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KẾ HOẠCH
Đầu tư công năm 2021
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM
2020
I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tưcông 6 tháng đầu năm và ước
thưc̣ hiêṇ cả năm
2020:
1. Dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công
nghệ tỉnh Tiền Giang:
- Thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 07 hộ dân
bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn tất việc chi
trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Các nội dung công việc triển khai từ tháng 5/2020 đến cuối năm 2020:
+ Trình phê duyệt dự án điều chỉnh (do có giảm diện tích đất phải thu hồi).
+ Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.
+ Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.
+ Tổ chức đấu thầu và thi công.
- Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020: dự kiến là 41.453 triệu
đồng, gồm:
+ Thực hiện thủ tục ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang để
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với số tiền là 21.453 triệu đồng
+ Tổ chức đấu thầu và triển khai các gói thầu thi công, mua sắm là 20.000
triệu đồng.
2. Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ
sinh học (giai đoạn 2):
- Thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 02 hộ dân
bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn tất việc chi
trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Các nội dung công việc triển khai từ tháng 5/2020 đến cuối năm 2020:
+ Trình phê duyệt dự án điều chỉnh (do có giảm diện tích đất phải thu hồi).
+ Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.
+ Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.
+ Tổ chức đấu thầu và thi công.
- Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020: dự kiến là 13.386 triệu

- 2 đồng, gồm:
+ Thực hiện thủ tục ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang để
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với số tiền là 3.386 triệu đồng
+ Tổ chức đấu thầu và triển khai các gói thầu thi công, mua sắm là 10.000
triệu đồng.
II. Các khó khăn, vướng mắc:
Do có nhiều hộ dân năm trong khu vực giải phóng mặt bằng không đồng ý
với chưa đồng ý với phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở
Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ban Quản lý và Phát triển Quỹ đất
thành phố Mỹ Tho, UBND xã Mỹ Phong tổ chức nhiều buổi làm việc với các hộ
dân để giải thích, làm rõ thêm về các quy định của pháp luật về các chính sách
bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất
nhiều khó khăn và ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án.
III. Các kiến nghị, đề xuất:
Do phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương án và kinh phí bồi thường,
hỗ trợ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Sở Khoa học và Công nghệ
kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh một số nội dung của 02
dự án đầu tư công do đơn vị làm chủ đầu tư và cho phép kéo dài thời gian thực
hiện 02 dự án đến năm 2021.
B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021:
I. Các nguyên tắc chung trong lâ ̣p kế hoa ̣ch đầ u tưcông năm 2021:
Xây dựng kế hoa ̣ch đầ u tư công năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ căn
cứ theo các văn bản như sau:
- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.
- Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.
- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/9/2011 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát
triển và ứng dụng công nghệ sinh học từ nay đến năm 2015, định hướng đến
năm 2020.
- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/12/2011 của Tỉnh ủy Tiền Giang về
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nay đến năm 2015, định
hướng đến năm 2020.
II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021:
1. Dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công
nghệ tỉnh Tiền Giang:
- Triển khai và hoàn thành dự án trong năm 2021.
- Nhu cầu vốn trong năm 2021: 29.150 triệu đồng.

- 3 2. Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ
sinh học (giai đoạn 2):
- Triển khai và hoàn thành dự án trong năm 2021.
- Nhu cầu vốn trong năm 2021: 7.600 triệu đồng.
3. Dự án Hạ tầng khu thực nghiệm công nghệ sinh học tỉnh Tiền
Giang:
Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Hạ tầng khu thực nghiệm công nghệ
sinh học tỉnh Tiền Giang để triển khai thực hiện năm 2022./.
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