
TT Danh mục dự án 
Đơn vị được giao quản 

lý vốn/Chủ đầu tư
Tổng mức
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TỔNG CỘNG       2.409.584        264.168     2.145.416 

A NHÓM DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI          484.432          14.102        470.330 

I Dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án 140.100        -              140.100       

1 Cầu U Minh Thượng trên đường tỉnh 965 UBND huyện UMT 50.000         13.000          -              13.000         
Huyện đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 

(tăng quy mô TMĐT)

2 Đường Minh Lương - Giục Tượng UBND huyện Châu Thành 34.900         14.000          -              14.000         
Huyện đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 

(tăng quy mô)

3 Đường ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên UBND TP Hà Tiên 200.480       20.000          -              20.000         Đang lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

4 Bãi rác Hà Tiên UBND TP Hà Tiên 30.000         10.000          -              10.000         Đang lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

5 Nạo vét kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành UBND TP Hà Tiên 40.000         15.000          -              15.000         
Đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC-DT, đề xuất 

điều chỉnh chủ trương đầu tư

6
Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975) 
ở huyện U Minh Thượng

Văn phòng Tỉnh ủy 151.293       50.000          -              50.000         Đang trình phê duyệt dự án

7
Nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me (đoạn đường trên thân 
đê + đoạn từ UBND xã Thổ Sơn đến ngã bao cống Hòn Quéo)

Sở Du lịch 30.000         18.100          -              18.100         
Đang lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án

II Dự án đang phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán 169.126        8.869           160.257       

1
Đầu tư thiết bị, phòng mổ kỹ thuật cao (HYBRID) tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Kiên Giang

Sở Y tế 245.168       20.000          -              20.000         
Đang trình phê duyệt dự toán thiết bị, điều chỉnh 

KH LCNT, dự kiến triển khai đấu thầu trong tháng 
06/2020

2
ĐTXD đường tỉnh ĐT.964; hạng mục xd cầu; huyện An Biên, An 
Minh

Sở GTVT 63.307         39.226          -              39.226         
Đang trình phê duyệt thiết kế BVTC-DT và di dời 

điện

PHỤ LỤC IV
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI CHẬM, VƯỚNG THỦ TỤC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

#REF!

Đơn vị tính: triệu đồng.
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3
Dự án đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh 
Kiên Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT 1.484.000    74.400          8.491           65.909         

 - Đang lập thiết kế BVTC và lập phương án 
GPMB. Tháng 06 phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC 
+ giá gói thầu và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi 

công, giám sát, bảo hiểm, điều tiết giao thông thủy. 
Tháng 08 ký kết hợp đồng; tháng 9 khởi công. 
Tháng 8 phê duyệt phương án GPMB. Đề nghị 

xem điều chuyển các dự án của Ngành nông 
nghiệp sử dụng vốn trung ương không thể giải 

ngân hết trong năm 2020 hoặc khó giải ngân đến 
30/9/2020 đạt 65% để thực hiện

4 Kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu huyện An Minh Sở Nông nghiệp và PTNT 45.000         22.500          -              22.500         

Trình phê duyệt KH LCNT trong 6/2020.
Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế 
BVTC, giá gói thầu trước trong/6/2020. Trong 

6/2020 tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, 
lập thiết kế BVTC.  Ký kết hợp đồng trước trong 
7/2020. Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế 

BVTC-dự toán và giá gói thầu trong 8/2020.Trong 
8/2020 phát hành HSMT gói thầu thi công, bảo 

hiểm, giám sát. Dự kiến trong 9/2020 ký kết hợp 
đồng. Tháng 9 khởi công xây dựng

5 Cầu Ngã Năm, thị trấn Gò Quao UBND huyện Gò Quao 32.000         13.000          378              12.622         Đang trình Sở GTVT phê duyệt thiết kế BVTC-DT

III Dự án đang lựa chọn nhà thầu 175.206        5.233           169.973       

1 Cải tạo, nâng cấp đường vào khu căn cứ Tỉnh ủy ở UMT Sở GTVT 125.000       14.115          1.304           12.811         Đang tổ chức LCNT xây lắp

2
Nâng cấp tuyến quốc lộ 80 đoạn Km188+700 (nút giao TT Ba Hòn, 
Kiên Lương)  đến Km204+300 (nút giao QL.N1, thành phố Hà Tiên)

Sở GTVT 320.000       30.000          1.217           28.783         Đang tổ chức LCNT xây lắp

3
Nâng cấp tuyến quốc lộ 61 đoạn Km88+774 (nút giao QL.63 TT 
Minh Lương, Châu Thành) đến Km96+074 (nút giao Rạch Sỏi, 
QL.80, thành phố Rạch Giá) 

Sở GTVT 150.000       20.000          414              19.586         
Đang tổ chức LCNT xây lắp; trình phê duyệt KS-

TK BVTC di dời điện.

4
Trại giống Thứ 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên; HM: sân nền, 
thoát nước, bể chứa.

Sở Nông nghiệp và PTNT 1.300           1.300            -              1.300           Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
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5 Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
53.829         12.200          -              12.200         

Đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT, dự kiến đấu 
thầu tháng 6/2020

6
Đầu tư triển khai hệ thống một cửa điện tử tại các xã, phường, thị 
trấn tỉnh Kiên Giang

Sở Thông tin và Truyền 
thông

14.990         14.900          290              14.610         Đang tổ chức LCNT, dự kiến tháng 6 ký hợp đồng

7
Dự án đầu tư xây dựng trung tâm giám sát an toàn không gian mạng 
và quản lý điều hành các hệ thống thông tin tỉnh Kiên Giang

Sở Thông tin và Truyền 
thông

20.000         10.000          -              10.000         Đang xét thầu

8
Dự án đầu tư xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẽ kết nối liên thông 
các hệ thống thông tin và ứng dụng tỉnh Kiên Giang (LGSP)

Sở Thông tin và Truyền 
thông

9.927           7.000            -              7.000           Đang tổ chức LCNT

9
Dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) tỉnh Kiên Giang 
giai đoạn 2019-2020

Sở Thông tin và Truyền 
thông

9.999           9.900            -              9.900           Đang tổ chức LCNT

10
Nhà công vụ Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Đài PTTH (tại đường 
Đống Đa và Hòn Me)

Đài Phát thanh và Truyền 
hình

3.100           2.790            303              2.487           Đang đấu thầu xây lắp

11
Cở sở làm việc phòng PC46-PC49 thuộc công an tỉnh Kiên Giang 
(vốn đối ứng)

Công an tỉnh 20.800         9.372            870              8.502           Đang xét thầu

12

Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường và thị trấn thuộc Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh (Trụ sở: Xã Vĩnh Phong, xã Vân Khánh, xã Vĩnh Hòa Hiệp, 
xã Mong Thọ B, xã Mỹ Lâm, thị trấn Sóc Sơn, phường An Hòa, 
phường Vĩnh Bảo)

Bộ CHQS 10.561         10.561          335              10.226         Đang đấu thầu xây lắp

13
BCH quân sự tỉnh Kiên Giang; HM: XD mới nhà ở Đại đội Thiết 
giáp

Bộ CHQS 5.880           3.355            -              3.355           Đang đấu thầu xây lắp

14 TKS Giang Thành BCH Biên phòng 12.800         4.500            -              4.500           Đang tổ chức LCNT

15

Nâng cấp các tuyến đường nội ô thành phố Rạch Giá (Ung Văn 
Khiêm - Hoàng Xuân Hãn - Trần Huy Liệu - Mai Văn Bộ - nhánh 
đường Trần Quang Khải (đoạn đường Phạm Hùng đến đường 
Nguyễn Thị Minh Khai)

UBND TP Rạch Giá 14.051         13.500          399              13.101         Đang xét thầu

16 Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Phú UBND huyện Giang Thành 4.247           2.000            -              2.000           Đang đấu thầu xây lắp

17 Trung tâm văn hóa xã Hòa An UBND huyện Giồng Riềng 2.000           2.000            101              1.899           Đang đấu thầu xây lắp

18 Đường lò bún (Huỳnh Thủ) thị trấn Vĩnh Thuận UBND huyện Vĩnh Thuận 4.000           2.000            -              2.000           Đang trình phê duyệt KH LCNT

19 Cầu Bời Lời (trước trụ sở UBND xã) UBND huyện Vĩnh Thuận 3.500           2.213            -              2.213           Đang trình phê duyệt KH LCNT
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20 Đầu tư máy phát điện xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc UBND huyện Phú Quốc 3.500           3.500            -              3.500           Đang tổ chức LCNT

B NHÓM DỰ ÁN TRẢ NỢ, CHUYỂN TIẾP       1.925.152        250.066     1.675.086 

I Dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án 350.300        15.528         334.772       

1 Trung tâm Y tế huyện Giang Thành Sở Y tế 160.000       29.962          -              29.962         

Đang trình Sở Xây dựng điều chỉnh thiết kế cơ sở, 
dự án. Dự kiến đấu thầu thiết kế trong tháng 

07/2020, trình phê duyệt thiết kế BVTC trong 
tháng 10/2020, đấu thầu xây lắp trong tháng 

11/2020; ký hợp đồng thi công xây dựng trong 
tháng 12/2020

2
Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản Văn hóa 
tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao 129.615       39.090          -              39.090         

Đang tập hợp hồ sơ trình phê duyệt thiết kế BVTC-
DT. Dự kiến triển khai đấu thầu trong tháng 

07/2020, ký hợp đồng thi công xây dựng trong 
tháng 10/2020

3 Kho tập kết hàng hóa cửa khẩu Hà Tiên BQL Khu Kinh tế tỉnh 11.000         5.000            2.419           2.581           Đang trình điều chỉnh dự án

4
Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.963B (đoạn Bến Nhứt - Giồng 
Riềng)

Sở GTVT 133.759       91.501          7.662           83.839         
Đang triển khai thi công, đồng thời đang trình 

UBND tỉnh điều chỉnh dự án

5
XD cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện 
Kiên Lương

Sở Nông nghiệp và PTNT 250.821       50.000          3.129           46.871         
Sở NN&PTNT đang phối hợp với huyện Kiên 

Lương rà soát quy mô đề nghị điều chỉnh, bổ sung 
vào dự án

6 Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững VQG UMT GĐ 2016-2020 VQG UMT 107.909       1.999            363              1.636           Đang xin ý kiến TW điều chỉnh dự án

7 Đường kênh Đòn Dong (bờ nam) UBND huyện Châu Thành 59.790         53.400          -              53.400         Đang trình phê duyệt dự án

8 Khu trung tâm hành chính xã Lại Sơn UBND huyện Kiên Hải 10.000         4.204            -              4.204           Đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư

9 Dự án Đường cơ động phía Bắc đảo Phú Quốc UBND huyện Phú Quốc 200.000       75.144          1.955           73.189         
Đang trình điều chỉnh dự án (điều chỉnh hướng 

tuyến)

II Dự án đang phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán 309.271        88.357         220.914       

1
Bệnh viện Sản Nhi:
Gói thầu số 39: Phần 2: Bộ chữ, bảng hướng dẫn tên phòng; Phần 3: 
Thiết bị nhà bếp.

Sở Y tế 6.161           6.161            -              6.161           
Đang trình phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh 

thời gian thực hiện), làm căn cứ trình phê duyệt 
TK-DT, dự kiến đấu thầu trong năm 2020

Trang 4 - Dự án vướng
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2 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh giai đoạn 2016-2020 Sở Văn hóa và Thể thao 49.616         24.178          300              23.878         
Đang thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; 
dự kiến trình thẩm định phê duyệt  thiết kế BVTC-

DT trong tháng 06/2020

3 Cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên) Sở GTVT 60.000         19.558          -              19.558         
Đang trình phê duyệt thiết kế BVTC; di dời điện; 

nhiệm vụ cắm cọc GPMB

4
Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 
đất đai

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

755.022       93.700          17.082         76.618         
Đang lập thiết kế kỹ thuật - dự toán huyện Tân 

Hiệp, Giồng Riềng, dự kiến đấu thầu tháng 
10/2020

5 ĐTXD Trường CĐ cộng đồng Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 Trường Cao đẳng KG 48.200         15.674          19                15.655         
Đang tập hợp hồ sơ trình phê duyệt thiết kế BVTC- 
 DT, dự kiến đấu thầu xây lắp trong tháng 07/2020

6 Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững VQG PQ GĐ 2016-2020 VQG Phú Quốc 90.000         8.000            52                7.948           Đang điều chỉnh thiết kế BVTC - DT

7
Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã 
đảo Lại Sơn, Nam Du, An Sơn huyện Kiên Hải

UBND huyện Kiên Hải 542.000       142.000        70.904         71.096         Đang điều chỉnh thiết kế BVTC - DT

III Dự án đang lựa chọn nhà thầu 197.085        -              197.085       

1 Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng Sở Y tế 190.000       39.289          -              39.289         

Đang trình phê duyệt KH LCNT. Dự kiến đấu thầu 
thiết kế trong tháng 06/2020, trình phê duyệt thiết 
kế BVTC-DT trong tháng 09/2020, đấu thầu xây 

lắp trong tháng 10/2020; ký hợp đồng thi công xây 
dựng trong tháng 12/2020

2 BVĐK tỉnh Kiên Giang - quy mô 1020 giường Sở Y tế

Gói thầu số 64.1: Thiết bị liên chuyên khoa 106.380       106.380        -              106.380       Đang đánh giá HSDT

Gói thầu số 64.2: Thiết bị giường Y tế 50.460         50.460          -              50.460         Đang đánh giá HSDT

3 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường Sở Y tế

Gói thầu số 3: Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục cọc gói thầu số 1 477              477               -              477              
Đang trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

để đấu thầu lại, do sau khi phát hành HSMT không 
có nhà thầu dự

Gói thầu: Quan trắc biến dạng công trình 479              479               479              
Đang trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

để đấu thầu lại, do sau khi phát hành HSMT không 
có nhà thầu dự

Trang 5 - Dự án vướng
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IV Dự án vướng bồi hoàn giải phòng mặt bằng 869.549        125.303       744.246       

1 Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc BQL Khu Kinh tế tỉnh 40.207          -              40.207         
Đang trình phương án GPMB bổ sung, vướng giá 

đất, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

2
Hệ thống giao thông nội bộ khu Công nghiệp Thạnh Lộc - Giai đoạn 
I

BQL Khu Kinh tế tỉnh 120.000       58.000          4.853           53.147         Vướng GPMB một phần dự án

3 Mở rộng Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Sở Lao động - TB&XH 9.000           8.928            -              8.928           

Đã có Quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường, 
đang họp hội đồng bồi thường, chuẩn bị trình phê 

duyệt phương án GPMB. Dự án đề nghị điều chỉnh 
chủ trương đầu tư do vượt TMĐT

4 Đường Chu Văn An Sở GTVT 18.088         3.250            25                3.225           

Còn vướng 100m GPMB; đang xin chủ trương 
điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án. Sở 
GTVT và UBND TP Rạch Giá thống nhất bàn 

giao khối lượng còn lại  

5
Đường tỉnh ĐT 961 hạng mục: XD 5 cầu và gia cố lề đường (đoạn 
qua đô thị trên địa bàn TP Rạch Giá và huyện Tân Hiệp)

Sở GTVT 87.323         45.000          657              44.343         

Phương án GPMB 05 cầu trên địa bàn huyện Tân 
Hiệp đã phê duyệt và tổ chức chi trả, còn một số 
hộ dân yêu cầu xem xét lại đơn giá bồi thường. 
Ngày 21/5/2020 Thanh tra Nhà nước huyện Tân 

Hiệp triển khai công bố quyết định giải quyết 
khiếu nại của các hộ dân.

6
Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT 971 (đoạn từ QL80 đến ngã ba 
Hòn Trẹm)

Sở GTVT 230.000       74.000          26.875         47.125         
Sớm họp thẩm định phê duyệt giá đất để chi trả 

bồi thường cho các tổ chức, cá nhân trong phương 
án bồi thường GPMB

7
Đường Ngô Quyền (đoạn từ Lê Hồng Phong đến cầu An Hòa), 
thành phố Rạch Giá

Sở GTVT 30.000         20.000          9                  19.991         
Đang triển khai thi công, tiến độ chậm so với yêu 

cầu do vướng mặt bằng 600m

8
Dự án nâng cấp đường Thứ 2 đến Công Sự, huyện An Biên và U 
Minh Thượng

Sở GTVT 199.999       41.293          -              41.293         

Đang triển khai thi công, tiến độ không đạt yêu 
cầu theo kế hoạch đề ra do vướng GPMB. Đề nghị 
UBND huyện An Biên, huyện U Minh Thượng chỉ 

đạo các đơn vị liên quan và các phòng chuyên 
môn, UBND các xã, Ban QLDA tiếp tục vận động 
nhân dân bàn giao mặt bằng tạo điều kiện cho nhà 

thầu thi công được thuận lợi.

Trang 6 - Dự án vướng
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9
Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - 
Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục 
Nam - Bắc

Sở GTVT 40.450          6.158           34.292         

Đang triển khai thi công, tiến độ chậm so kế hoạch 
do xử lý kỹ thuật. Vướng mặt bằng thi công, mặt 

bằng hiện tại được giải phóng từ tim đường ra mỗi 
bên 10m trong khi đó mặt cắt ngang thiết kế là 
20m chưa tính mái taluy và rãnh thoát nước dọc

10
Đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, 
Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao)

Sở GTVT 309.000       158.800        3.917           154.883       

Đang triển khai thi công, tiến độ không đạt yêu 
cầu do vướng GPMB. Kiến nghị: UBND huyện U 
Minh Thượng giao phòng TNMT sớm thẩm định 

nội, ngoại nghiệp để phê duyêt phương án bồi 
thường

11
Dự án ĐTXD công trình đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh 
Kiên Giang - đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu 
Thành)

Sở GTVT 11.708          1.100           10.608         

Đã triển khai công tác cắm cọc GPMB, ký hợp 
đồng lập phương án bồi thường giải tỏa. Thẩm 

định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Sở 
Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị quyết về bổ 

sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020

12
Đường Nam Thái Sơn (đoạn từ QL 80 đến giáp ranh tỉnh An Giang), 
huyện Hòn Đất

Sở GTVT 89.997         25.000          4.398           20.602         
Còn 300m chưa hoàn thiện do vướng GPMB 

200m cuối tuyến và 100m đường vào cầu mố B 
Kênh 10 xử lý sạt lở

13 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá mũi Gành Dầu Sở Nông nghiệp và PTNT 120.000       40.000          8.590           31.410         
Còn 02 hộ chưa chịu nhận tiền BH GPMB 

(70m/160m đường vô cảng) đang thi công 90m 
đường vô cảng

14
Công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa bàn Rạch Giá, Châu 
Thành và Kiên Lương

Sở Nông nghiệp và PTNT 306.639       175.180        59.970         115.210       

Đang triển khai thi công. Cống Rạch Tà Niên 
vướng GPMB, đang chờ duyệt phương án và chi 
tiền cho 04 hộ còn lại nên không đủ thời gian thi 

công hoàn thành trong năm 2020

15

Tiểu dự án Cải thiện vệ sinh môi truờng khu du lịch Chùa Hang- 
Hòn Phụ Tử (GPMB + khảo sát) thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ 
tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê 
Công mở rộng

BQL GMS 149.145       30.317          1.330           28.987         Vướng GPMB trên 50% khối lượng

16 Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi UBND TP Rạch Giá 13.203         4.252            -              4.252           
 GPMB được 50% diện tích; thi công được 50% 
khối lượng phần đã GPMB (KLHT 25% toàn dự 

án)

17 Trường Mầm non Hoa Mai UBND huyện UMT 6.993           4.000            -              4.000           Vướng tranh chấp đất

18 Cầu trung tâm hành chính U Minh Thượng UBND huyện UMT 35.000         10.000          -              10.000         Vướng khiếu nại giá đền bù

Trang 7 - Dự án vướng
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19
Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã 
đảo Lại Sơn, Nam Du, An Sơn huyện Kiên Hải

UBND huyện Kiên Hải 542.000       -              
Chờ thẩm định giá đất bồi thường đoạn đường 

ngang đảo

20 Trung tâm VHTT xã An Sơn UBND huyện Kiên Hải 2.000           587               -              587              
Điều chỉnh lại diện tích chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho phòng VHTT huyện Kiên Hải

21 Đường trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh UBND huyện Phú Quốc 1.495.000    78.577          7.421           71.156         

Dự án không có phương án GPMB riêng, toàn bộ 
mặt bằng thi công nằm trong phạm vi giải phóng 
mặt bằng của khu quy hoạch Bãi Trường. Hiện 

nay toàn bộ dự án cơ bản đã có phương án GPMB. 
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại còn nhiều hộ dân 
chưa bàn giao mặt bằng, cụ thể: Đường trung tâm 
3 còn vướng giải phóng mặt bằng khoảng 1.700m, 

đường nhánh 6 còn vướng giải phóng mặt bằng 
khoảng 1.500m

V Dự án vướng mắc khác 198.947        20.878         178.069       

1
Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất - Kiên Hà giai 
đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT 187.748       87.036          540              86.496         
Dự án đặc trưng, đầu năm chỉ giải ngân được chi 

phí tư vấn và tạm ứng hợp đồng, thanh toán KLHT 
cuối năm

2
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn 
tại Kiên Giang và Cà Mau

Sở Nông nghiệp và PTNT 230.966       10.449          -              10.449         
Dự án đặc trưng, đầu năm chỉ giải ngân được chi 

phí tư vấn và tạm ứng hợp đồng, thanh toán KLHT 
cuối năm

3 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang (VnSAT) Sở Nông nghiệp và PTNT 313.499       53.020          5.587           47.433         

Khó khăn gặp phải là tình hình thu tiền đối ứng 
của các HTX chưa đảm bảo đúng như kế hoạch, 

và một số công trình gặp khó khăn trong vận 
chuyển vật liệu XD

4 Nghĩa trang Liệt sĩ Cây Bàng Sở Lao động - TB&XH 10.350         7.350            -              7.350           

Dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt các hồ sơ 
có liên quan tổ chức cuộc thi sáng tác phác thảo 
bước 1 (ý tưởng) Bia chiến thắng, phù điêu làm 

căn cứ triển khai thiết kế, thi công xây dựng công 
trình. Đồng thời đã ký hợp đồng thi công xây dựng 

hạng mục: Rãnh thoát nước, sân nền trong tháng 
05/2020

5 Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm Sở Lao động - TB&XH 45.000         35.000          12.459         22.541         Xử lý kỹ thuật kéo dài trong quá trình thi công

6 Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang Trường CĐ Sư phạm 43.035         6.092            2.292           3.800           
Đang trình Sở TC phê duyệt QT dự án (02 hạng 

mục)

Trang 8 - Dự án vướng


