uc( BAN NHAN D N
HUYN CAM L

CQNG HOA XA HQI CHLJ NGHIA VIT NAM
Dôc hIp - Tti' do - Hanh phñc

s&3OoZ /BC-1JB

Cam Ló, ngàyc.2 tháng42 nám 2020
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TInh hInh thirc hin cong trinh
Kênh tiêu 1mg Nam Hung - Nghia Hy — Thiêt Tràng, thj trãn Cam L, và
Tan Trüc — Vinh An, xã Cam Hiu, huyn Cam L thuc dir an H thông
ttr&i tiêu phiic vi san xuât nông nghip tinh Quãng Tr!
1. Khái quát v di an:
Cong trInh: Kêh tiêu üng Nam Hung - NghTa Hy — Thit Trâng, thj trn
Cam L, và Tan Trüci — Vinh An, xã Cam Hiêu, huyn Cam L thuc dr an He
thông tithi tiêu phic vii san xuât nông nghip tinh Quâng Trj duqc UBND tinh
phé duyt tai Quyêt djnh so 1060/QD-UBND, ngày 10/5/2019; tong mIre dir
toán xây drng 6.100.011.000 dông, nguôn von dâu tu: Von dâu tu chucrng trInh
muc tiêu tái ca cau Nông Nghip va phông chông giâm nhç thiên tai, on djnh
dan cu; Chumig trInh miic tiêu phát triên kinh tê - xã hOi các ving và ngân sách
dja phuong, cong tác giãi phóng mt bang UBND huyn Cam L chju trách
nhim; UBND huyn phé duyt kêt qua dâu thâu tai Quyêt djnh sO 1057/QDUBNID, ngày 03/6/20 19, thôi gian thrc hin hçp dông 200 ngày (tü ngày
11/6/2019 den ngày 28/12/2019). Va duçic UBND tinh dông gia han tiên d
den ngày 30/12/2020 i Cong van so 100 1/UBND-NN ngày 13/3/2020.
2. TInh hlnh thirc hiên:
Dn nay, cong TrInh dã trin khai thi cong hoàn thành các hang miic Tuyn
kênh chInh Ti, T2, câu máng tai Km0+706; Km0+817; Ki+80 và Km1+437;
Cong qua di.r&ng tai Km0+910; cong diêu tiêt tai Kmi+500 vói giá trj khOi krqng
dat 4.792.164.000 dOng/5.230.620.000 dông dat 92% giá trj hqp dOng.
3. Bô trI von và giãi ngan:
Ngun vn &rçYc UBND tinh b trI: 5.100.000.000 dng, trong do: Näm
2019 bô tn 1.900.000.000 dOng t.i Quyet djnh so 3181/QD-UBND ngày
3 1/12/2018; Nàm 2020 bô trI 3.200.000.000 dông tai Quyêt dinh sO 3707/QDUBNID ngày 30/12/2019). EDen nay dã giâi ngân: 5.100.000.000 dông (Xây lap:
4.479.573.000 dông; Quãn 1 dir an: 71.744.000 dOng; Chi phi tu van 384.260.000
dOng; Chi khác 164.423.000 dOng), dat 100% ke hoach von dirge giao.
4. Kt Iun và kiên nghj:
D khác thác dij an có hiu qua dam bâo thoát nuóc cho các khu vixc Nam
Hung, Nghia Hy, Thiêt Tràng vâ phIa Nam thj trân Cam LO, hoàn thành các
hang miic con 1i theo dIng ho so phê duyt và nguOn vOn UBND tinh dông
ho trçi cho dir an. UBND huyn kInh dê nghj Si kê hoach - Dâu tirxem xét ho
trcy nguôn vOn ngân sách Trung uong cOn thiêu cIa dir an trong kê hoach von

näm 2021: 1.000.000.000 dng (met t' dng) vâ cho diu chinh thai gian thrc
hiên th.r an den 3 1/12/2021.
KInh mong Si Kê ho?ch và Du tu quan tam, giâi quyt./.
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