
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số         86.766,090         83.766,090         13.800,000        13.800,000            5.711,809               -    4.711,809    1.000,000 

A Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất              83.766,090              83.766,090              10.800,000             10.800,000                  3.711,809                  -        3.711,809                    -    Vốn NSNN 

I Thành phố bố trí              83.766,090              83.766,090              10.800,000             10.800,000                  3.711,809                  -        3.711,809                    -   

1 Kinh phí thực hiện các đề án của thành phố TPCB                            -                              -                     300,000                  300,000                     300,000                  -           300,000                    -   

1.1
Kinh phí xây dựng đề án cơ chế đặc thù, vượt trội để thành phố 
Cao Bằng trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại

                  300,000                  300,000                     300,000         300,000                    -   

 Hiện nay Thành ủy đang trình Tỉnh ủy 
cho dừng xây dựng đề án để tập trung 
xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh uỷ. Do 
vậy không bố trí vốn thực hiện Đề án.  

2
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị 
và các tổ chức chính trị - xã hội

             29.766,090              29.766,090                2.300,000               2.300,000                  1.500,000                  -        1.500,000                    -   

Dự án khởi công mới

2.1
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đề Thám, 
thành phố Cao Bằng

Phường Đề 
Thám

2022 - 
2024

2199/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2021

             14.467,000              14.467,000                1.000,000               1.000,000                  1.000,000      1.000,000                    -   
 Dự án cần nhiều thời gian xác định 
nguồn gốc đất để lập dự toán giải phóng 
mặt bằng 

2.2
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Ngọc Xuân, 
thành phố Cao Bằng

Phường 
Ngọc Xuân

2022 - 
2024

             14.999,090              14.999,090                1.000,000               1.000,000                     200,000         200,000                    -   
 Do hiện nay dự án chưa được UBND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa 
tổ chức bán đấu giá đất trụ sở cũ 

2.3 Mở rộng, cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế thành phố
Phường Sông 

Bằng
2022 - 
2024

QĐ số 1955/QĐ-
UBND ngày 
07/9/2021

                  300,000                   300,000                   300,000                  300,000                     300,000         300,000                    -   
 Ban quản lý dự án đầu xây dựng các 
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 
Cao Bằng đang thực hiện. 

3 Các hoạt động kinh tế              54.000,000              54.000,000                8.200,000               8.200,000                  1.911,809                  -        1.911,809                    -   

Dự án chuyển tiếp

3.1
Đường vào khu khai thác, chế biến vật liệu xây dựng tập trung của 
Thành phố Cao Bằng

TPCB
2021 - 
2022

QĐ 2489/QĐ-
UBND ngày 
09/12/2020

             50.000,000              50.000,000                4.200,000               4.200,000                     741,000         741,000                    -   
 Điều chỉnh cho công trình có khối 
lượng giải ngân tốt hơn 

3.2 Xây dựng phố hoa thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Phường Sông 

Hiến
2121 - 
2023

QĐ số 1957/QĐ-
UBND ngày 
07/9/2021

               4.000,000                4.000,000                4.000,000               4.000,000                  1.170,809      1.170,809 
 Hiện nay thành phố đang kêu gọi các 

nhà đầu tư vào để thực hiện dự án 

C
Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

               3.000,000                            -                  3.000,000               3.000,000                  2.000,000                  -        1.000,000        1.000,000  Vốn từ nguồn thu hợp pháp 

1 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp                3.000,000                            -                  3.000,000               3.000,000                  2.000,000                  -        1.000,000        1.000,000 

Dự án khởi công mới 

1.1
Xây mới khu nhà 04 lớp học trường Mầm non Nam Phong thành 
phố Cao Bằng

Xã Hưng Đạo
2022 - 
2023

               3.000,000                3.000,000               3.000,000                  2.000,000      1.000,000        1.000,000 

 Lý do: Ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo 
dài học sinh các trường mầm non phải 

nghỉ học 03 tháng (từ tháng 01 -> 
3/2022), nguồn thu học phí không thu 

được nên không có kinh phí để giải ngân 
theo kế hoạch đã đề ra 

Tăng Giảm

Kế hoạch năm 2022
Năng lực 
thiết kế

Thời 
gian 

KC-HT

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số:                   /NQ-HĐND ngày                   tháng       năm 2022 của HĐND thành phố Cao Bằng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Ghi chú (Nguyên nhân điều chỉnh, bổ 

sung từng dự án)
Số quyết định; ngày, 
tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả các 
nguồn vốn)

Trong đó: vốn đầu 
tư trong cân đối 

NSĐPTổng số 
Trong đó: vốn CĐ 

NSĐP

Điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công năm 

2022 Kế hoạch 
năm 2022 sau 

điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn GĐ 2021-2025
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