ khởi
công đến
hết năm

2021

Kế hoạch
vốn năm

2022

Trong đó

Điều chỉnh
tăng, giảm
 (-) KH vốn

Trong đó
Kế hoạch

vốn sau khi
điều chỉnh,

bổ sung
năm 2022

Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



64
Điều  chỉnh  lập  quy  hoạch  xây  dựng
vùng  huyện  Gia  Lộc  đến  năm  2030,
tầm nhìn đến năm 2050

700,0 700,0 -700,0 -700,0 - - - -

Công trình có
kế hoạch vốn
đã hỗ trợ từ
nguồn dự

phòng ngân
sách và tăng
thu thường
xuyên năm

2022

65 Lập  quy  hoạch  xây  dựng  chung  xã
nông thôn đến năm 2030 3.000,0 3.000,0 -3.000,0 -3.000,0 - - - -

III ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH
VỐN 4.966,9 4.933,3 20.324,0 20.324,0 11.679,8 1.986,3 9.693,5 32.003,8 1.986,3 30.017,5

1

Cải  tạo  nâng  cấp  đường  huyện  Gia
Xuyên-  Trùng  Khánh  đoạn  từ  nghĩa
trang liệt sỹ xã Thống Nhất đến đường
tỉnh 395 (Giai đoạn 2: từ cuối khu dân
cư bên trái tuyến đến đường tỉnh 395)

1.728,7 1.728,7 1.728,7 1.728,7 - -

 Bổ sung tăng
kế hoạch vốn
để thanh toán
công trình đã
có khối lượng

hoàn thành

2
Cải  tạo  đường  vào  khu  siêu  thị  chợ
Cuối Thị trấn Gia Lộc (Ngõ 359 phố
Nguyễn Chế Nghĩa).

257,6 257,6 257,6 257,6

3 Nhà  tập  kết  rác  thải  tạm  thời  Trung
tâm Y tế huyện Gia Lộc. 882,0 848,4 750,0 750,0 17,3 17,3 767,3 - - 767,3

4

Cải tạo khuôn viên sân Khối cơ quan
đoàn thể UBND, sửa chữa cổng tường
rào, lán xe, nhà ăn và công trình phụ
trợ UBND huyện Gia Lộc

4.084,9 4.084,9 - 2.500,0 2.500,0 900,0 900,0 3.400,0 3.400,0

5 Hỗ trợ các công trình khác 17.074,0 17.074,0 8.776,2 8.776,2 25.850,3 - - 25.850,3

Hỗ trợ các xã
khó khăn về

nguồn vốn đầu
tư để thanh
toán trả nợ

XDCB

TỔNG CỘNG 532.285,8 340.003,4 148.586,1 373.859,0 17.540,0 930,0 355.389,0 -205.003,9 - - -205.003,9 168.855,1 17.540,0 930,0 150.385,1

ST
T Tên công trình/dự án Tổng mức

đầu tư

Giá trị
quyết toán,
ước giá trị
KLHT đến

hết
31/12/2022

Số vốn đã
thanh toán

từ khởi
công đến
hết năm

2021

Kế hoạch
vốn năm

2022

Trong đó

Điều chỉnh
tăng, giảm
 (-) KH vốn

Trong đó
Kế hoạch

vốn sau khi
điều chỉnh,

bổ sung
năm 2022

Trong đó

Ghi chúNguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

Nguồn vốn
đầu tư công
tỉnh phân

bổ

Nguồn
vốn sự
nghiệp

Thu tiền SD
đất NSH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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