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BAO CÁO 
TInh hInh tim lung và thu hiM tim irng vn du hr dn ht Qu III nàm 

2022 

Can cü Cong van so 242/KBKG-KSC ngày 16/06/2021 ye vic báo cáo 
dánh giá tInh hInh thirc hin tm 1mg theo Thông ttr so 52/2018/TT-BTC ngày 
24/05/2018 cüa B Tài ChInh, 

Ban Quãn l di,r an du tu xây dijng chuyên ngành dan d%ing và cong 
nghip tinh Kiên Giang tong hcip báo cáo tInh hInh t?.m  1mg và thu hôi tm 1mg 
các dr an quãn 1 nhi.r sau: 

I.NgànhYt 

Dn h& tháng 10/2022 s du tm lung các dir an ngành Y t Ban Quán 1 
dir an dâu tu xây drng chuyên ngành dan d1ing và cong nghip quãn 1 cOn 1i là 
343.554.810.272 dông. Chi tiêt t1mng dir an nhu sau: 

1. Bnh vin Ung Btró'u tinh Kiên Giang 

* Hgng rnyc. Cá'p, thoát nu'ó'c, san, duàng be tong, b nu'ác, hang rào, 
cóng, via h, óngPCCC. cOn nçi tm lung 50% hçip dông thiêt kê 165.500.000 
dOng (hqp dông so 40/I-ID ngày 12/6/2013 giüa Ban Qun l và cong ty cô phân 
thiêt kê xây drng Diem Nhân). 

* HQng myc: Khoa chó'ng nhilm khudn, dinh dufmg, nhà xe 2 bánh: cOn nç 
tm lung 50% hcip dông thiêt kê 152.800.000 dOng (hqp dng s 46/I-ID ngày 
12/6/2013 giuia Ban Quàn l và cong ty cô phân thiêt kê xây dmng Diem Nhân) 

- TInh hInh thirc hin: Gói thAu dang chO nghim thu san phm 

2. Bênh viên San nhi 

* Hgng myc: ThiEt kê' ban ye thi cong d& dang cOn nd tgm üng chi phi thiê't 
ké 1.425.899.587 dóng. 

- TInh hInh thrc hin: Dã có quyt djnh phê duyt quyt toán, ban quán l 
dang 1p thu tiic thanh toán tm lung 

* GOi thcu sO' 37.1: May phát din dtphOng 2x1000KVA cOn no' tçim &ng 
chi phi giám sat 89.000.000 dOng. 

- TInh hInh thimc hin: gói th.0 dà hoàn thành, chr quy& djnh phê duyt 
quyêt toán dé thanh toán tm lung 
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* Gói thcu s6 53: Kkm toán dr an con ncr  tçim zng 1.053.500.000 dng 
(7'rongdó: chi phi k/em toán 1.053.500.000 dông,) 

- TInh hInh thirc hin: dir an chua hoàn thành nên hcip dng tu van kim 
toán dir an vn trong thyi gian thirc hin hqp dông. 

3. Bnh viên ila khoa Châu Thành 

* Hgng myc: Bii hoàn giái toá cOn ncr  tgm z'ng 6.500.337 dng: chi phi bi 
hoàn giài tôa nàm 2005. 

* GOi thdu sá 03: Nhà vinh biçt, DMPD, LDR, xe 2-4 bánh cOn ni tam &ng 
chi phi giám sat 32.600.000 dOng 

* GOi thu s 05: San dwOng giao thOng, cá nu'ó'c PCCC, thoát ,nthc, HT 
thu gom nithc thai cOn ncr tm thig chi phi xáy dmg 2.211.478.720 dOng. 

* Gói thcu sd 06: Hang rào mt tru'ác, ben cOn ni tam thig chi phi giám 
sat 22.000.000 dOng. 

- TInh hInh thirc hin: Gói thu dc dang dang ch don vj tu v.n giám sat bt 
sung ho sor nghim thu dé dü ho so quyêt toán. 

4. Bnh vin Tam Than 
* Hgng myc: Bi hoàn, M trçr và tat dinh cw 977.000.000 dng ('trong do: 

bói hoàn (gd 1) 72.000.000 dông; bOi hoàn (gd 2) 905.000.000 dóng) 

- TInh hInh thirc hin: Các h dan chua nhn tin bi hoàn nell con gi tài 
khoán Bôi hoàn ti Kho b.c Nhà nuOc Kiên Giang. 

5. Bnh vin da khoa (1020 gitrrng) 

* Gói thu Sd 32. la: He thdng cá'p thóat nithc toàn khu cOn ncr tgm th'zg 
738.000.000 dông (trong do: chi phi xáy dmg 654.000.000 dOng; chi phi giám 
sat 84.000.000 dOng,) 

- TInh hInh thc hin: Gói thu dâ gâi th.m tra phê duyt quyêt toán 

* GOi thu 5d 34: Nhà d xác, nhà nghi than nhân và thrc tp sinh cOn ncr 
tgm &ng chi phi giám sat 46.900.000 dông 

- TInh hInh th%rc hin: Gói thu dang thc hin. 

* GOi thdu sd 51. JE: Nhà bao che /0 dó't rác 1,2 cOn ncr tgm thig chi phi 
thiêt bj 20.193.220.000 dông 

- TInh hmnh thrc hin: Gói th.0 dang thirc hin. 

* Gói 56: HT vn chuyé'n bngkhi nén; HT diu hOa khong khI cOn ncr tgm 
ing chi phi giám sat 110.000.000 dOng 

- TInh hInh thc hin: Gói thu dang chi quy& djnh phê duyt quy& toán 
dê hoàn üng 

6. Bnh vin Ung Biróu (400 giu*ng) 
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* Gói thu s 01: Xáy dipig khó'i nhà chInh, TTNL; hành lang xung quanh, 
phán diên, phán ntthc con ncrtgm t'rng 273.009.108.000 dông (trong do: chi phi 
xáy dy'ng: 272.097.238.000 dOng; chi phi giám sat 911.870.000 dong) 

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

* Gói thcu s 05: Các h tMng PCCC; thông gió tgo áp lyc ccu thang và 
thông gió hành lang con nç tgm ing 43.320.503.628 dOng (trong do: chi phi 
thiêt bj: 42.700.503.628 dOng; chi phi giám sat 620.000.000 dông) 

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

II. Sör Thông tin và Truyn thông tinh Kiên Giang 

Dr an Du tu ha tang cong ngh thông tin Trung tam TIch hcxp dtr lieu do 
thj thông minh tinh Kiên Giang den hêt tháng 10/2022 Gói thâu so 03: Sra chüa, 
nâng cap phông thông tin dft lieu hithng dtt chuân con ng tam  l'rng chi phi xây 
dimg 124.900.000 dOng 

- TInh hInh thirc hin: ch? k9 biên bàn nghim thu quyt toán A-B d thanh 
toántmt'rng — 

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

Dn ht tháng 10/2022 s dir tam  Crng các dir an Sâ Van hóa và The thao 
Ban Quân 19 dr an dâu tu xây dirng chuyên ngành dan diing và cong nghip N 
quãn 19 con lai là 5 1.587.680.194 dOng. Chi tiêt tmg dr an nhi.r sau: 

1. Trung tam trin lam VHNT và bão tn di san van hóa tinh.
* 

* Gói 02: Xáy dcng mái khO'i nhà chInh, cdng, hang rào, nhà báo v, san 
nên, PCCG, Thiêt 14 cOnnq tgm &ng 51.487.680.194 dông ('trong do: chi phi xáy 
dyng. 50.827.694.512 dóng; chi phi giám sat: 659.985.682 dóng). 

- TInh hInh thrc hin : Cong trInh clang thi cong dn giai doan 03 

2. Bão tn Va phát trin p van hóa truyn thng dan tc Khmer. 

* GOi thcu sO' 01: Xây drng 4o van hóa truyn thO'ng dan tç3c Khmer cOn nç/ 
tgm thig Chi phi giám sátxáy dyng 100.000.000 dOng. 

- Tlnh hInh thixc hin: gói th.0 s 01: xây drng p van hóa truyn thng 
dan tc Khmer hang rn1ic dà dang tr truOc nàm 2015, S& Van hóa Th thao chira 
bàn giao khôi hrcmg dê thanh toán tam  1rng. 

IV. S& Du ljch tinh Kiên Giang. 
Dn ht tháng 10 nàm 2022 s dir tam  1rng các dir an Sr Du ljch Ban Quán 

19 d%r an dâu tu xay drng chuyên ngành dan diing và cong nghip quân 19 cOn lai 
40.98 1.056.400 dông. Chi tiêt tmg dir an nhu sau: 

1. Nâng cp m& rng dirong trijc chInh vào dim du ljch cay Gôn (doin 
Cay Gôn - kênh 14) 

* Got 02: TMng cay xanh 02 ben l thtOng cOn ncr tgm ing chi phi xáy 
dmg 313.500.000 dOng 
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- TInh hInh thirc hin: gói thAu dang trong thii gian thirc hin. 

2. Duông vào khu du 1ch Ba Hon (cay xãng Blnh Phn - M Chj Sfr. 
* Gói 01: Gói 01: xáy drng dwàng vào khu du ljch Ba HOn (cay xäng BInh 

Phçn - Mç3 Chj Si), di d&i và tróng igi cay xanh con ncr tgm üng 15.106.786.000 
dOng (trong dO: chi phi xáy dy'ng: 14.731.786.000 dOng; 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 Ijch sIr thng cãnh nái MoSo, huyn Kiên Ltro'ng và H1 
Hoa Mai, huyn U Minh Thirçrng. 

* GOi so' 20: khu di tich tho'ng cánh nli MOSO, huyn Kiên Lu'ong cOn nçl 
tgm zng 2.559.174.000 dOng (trong dO: chi phi xáy dmg: 2.530.174.000 dOng, 
chi phi giám sát. 29.000.000 dOng). 

- TInh hInh thirc hin: gói thu dang l.p h sci quyt toán 
* Goi so' 30: thi cOng xây drng cu cánh tic dic&ng chinh vào h hoa mai; 

ndng cap, ma r3ng du'&ng tryc chinh vào diem du ljch cay gOn . .. cOn t'  tgm thig 
3.510.587.000 dOng (trong do: chi phi xáy dmg: 3.404.691.000 dOng; chi phi 
giám sat: 105.896.000 dong). 

- TInh hInh thc hin: không trin khai thi cOng dtzcic, phài ch? thi cong 
xong gói thâu so 01 0 phIa trong 

P43 

* Hgng myc: Bôi hoàn tuyên ththng quanh nli MOSO, huyçn Kiên Luv'ng 
con ncr tgm &ng 218.632.400 dOng 

- TInh hInh thirc hin: cOn lai nhffiig h vng mitt khOng có 0 dja phi.rcmg 
và nhüng h tranh cap chua den nhn tiên nên không the chi tiên theo phi.wng an 
dê the thu hôi ttm irng. 

4. Nâng cp, mir rng thrOng quanh nüi HOn Me (don thrOng trên 
than dê + don tO UBND xä Thi So'n dn ngã ba cng HOn Quéo) 

* Dic an nâng cá'p, mu rç5ng du'Ong quanh nli HOn Me no' tgm tng chi phi 
xáy dcng 19.2 72.377.000 dOng 

- TInh hInh thrc hin: gOi thu dang th1rc hin 

V. Sir Lao dng - TBXH tinh Kiên Giang 
Dn ht nám tháng 10/2022 s dii tm 1mg các dir an SO Lao dng và 

Thucng binh Ban Quãn l dr an dâu tu xây dirng chuyên ngành dan ding và 
cOng nghip quân l cOn lai là 786.411.316 dông. Chi tiêt tlrng d an nhir sau: 

1. MO rng Trtro'ng Trung cp ngh Dan tc ni tnu. 

- Nci tm 1mg chi phi Bi hoàn: 600.992.000 dng. 

- TInh hInh thrc hin thu hi tam  1mg: Tháng 10 nàm 2022 dâ chi bi hoàn 
và dang 1p thu t%ic thu hôi tam  1mg. 
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2. Cãi to, nâng cp nghia trang Iit si Phñ Quc 

- Nçi ttm '(mg chi phi quãn 1 dir an: 14.975.316 dng. 

- TInh hInh thirc hin thu hi tim '(mg: dang char chü du ttr np lai d 1p 
thu tiic dê thanh toán thu hôi tm '(mg 

3. Nâng cao nãng hrc Trung tam dlch  viii vic lam 

- Nçi tm '(mg chi phi giám sat xây dijng 170.444.000 dng. 

- TInh hInh thirc hin: chi quyt quyt toán d thu hi tm '(rng.' 
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