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BAO CÁO 
TInh hlnh tim frng và thu hi ttm frng vn du tur dn ht Qu II nãm 2022 

Can cü Cong van s 242/KBKG-KSC ngày 16/06/2021 v vic báo cáo 
dánh giá tInh hInh th%rc hin ttm ing theo Thông tix so 52/2018/TT-BTC ngày 
24/05/2018 cüa B Tài ChInh, 

Ban Quân 1 dir an du tu xây dçrng chuyên ngành dan diing và cong 
nghip tinh Kiên Giang tong hçip báo cáo tInh hInh ttm 1rng và thu hôi tm iirng 
các dir an quân 1 nhu sau: 

I.NgànhYt 

Dn h& tháng 07/2022 s du tam  rng các dr an ngành Y t Ban Quân l 
dir an dâu tu xay dijng chuyên ngành dan dung và cong nghip quán 1 con lai  là 
344.358.418.472 dông. Chi tiêt ti'rng dir an nhu sau: 

1. Bnh vin Ung Bu&u tinh Kiên Giang 

* Hong myc: C'4, thoát nu'àc, san, du&ng be tong, b nu6c, hang rào, 
cOng, via he, ông PCCC: con nq tam  1rng 50% hqp dong thiêt ké 165.500.000 
dông (hcip dOng so 40/HD ngày 12/6/2013 giia Ban Quán 1 và cong ty cO phân 
thiêt kê xây dirng Diem Nhan). 

* Hgng myc: Khoa chO'ng nhim khudn, dinh dw6ng, nhà xe 2 bánh. cOn nçi 
tam irng 50% hqp dông thiêt ké 152.800.000 dông (hqp dông so 46tHD ngày 
12/6/2013 gifla Ban Quàn l và cong ty cô phân thiêt kê xây drng Diem Nhan) 

- TInh hInh thirc hin : Gói th.0 dang ch nghim thu san phâm 

2. Bnh vin San nhi 

* Hgng myc: Thiê't ki ban ye thi cOng d& dang con ncr tgm &ng chi phi thiê't 
kê 1.425.899.587 dOng. 

- TInh hInh th1rc hin: ch& quyt djnh phê duyt quy& toán d thanh toán 
tam rng. 

* Gói thcu sd 37.1: May phát din dy phOng 2x1000KVA cOn ncr tçim ing 
chi phi giám sat 89.000.000 dOng. 

- TInh hInh thc hin: gói thAu dã hoàn thành, ch quyt djnh phê duyt 
quyêt toán dê thanh toán tam  trng 

* GOi thcu s6 53. Kiem toán d an cOn ncr tgm i'ng 1.053.500.000 dng 
('Trong dO: Clii phi kiêm toán 1.053.500.000 dOng) 
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- TInh hInh th1rc hin: dir an chua hoàn thành nên hcp dng tu vn kim 
toán dir an van trong thii gian thrc hin hçip dông. 

3. Bênh viên da khoa Châu Thành 

* Hing myc: Bci hoàn giái toá con nçi tgm &ng 6.500.337 dcng: chi phi bôi 
hoàn giâi tóa näm 2005. 

* GOi thu sd 03: N/ia vinh biêt, DMPD, LDR, xe 2-4 bánh cOn nct tam ing 
chi phi giám sat 32.600.000 dông 

* Gói thu sd 05: San tht&ng giao thOng, c4v  nzthc PCCC, thoát rnthc, HT 
thu gom nithc thai cOn nçi tgm th'zg chi phi xáy c4rng  2.211.478.720 a'óng. 

* Gói th4u so' 06: Hang rào m& trithc, ben cOn nçt tgm zng c/il phi giám 
sat 22.000.000 dOng. 

- TInh hInh thirc hin: Gói th.0 d dang dang chi don vj tu v.n giám sat b 
sung ho so nghim thu dê dü ho so quyêt toán. 

A •A A 4. Bçnh viçn Tam Than 

* Hçzng myc: BOi hoàn, hc trcrvà tái djnh cit 977.000.000 dng (trong do: 
bOi hoàn (gd 1) 72.000.000 dOng; bôi hoàn (gd 2) 905.000.000 dOng) 

- Tinh hInh thirc hin: Các h dan chi.ra nhn tin bi hoàn nên con gâi tài 
khoãn Bôi hoàn ti Kho bc Nhà nuóc Kiên Giang. 

5. Bnh vin da khoa (1020 gitrO'ng) 

* Gói thcu s 32. la: He thong cd'p thóat ntràc toàn khu cOn ncr  tgm ing 
738.000.000 dông (trong dO: chi phi xáy dyng 654.000.000 dóng; chi phi giám 
sat 84.000.000 dong) 

- TInh hInh thrc hin: Gói thu dang thrc hin. 

* Gói thu sá 34: Nhà dJ xác, nhâ nghi than nhán và thtc tp sinh cOn ncr 
tgm ing chi phi giám sat 46.900.000 dOng 

- TInh hInh thirc hin: Gói thu dang thrc hin. 

* Gói thcu sd 51. 1E: Nhà bao che 10 &t rác 1,2 cOn my tgm &ng chi phi 
thiêt bj 20.193.220.000 dOng 

- TInh hInh thirc hin: Gói thu dang thirc hin. 

* GOi 56: HT van  chuyln bang khI nén; HT diu hOa khóng khi cOn ncr tgm 
&ng chi phi giám sat iio.000.000 dOng 

- TInh hInh thrc hin: Gói th.0 dang chi quy& djnh phê duyt quyêt toán 
dé hoàn i'rng 

* GOi thdu sO' 76: Kim toán dt an cOn ncr tgm th'zg 99.241.000 dng 

- TInh hInh th1rc hin: Gói thu dang thirc hin. 

* Hang muc: Bi hoàn hO' trçr tái djnh cit cOn ncr tgm z-ng 704.367.200 
dng 
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- TInh hInh thirc hin: Dang ch& b sung h so chirng ti'x c1 lam thu tigiC 
hoàn üng. 

6. Bnh vin Ung Btro'u (400 gitrrng) 
* Gói thá'u so' 01: Xáy dy'ng kh6i nhà chInh, TTNL, hành lang xung quanh, 

phn din, phn nwó'c con nci tgm thig 273.009.108.000 dóng (trong do: chi phi 
xáy dmg: 272.097.238.000 dOng, chi phi giám sat 911.870.000 dong) 

- TInh hInh thigrc hin: gói thu dang thigrc hin. 
* GOi thdu sO' 05:Các hç1  thO'ng PCCC; thông giO tgo áp 4c cdu thang và 

thông giO hành lang cOn nq tgm zg 43.320.503.628 dOng (trong do: chi phi 
thiêt bj: 42.700.503.628 dOng; chi phi giám sat 620.000.000 dOng) 

- TInh hInh thigrc hin: gói thu dang thigic hin. 

II. S& Thông tin và Truyn thông tinh Kiên Giang 

Digx an Du tu h tang cong ngh thông tin Trung tam TIch hçip dü 1iu do 
thj thông minh tinh Kiên Giang den hêt tháng 07/2022 Gói thâu so 03: Sira chüa, 
nâng cap phOng thông tin dü lieu huàng dt chuân cOn nq tam  üng chi phi xây 
digmg 124.900.000 dông 

- TInh hInh thigrc hin: chô k bién bàn nghim thu quy& toán A-B 

III. S& Van hóa và The thao tinh Kiên Giang. 

Dn ht tháng 07/2022 sé du trn irng các digr an S Van boa và Th thao 
Ban Quãn 1 digr an dâu tu xây digmg chuyén ngành dan diging và cOng nghip 
quân l cOn lai  là 5 1.587.680.194 dOng. Chi tiêt trng digr an nhii sau: 

1. Trung tam trin lam VHNT và bão tn di san van hóa tinh. 
* Gói 02: Xdy dyiig mái kh6i nhà chInh, cdng, hang rào, nhà báo vç, san 

nên, PCCC, Thiét bj cOn ncr tQm zng 51.487.680.194 dOng (trong dO: chi phi xáy 
dy'ng: 50.82 7.694.512 dông; chi phi giám sat: 659.985.682 dông). 

- TInh hInh thigic hin : cong trInh dang thi cong dn giai doan  03 

2. Bão tn và phát trin p van hóa truyn thng dan tc Khmer. 
* Gói thu sO' 01: Xây dyiig á'p van hOa truyê'n thdng dan t(3c Khmer cOn ncr 

tgm i'rng Chi phi giám sátxáy dy'ng 100.000.000 dOng. 

- TInh hInh thigrc hin: gói thâu so 01: xây digmg âp van hóa truyên thông 
dan tc Khmer hang migic dâ dang tü truóc 11am 2015, chua có khôi luçmg thu 
hôi tam  üng 

IV. S Du ljch tinh Kiên Giang. 
Dn ht tháng 07 näm 2022 s6 dii tam  üng các digr an S& Du ljch Ban Quàn 

l digr an dâu tu xay digmg chuyên ngành dan diging và cOng nghip quân 1 cOn lai 
44.3 17.254.400 dOng. Chi tiêt timg digr an nhu sau: 

1. Nâng cp m& rng thrOng triic chInh vào dim du llch  cay GOn (don 
Cay GOn - kênh 14) 
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* Gói 02: Tróng cay xanh 02 ben lê dtrông con no' tgm &ng chi phi xây 
dyng 313.500.000 dóng 

- TInh hInh thrc hin: gói thu dang trong th?ji gian thirc hin. 

2. Dtrrng vào khu du ljch Ba Hon (cay xãng BInh Phn - M Chi Sfr. 

* Gói 01: GOi 0].' xáy drng dw&ng vào khu du ljch Ba HOn (cay xáng BInh 
Phán - Mo Chi Sit); di d&i và trónglgi câyxanh cOn nd tgm &ng 15.106.786.000 
dóng (trong do: chi phi xây drng: 14.731.786.000 dông; chi phi giám sat: 
375.000.000 dong). 

- TInh hInh thirc hin: Gói thu dang thi cong dn giai don 02 

3. Khu di tIch 11ch sir thing cãnh nuii MoSo, huyn Kiên Lirong và Hi) 
Hoa Mai, huyn U Minh ThtrQ'ng. 

* Gói so' 20: khu di tich thng cánh nli MOSO, huyn Kiên Luring cOn n 
tgm &ng 2.559.174.000 dông (trong do: chi phi xdy dmg: 2.530.174.000 dOng; 
chi phi giám sat: 29.000.000 dOng). 

- TInh hInh thirc hin: gói thu dang l.p hi) sci quy& toán 
* GOi sO' 30: thi cOng xáy dng cu cánh tir du'&ng chinh vào h hoa mai; 

náng cap, ma r5ng diràng tryc chInh vào diem du ljch cay gOn . ..cOn ncr tgm ing 
3.510.587.000 dOng (trong dO: chi phi xáy 4mg: 3.404.691.000 dOng; clii phi 
giám sat: 105.896.000 dong). 

- TInh hInh thirc hin: khOng trin khai thi cong disçic, phâi ch thi cong 
xong gói thâu so 01 t phIa trong 

* Hqng myc: Bi hoàn tuyê'n du'&ng quanh mU MOSO, huyn Kiên Lirong 
cOn ncr  tgm ing 218.632.400 dOng 

- TInh hInh thirc hin: cOn 1i nhung h v.ng m.t không có ô dja phucmg 
va nhQng h tranh cap chua den nh.n tiên nén khOng the chi tiên theo phung an 
dé the thu hôi tm irng. 

4. Nâng cp, mir rng duO'ng quanh nIii HOn Me (doin thr&ng trên 
than dê + doin tü UBND xã Thô So'n dn ngã ba ci)ng HOn Quéo) 

* Dir an nâng cá'p, màr5ng dicàng quanh mU HOn Me ncr  tgm ing chi phi 
xay c4rng  22.608.575.000 dOng 

- TInh hInh thirc hin: gói thu dang th%rc hin 

V. Sir Lao dng - TBXH tinh Kiên Giang 
Dn ht näm tháng 07/2022 si) du tarn irng các dr an Sâ Lao dng va 

Thuang binh Ban Quán 1 dir an dâu tu xây dirng chuyên ngành dan diing và 
cong nghip quàn 1 cOn 1i là 786.411.316 dông. Chi tiêt trng d an nhu sau: 

1. MO' rng Trirong Trung cp ngh Dan tc ni trui 

- Nçi tm irng chi phi Bi)i hoàn: 600.992.000 di)ng. 
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- TInh hInh thrc hin thu hi tam  i'mg: Hin con lai 01 h dan chua th 
nhn tiên dixçic do ngthi then không có a dja phiiang. 

2. Cãi to, nâng cp nghia trang 1it si Phü Quc 

- Nq tam  1mg chi phi quãn 1 dir an: 14.975.316 d6ng. 

- TInh hInh thirc hin thu hi tam  irng: dang ch chti du tu np lai  d 1p 
thu tiic dê thanh toán thu hôi tam  üng 

3. Nãng cao näng 1ic Trung tam dlch  viii vic lam 

- Nçi tam  irng chi phi giám sat xây dirng 170.444.000 dng. 

- TInh hInh th?c hin: cha quyt quyt toán d thu hi tam  üng. 

Noinhln: 
- Kho bc nhà rnrâe; 
- Các Chü dau tu; 
- Luu: VT,ntthuy 
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