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BÁO CÁO  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

    

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Đặc điểm chung 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa có 6 Phòng chuyên môn 

nghiệp vụ, tính đến ngày 22/12/2020 tổng số cán bộ, viên chức và người lao 

động là: 34 người. Trong đó: 

Trình độ chuyên môn: 

 - Thạc sĩ     : 12 người 

- Đại học      : 17 người 

 - Trung cấp      : 01 người 

 - Lái xe, bảo vệ, tạp vụ   : 04 người 

Đảng viên: 19 người 

Đoàn viên công đoàn: 30 người  

2. Đánh giá tình hình hoạt động 

 a) Thuận lợi 

Công tác chính trị tư tưởng luôn được lãnh đạo Ban quan tâm, qua đó đã 

kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, viên chức để động viên, 

khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.   

Cơ cấu tổ chức của Ban ổn định, CBCCVC trong Ban đều có trình độ 

chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đội ngũ CBCCVC được 

đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin 

học …. CBCCVC có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, chấp hành nghiêm 

túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội 

quy, quy chế của cơ quan.  

b) Khó khăn 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác giải phóng mặt bằng gặp 

nhiều khó khăn do hạn chế tiếp xúc đông người; việc triển khai thi công có 

nhiều hạn chế. 

Hệ thống các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến ODA và vốn 

vay ưu đãi, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản còn thiếu đồng bộ, 

chưa nhất quán và chưa phù hợp với các thông lệ quốc tế. 

3. Đánh giá hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA 
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3.1 Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng 

 - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chính 

sách của Đảng (Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy), pháp luật nhà nước; tăng 

cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong, nâng cao tinh 

thần trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả của cuộc vận động “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phổ biến, quán triệt 

Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020, Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2020; 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày  05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp. 

- Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan 

đến công tác phòng, chống tham nhũng đã được ban hành như: Luật Phòng, 

chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực từ ngày 

01/07/2019, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng; 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài 

sản, thu nhập của ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Chỉ thị số16/CT-CT.UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 

tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng. 

 - Chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm 

theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 

(khóa XII), toàn thể CBCCVC trong Ban chấp hành tốt các chủ trương của 

Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên đã hạn chế được tình trạng tiêu cực, 

“suy thoái về tư tưởng chính trị”, “suy thoái về đạo đức lối sống”, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng viên, CBCCVC. Ngày 

06/02/2020, Chi bộ, lãnh đạo Ban đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 

chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; Ngày 10/12/2020 Ban tổ chức Hội nghị Học tập, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII-

Nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Triển khai đến toàn thể CBCCVC trong cơ quan thực hiện đăng ký thi 

đua gắn với việc đăng ký thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”; Quyết 

định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 

- Tuyên truyền, phổ biến Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể CBCCVC Ban 
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thông qua các hình thức tuyên truyền như: Niêm yết tại bảng Thông báo của 

Ban; phổ biến tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, Thông báo đến toàn thể 

CBCCVC qua E-Office; Công khai trên trang thông tin điện tử tổng hợp của 

Ban (https://kdpm.khanhhoa.gov.vn). 

- Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng, theo đó kịp thời thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề 

cập trong các văn kiện trình đại hội. Phát huy vai trò của CBCCVC tham gia 

đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, văn kiện Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng.  

 - Động viên và tạo điều kiện cho CBCCVC tích cực phấn đấu, học tập 

nâng cao trình độ, tiếp thu kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

công việc.   

3.2 Công tác xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, đoàn thể 

Trong năm 2020, theo phương hướng nhiệm vụ, lãnh đạo Ban đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các Phòng 

chuyên môn trên tinh thần bố trí cán bộ làm việc phù hợp, đảm bảo yêu cầu 

năng lực và tiến độ giải quyết. Ngày 09/3/2020, Ban đã có Quyết định điều 

chỉnh, bổ sung phân công công tác các thành viên Ban Giám đốc thuộc Ban 

Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 15/QĐ-BQL); Ngày 

01/4/2020, Ban đã có Quyết định điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cán 

bộ, viên chức Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 

19/QĐ-BQL). Ngày 31/8/2020, Ban đã có Quyết định Rà soát, bổ sung Quy chế 

làm việc của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 

70/QĐ-BQL) 

Xác định mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan năm 2020 với những 

nội dung cụ thể có xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo 

hướng dẫn, có xác định rõ kết quả, sản phẩm đạt được và có phân công trách 

nhiệm triển khai và tiến độ thực hiện. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Quản lý dự 

án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (Quyết 

định số 02/QĐ-BQL ngày 10/01/2020); Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Kế hoạch 121/KH-BQL Ngày 

10/02/2020); Ban đã ban hành Ban hành qui chế thi đua, khen thưởng năm 2020 

(Quyết định số 147/QĐ-BQL); Nội qui lao động năm 2020 (Quyết định số 

146/QĐ-BQL); Quy chế thực hiện dân chủ năm 2020 (Quyết định số 145/QĐ-

BQL); Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 144/QĐ-BQL).  

Đã thực hiện công tác rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của Ban; Quy 

chế phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan; rà soát, 

bố trí CBCCVC và thực hiện cơ cấu ngạch, hạng theo vị trí việc làm tại Ban. 

Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng chính quyền tham gia các Hội đồng tại 

cơ quan để xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các nội quy, quy chế cơ quan cho phù 

hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 

https://kdpm.khanhhoa.gov.vn/
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Xếp loại CCHC năm 2020: Ban tự chấm điểm xếp loại Tốt 

Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Ban 

năm 2020 đạt loại: Tốt 

3.3 Việc thực hiện các dự án đầu tư đang quản lý 

(i) Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án 

thành phố Nha Trang 

- Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha 

Trang được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3348A/QĐ-

UBND ngày 30/10/2016 và phệ duyệt điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 

2925/QĐ-UBND ngày 27/10/2020, dự án gồm 04 hợp phần, Hợp phần 1: Hạ 

tầng vệ sinh; Hợp phần 2: Hạ tầng môi trường; Hợp phần 3: Tái định cư và giải 

phóng mặt bằng; Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế, thời gian thực 

hiện 5 năm từ 2017 -2022, với tổng mức đầu tư 1.607.510.200.000 đồng, tương 

đương 72.000.000 USD, trong đó:  

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 60.600.000 USD  

+ Vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) 44.220.000 USD  

+ Vốn Ngân hàng tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) 16.380.000 USD 

- Vốn địa phương: 11.400.000 USD.  

- Đến nay, dự án đã triển khai thi công 05 gói thầu xây lắp và 04 gói tư vấn 

chính thuộc giai đoạn đầu của dự án và đang tiến hành thiết kế chi tiết các hạng 

mục còn lại của dự án, dự kiến các hạng mục này triển khai thi công vào quý 

II/2021 và quý III/2021. 

- Giá trị giải ngân trong năm 2020 đến nay là 131,032 tỷ đồng trên 176,638 

tỷ đồng vốn được bố trí, đạt 74,2% kế hoạch, trong đó:  

+ Vốn IDA cấp phát: 63,062 tỷ đạt 78,5% 

+ Vốn IDA vay lại: 64,261 tỷ đạt 76,7% 

+ Vốn đối ứng: 3,709 tỷ đồng đạt 29,9% 

Dự kiến giải ngân đến 31/12/2020: 171,698 tỷ đồng đạt 97,2% kế hoạch  

Khó khăn vướng mắc:  trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp một 

số khó khăn vướng mắc như: (i) hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn quản lý 

về chi phí dự án chưa đồng bộ, ban đầu gặp khó khăn trong quá trình triển khai 

thực hiện; (ii) Dự án phải điều chỉnh bổ sung thiết kế cho phù hợp với quy hoạch 

mới; (iii) Công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế mất nhiều thời gian hơn dự 

kiến do phải khớp nối nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật liên quan của khu vực và chủ 

quan do chất lượng hồ sơ thiết kế của Tư vấn chưa đảm bảo nên phải chỉnh sửa 

nhiều lần; (iv) công tác giải phóng đền bù gặp nhiều khó khăn trong việc xác 

định nguồn gốc đất/nhà, giá đất đền bù cho dự án; xác định ranh giới đền bù cho 

các hạng mục của dự án; (vi) Quá trình triển khai thi công các tuyến cống chính 

trên các trục đường lớn trong đô thị vướng nhiều hạ tầng ngầm hiện hữu để xử 

lý và vừ thi công vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid cũng như 

không thể huy động thêm nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. 

(ii) Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp 
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Dự án có tổng mức đầu tư 161,7 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ 

ngày 02/6/2017 với diện tích xây dựng là 13,5ha. Đến nay, diện tích mặt bằng 

sạch đã bàn giao cho Nhà thầu thi công chỉ mới đạt 6,2ha/13,5ha, khối lượng thi 

công hoàn thành (theo diện tích mặt bằng đã bàn giao) đạt 25% khối lượng của 

Hợp đồng. Trong năm 2020 không triển khai thi công do không có mặt bằng 

được ban giao cho nhà thầu. 

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1480/QĐ-UBND v/v điều 

chỉnh Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 13/11/2018, thời gian thực hiện Dự 

án từ năm 2016 đến năm 2021. Trên cơ sở đó, gói thầu thi công dự án được gia 

hạn thời gian thực hiện đến 31/12/2020. 

Ngày 16/9/2020, UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 

5680/QĐ-UBND v/v thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện 

dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp. Hiện tại, công tác 

thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đang thực hiện các bước cuối cùng để tiến hành 

cưỡng chế trong tháng 12/2020. 

 Kế hoạch vốn bố trí của dự án năm 2020 là 5,173 tỷ đồng (Quyết định số 

683/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 và Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 

05/6/2020) để phục vụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện tại, Dự 

án giải ngân được 1,5 tỷ đồng, đạt 30% so với nguồn vốn cấp, dự kiến đến 

31/12/2020 sẽ phê duyệt các hồ sơ bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải ngân hết 

số vốn còn lại trong năm 2020. 

(iii) Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai 

đoạn 2) – Tuyến T1 

Ban đã nhiều lần báo cáo và tham mưu các Sở, Ngành liên quan về việc 

vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn 70m tuyến cống hộp và nội 

dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch tim tuyến đường Đặng Tử Mẫn để Ban 

có cơ sở triển khai hoàn thành Dự án trong năm 2020. Tuy nhiên, đến nay công 

tác GPMB  đoạn cống hộp vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thực hiện theo kết 

luận của UBND tỉnh để giải quyết các vướng mắc của dự án, Ban QLDA cắt 

giảm khối lượng đầu tư đường Đặng Tử Mẫn để đầu tư bằng nguồn vốn khác; 

đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giao Nhà đầu tư khu đô thị tiến 

hành thu hồi đất đoạn 70m cống hộp để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án. 

Do vướng mắc của Dự án nêu trên nên trong năm 2020, Dự án không 

được bố trí vốn để thực hiện, nên không có giải ngân. 

(iv) Dự án Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang 

 - Ngày 25/9/2020 vừa qua, dự án đã được tổ chức khởi công xây dựng, là 

công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022. 

- Mục tiêu dự án: Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái đảm bảo nguồn 

nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 dân thành phố Nha Trang, một phần huyện 

Diên Khánh và nước cho hoạt động du lịch; đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ 

2.000 ha sản xuất nông nghiệp và nước sản xuất cho nhà máy Sợi Nha Trang; 

Xây dựng cầu giao thông qua sông Cái kết nối đường vành đai để phục vụ giao 
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thông đi lại thuận tiên giữa phía Tây thành phố và khu đô thị phía Bắc, tạo động 

lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Nha Trang; Xây dựng âu thuyền để 

giải quyết giao thông thủy khi đóng đập ngăn mặn, tạo điều kiện phát triển du 

lịch trên sông Cái Nha Trang; Gia cố bờ và chống xói lở hạ lưu đập; Xây dựng 

nhà quản lý, hệ thống điện phục vụ quản lý, vận hành. 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương thông qua Chương trình 

mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 

và ngân sách địa phương. 

- Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (từ năm 2018 ÷ 2022). 

  - Địa điểm: Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Tình hình thực hiện dự án: 

+ Hợp đồng thi công xây dựng đã được ký ngày 11/9/2020, khởi công xây 

dựng từ ngày 25/9/2020 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2022. 

+ Hợp đồng Tư vấn giám sát được ký ngày 24/9/2020 và các hợp đồng 

khác như: Bảo hiểm công trình và Quan trắc và giám sát môi trường ký ngày 

24/9/2020; Tư vấn thí nghiệm cọc khoan nhồi ký ngày 25/9/2020. 

  + Hiện nay, Nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, thi 

công cầu tạm đạt 85%, đổ bê tông  02 cọc khoan nhồi (01 cọc thử trụ T3 và 01 

cọc trụ T4); đúc cọc BTCT để gia cố móng âu thuyền đạt 30% số lượng và đang 

tiếp tục thi công các hạng mục chính của dự án. 

- Tình hình giải ngân: 

+ Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án: 236,193 tỷ đồng. 

+ Lũy kế giá trị giải ngân đến 15/12/2020: 230,293 tỷ đồng, đạt 97,5% kế 

hoạch. 

+ Dự kiến giá trị giải ngân từ nay đến hết năm 2020: 234,593 tỷ đồng, đạt 

99,3% kế hoạch.  

Các khó khăn, vướng mắc: 

+ Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với dự án là công tác giải 

phóng mặt bằng và nguồn vốn còn thiếu khoảng 395,322 tỷ đồng (giải ngân giai 

đoạn 2021-2022), cụ thể như:   

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện rất chậm, nguyên nhân: (i) Hiện 

nay, giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ và giá đất tái định cư của dự án Tư 

vấn (được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng) chưa lập xong và chưa 

được phê duyệt; (ii) Công tác GPMB mặt bằng dự án Vành đại 2 (đoạn ở hai bên 

đầu cầu giáp ranh với dự án Đập ngăn mặn gồm 20 trường hợp) đến thời điểm 

này quá chậm (kéo dài từ 2017 đến nay) vẫn chưa xong. 

Hiện Ban QLDA đang tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành trung ương để 

đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn vốn còn thiếu. 

(v) Dự án Cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ - Kim Bồng  

 Dự án có tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng theo Quyết định phê duyệt điều 

chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1207/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Dự án đã 

được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 28/9/2020. 
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 Ngày 13/11/2020, Ban QLDA đã có văn bản số 1580/BQL-TCKT trình 

Sở Tài chính báo cáo quyết toán, hoàn thành Dự án. Giá trị quyết toán dự án 8,3 

tỷ/ 9,6 tỷ đồng (giá trị tổng mức đầu tư được duyệt). 

(vi) Dự án cầu qua Sông Kim Bồng 

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại 

Quyết định Số 2955/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 với tổng mức đầu tư là 

131.731.179.000 đồng, giai đoạn thực hiện dự án từ năm 2021-2023.  

Ngày 24/11/2020 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã trình Văn bản 

số 1625/TTr-BQL về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1). Ngày 

26/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư  đã có Văn bản số 4279/SKHĐ-TĐ chưa 

đồng ý phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bởi dự án chưa được bố trí vốn vì 

chủ trương chậm bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới do ảnh hưởng hụt 

thu NSNN. 

(vii) Dự án Hồ điều hòa phía Bắc thành phố Nha Trang 

 Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

Ngày 29/10/2020, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 3653/TTr-SXD trình Sở 

Kế hoạch đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án. Hiện tại, 

Sở Kế hoạch đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các Sở Ngành, dự 

kiến sẽ phê duyệt báo cáo đề xuất đầu tư trong năm 2020 và tổ chức lập phê 

duyệt dự án trong năm 2021 

(viii) Các dự án thực hiện theo hình thức BT 

Dự án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang:  

* Tiến độ đã thực hiện: 

Đến nay, Nhà đầu tư đã thi công cơ bản hoàn thành hạng mục hạ tầng 

Khu Tái định cư TĐC 1-6, các nút giao thông N3 và N7 trên phần diện tích đất 

được giải phóng mặt bằng thuộc các hộ dân. 

Dự án đã được UBND tỉnh có Quyết định gia hạn thời gian thực hiện đến 

30/6/2021. 

* Sản lượng dự kiến đã thực hiện: 

Đến nay, sản lượng đã thi công công trình BT ước đạt khoảng 40,34 tỷ 

đồng (đạt khoảng 11% giá trị công việc) 

Tổng giá trị thực hiện Hợp đồng BT các tuyến đường các nút giao thông 

kết nối khu sân bay Nha Trang ước đạt khoảng 313,7 tỷ đồng. 

* Quá trình thanh kiểm tra dự án: 

Trong năm 2020, Dự án là đối tượng được Thanh tra Chính phủ tiến hành 

thanh kiểm tra vào tháng 10 & 11 năm 2020. Qua quá trình thanh tra trực tiếp, 

theo Biên bản làm việc với Đoàn Thanh tra xác định Dự án được triển khai theo 

đúng trình tự quy định và hồ sơ dự án không có sai phạm lớn. Hiện nay, đang 

chờ Kết luận cuối cùng của Thanh tra Chính phủ để thực hiện. 

* Vướng mắc: 
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- Phần lớn diện tích đất triển khai thực hiện Dự án thuộc phần đất quốc 

phòng chưa được bàn giao cho tỉnh để bàn giao mặt bằng thi công. 

- Các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được giá trị quỹ đất hoàn vốn 

của Dự án do đang chờ kết luận của cơ quan thanh kiểm tra. 

(ix) Các Đồ án Quy hoạch chi tiết do Ban QLDA tổ chức lập 

a. Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu dân cư và TĐC Tây Nha Trang:  

 Hiện nay, Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư 

Tây Nha Trang đã hoàn thành xong công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư. 

Ngày 07/7/2020, Ban QLDA có Văn bản số 845/BQL-QLDA1 báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc còn tồn tại đến Đồ án quy hoạch 

để Ban QLDA tiếp tục hoàn thiện Đồ án quy hoạch và thực hiện các thủ tục phê 

duyệt Đồ án quy hoạch. Hiện tại, Đồ án quy hoạch đang tạm dừng chờ ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh 

b. Quy hoạch 1/2000, 1/500 Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang: 

UBND tỉnh đã có Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 và 

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 17/04/2018 v/v phê duyệt Đồ án Quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

dọc bờ sông Cái Nha Trang, Phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và 

phường Phương Sài, thành phố Nha Trang. 

Đến nay, UBND tỉnh cũng đã có Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 

24/4/2020 và Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 v/v phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Đồ án 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nêu trên. 

Ban QLDA đã phối hợp với Tư vấn và các ngành liên quan hoàn thiện đầy 

đủ hồ sơ để tiến hành công bố Đồ án quy hoạch nêu trên vào ngày 22/10/2020 

theo quy định. 

Trong năm 2020, Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Đồ án quy 

hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư dọc bờ sông Cái, Tp. Nha Trang được bố trí 

47.300.000 đồng để chi trả các hoạt động công bố quy hoạch. Hiện đang tiến 

hành thủ tục chi trả chi trả cho các hoạt động nêu trên. 

c. Quy hoạch 1/500 Khu đô thị hành chính tỉnh: 

Tại thông báo số 572/TB-UBND ngày 17/10/2019 UBND tỉnh kết luận 

tiếp tục thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết đang triển khai và Giao Sở Xây dựng 

chủ trì, phối hợp làm việc với Ban QLDA, UBND thành phố Nha Trang rà soát, 

xem xét tham mưu UBND tỉnh việc tiếp tục triển khai đồ án quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh tại cuộc họp. 

Đồng thời tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư đã chỉ đạo Sở Xây 

dựng khẩn trương xem xét thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô thị 

- Hành chính mới tỉnh Khánh Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở quản lý 

trật tự xây dựng tại địa bàn. 

Thực hiện theo chỉ đạo và theo đề nghị của Sở Xây dựng, ngày 

13/02/2020, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp bổ sung hồ sơ 
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đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Hành chính mới của tỉnh (gồm 

bản vẽ và Thuyết minh đồ án) để tiến hành lấy ý kiến thẩm định. Sau khi lấy ý 

kiến của các Sở ngành, Sở Xây dựng đã tổng hợp các ý kiến góp ý tại văn bản số 

3818/SXD-KTQH ngày 10/11/2020. Hiện nay Ban QLDA đang phối hợp với Tư 

vấn nghiên cứu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ sớm trình thẩm định, phê 

duyệt Đồ án quy hoạch nêu trên. 

 (x) Các dự án được ủy thác quản lý 

Với chức năng là một Ban QLDA khu vực, Ban QLDA Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa nhận thực hiện một số hợp đồng ủy thác quản lý dự án để vừa góp 

phần tham gia cùng các Chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, vừa sử 

dụng có hiệu quả, phát huy năng lực, kinh nghiệm hiện có của đội ngũ CBVC và 

đảm bảo hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị. Các dự án do 

Ban nhận ủy thác quản lý dự án đến năm 2020 tổng cộng có 15 dự án, với tổng 

giá trị trị Hợp đồng QLDA là 15,5 tỷ đồng. Lũy kế giá trị chi phí QLDA đã giải 

ngân đến tháng 11/2020 là 5,4 tỷ đồng, đạt 35% tổng giá trị trị Hợp đồng 

QLDA. Có 2 trong số 15 dự án đã thực hiện quyết toán trong năm 2019: Dự án 

Hệ thống cấp nước Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm và Dự án Sửa chữa, cải tạo 

kênh Hòn Tháp.  

- Giá trị giải ngân chi phí quản lý dự án đến cuối tháng 11/2020: 

1.831.660.980 đồng 

- Dự kiến giá trị giải ngân chi phí QLDA đến cuối năm 2020 là: 

4.231.543.337 đồng. 

- Các dự án đang thực hiện trong năm 2020 bao gồm: 

(1) Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các 

phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa: 

(2) Kè Đại Lãnh (Giai đoạn 2) 

(3) Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Diên Khánh (cũ) thành bệnh viện 

Nhiệt đới Khánh Hòa (Giai đoạn 2) 

(4) Kè bảo vệ sông Trường 

(5) Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa 

(6) Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng tâm thần, 

người rối nhiễu trí tỉnh Khánh Hòa 

(7) Dự án kè bờ phường Vĩnh Nguyên 

(8) Dự án Bệnh viện đa khoa Nha Trang 

(9) Dự án Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa 

(10) Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng hàng không Cam Ranh 

(11) Dự án Các Đội y tế huyện và các Đội chăm sóc sức khỏe huyện. 

- Trong số các dự án trên, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 

gồm: 
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(1) Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các 

phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa. 

(2) Kè Đại Lãnh (Giai đoạn 2) 

(3) Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Diên Khánh (cũ) thành bệnh viện 

Nhiệt đới Khánh Hòa (Giai đoạn 2) 

(4) Kè bảo vệ sông Trường. 

 (xi) Tham gia lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị 

 - Ngoài các nhiệm vụ chính trên, Ban QLDA tiếp tục tham gia đóng góp 

nhiều nội dung liên quan lĩnh vực phát triển đô thị khác như: tham gia ý kiến 

trong các đồ án quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khớp nối hạ tầng các khu đô 

thị mới vào mạng lưới thoát nước chung của thành phố Nha Trang theo sự phân 

công của UBND tỉnh và lấy ý kiến từ các đơn vị có liên quan; tham gia Ban Chỉ 

đạo Xây dựng đô thị thông minh cho thành phố Nha Trang; tham gia Hội đồng 

thẩm định Đánh giá tác động môi trường của các dự án theo sự phân công của 

UBND tỉnh. 

 (xii) Một số nhiệm vụ khác 

 - Đầu năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban QLDA 

tiếp tục là cơ quan đầu mối phối hợp với Ngân hàng Thế giới, các Bộ, Ngành 

Trung ương cùng các cơ quan chức năng của địa phương điều phối xây dựng Dự 

án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Khánh Hòa để vào kế hoạch đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau nhiều chuyến công tác hỗ trợ làm việc tại địa 

phương của Ngân hàng Thế giới, được sự thống nhất chủ trương của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, vào cuối tháng 4/2020 Ban QLDA đã hoàn thành hồ sơ Đề 

xuất dự án và tham mưu UBND tỉnh trình các Bộ ngành Trung ương xem xét. 

Sau khi hoàn thiện Hồ sơ đề xuất dự án theo ý kiến các Bộ ngành, Ban QLDA 

đã tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình số 10716/TTr-UBND ngày 12/10/2020 để 

trình lại các Bộ ngành xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

để đưa vào Danh mục dự án vay vốn ODA thực hiện. 

 - Trong quá trình chờ các Bộ, Ngành Trung ương xem xét thẩm định Hồ 

sơ đề xuất dự án nêu trên, Ban QLDA cũng đã chủ động xây dựng thủ tục hồ sơ 

dự án ở các bước tiếp theo, lên kế hoạch tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị 

dự án để tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả 

thi khi được phê duyệt Danh mục dự án. 

3.4 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 

 Kế hoạch vốn năm 2020 là: 419.156 triệu đồng 

Giải ngân đến ngày 15/12/2020 là: 363.516 triệu đồng, đạt: 86,7%  

Dự kiến giải ngân đến ngày 31/12/2020 là: 412.149 triệu đồng, đạt: 98,3% 

Chi tiết giải ngân cho từng dự án như sau:  
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(Đơn vị: triệu đồng) 

TT 
Tên dự án 

đầu tư 

 Kế hoạch năm 2020 Giải ngân  

Tổng 

số 

Trong đó: 

Đã giải 

ngân 

đến 

15/12 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

(%) 

Lũy kế 

dự kiến 

giải 

ngân 

đến 

31/12 

Vốn trong nước 

Vốn 

nước 

ngoài Tổng số 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

trung 

ương 

1 

Dự án Môi 

trường bền 

vững các 

thành phố 

duyên hải,  

Tiểu dự án 

Nha Trang  

176.638 12.420 12.420  164.218 131.032 74,2 
171.698 

(97,2) 

2 

Xây dựng 

Đập ngăn 

mặn trên 

sông Cái 

Nha Trang  

236.193 230.293 23.410 212.783  230.293 97,5 
234.593 

(99,3) 

3 

Dự án xây 

dựng cơ sở 

hạ tầng Khu 

tái định cư 

Ngọc Hiệp 

5.000 5.000 5.000   1.560 31,2 
5.000 

(1000) 

4 

Cắm mốc và 

khơi thông 

dòng chảy 

sông Bà Vệ 

và sông Kim 

Bồng 

 

365 

 

 

365 

 

 

365 

 

  250 68,5 
288 

(78,9) 

5 

Cầu qua 

sông Kim 

Bồng 

960 960 960   381 39,7 
570 

(59,4) 
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3.5 Báo cáo thu chi tài chính chi phí hoạt động Ban QLDA năm 2020 

Đơn vị tính: đồng 

A.     NGUỒN THU  

    

TT Nội dung       

A DỰ TOÁN THU 

 Dự toán điều 

chỉnh lần cuối 

của BQLDA 

(đồng)  

 Thực tế phát 

sinh đến hết 

ngày 

17/12/2020  

 Ước thực hiện 

năm 2020  

  Tổng cộng 8.096.026.494 6.265.542.435 6.265.542.435 

1 
Nguồn kinh phí năm 

trước chuyển sang 
1.251.885.455 1.251.885.455 1.251.885.455 

2 
Nguồn trích từ các dự án 

được giao quản lý 
3.603.522.342 3.063.360.000 3.063.360.000 

2.1 

Dự án môi trường bền 

vững các thành phố 

duyên hải - Tiểu dự án 

Nha Trang 

3.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 

2.2 

Xây dựng đập ngăn mặn 

trên Sông Cái Nha 

Trang 

0 0 0 

2.3 

Cắm mốc, khơi thông 

dòng chảy sông Bà Vệ 

và sông Kim Bồng 

103.522.342 63.360.000 63.360.000 

2.4 

Các tuyến đường, các 

nút giao thông kết nối 

khu sân bay Nha Trang 

0 0 0 

2.5 

Hệ thống thoát nước 

mưa khu vực Nam Hòn 

Khô (GĐ 2) - Tuyến T1 

0 0 0 

3 
Dự án bổ sung trong 

năm 
0 0 0 

4 

Nguồn thu từ hoạt động 

dịch vụ tư vấn bao gồm 

các khoản thuế phải nộp 

3.140.618.697 1.950.296.980 1.950.296.980 

5 
Nguồn thu hợp pháp 

khác 
100.000.000     

B DỰ TOÁN CHI       

B Tổng cộng    6.604.178.879  
     

3.178.761.512  
3.304.236.949 

I Chi thường xuyên    6.494.178.879  
     

3.151.651.512  
3.277.126.949 

1 Tiền lương    3.837.504.125  
     

1.898.167.903  

       

1.898.167.903  

2 Tiền công 
       

101.640.000  

          

92.400.000  

            

92.400.000  
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3 
Các khoản phụ cấp 

lương 

         

15.500.000  

            

3.500.000  

              

3.500.000  

4 
Các khoản trích nộp theo 

lương 

       

526.954.856  

        

481.092.470  

          

484.467.380  

5 Chi khen thưởng 
       

104.200.000  

          

42.900.000  

            

69.900.000  

6 Chi phúc lợi tập thể 
         

25.000.000  
    

7 
Thanh toán dịch vụ công 

cộng 

       

230.000.000  

        

162.438.243  

          

164.477.543  

8 
Chi mua vật tư văn 

phòng 

       

200.000.000  

          

47.435.895  

            

58.603.395  

9 
Chi thanh toán thông tin, 

tuyên truyền 

       

150.000.000  

          

45.339.875  

            

45.339.875  

10 Chi hội nghị 
         

10.000.000  

            

3.291.800  

              

3.291.800  

11 Chi công tác phí 
       

192.000.000  

          

50.531.000  

            

50.531.000  

12 Chi thuê mướn 
       

106.000.000  

          

70.075.000  

            

78.682.720  

13 
Chi đoàn đi công tác 

nước ngoài 

                         

-    

                           

-    

                             

-    

14 Chi đoàn vào 
                         

-    

                           

-    

                             

-    

15 Khấu hao tài sản cố định 
         

35.000.000  

                           

-    

                             

-    

16 
 Chi sửa chữa thường 

xuyên tài sản 

         

60.000.000  

          

25.138.878  

            

46.424.885  

17 Chi phí khác  
       

300.000.000  

        

229.340.448  

          

281.340.448  

18 Dự phòng 
       

600.379.898  

                           

-    
0 

II 
Chi không thường 

xuyên 

       

110.000.000  

          

27.110.000  
27.110.000 

1 
Chi đầu tư xây dựng cơ 

bản 

                         

-    

                           

-    
0 

2 
Mua sắm trang thiết bị, 

tài sản dùng cho quản lý 

         

60.000.000  
27.110.000 27.110.000 

3 
Sửa chữa lớn tài sản cố 

định 

                         

-    

                           

-    
0 

4 
Chi thực hiện tinh giảm 

biên chế (nếu có) 

                         

-    

                           

-    
0 

5 Chi khác  
         

50.000.000  

                           

-    
0 

 

3.6 Tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động  

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng 
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Trong năm 2020, tiếp tục tạo điều kiện cho CBCCVC trong Ban tham gia 

các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, chuyên 

viên, chuyên viên chính, quản lý cấp phòng do Sở Nội vụ, Trường chính trị tổ 

chức; các khóa đào tạo chuyên môn do Ngân hàng Thế giới tổ chức. Cụ thể:  

- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các Sở ban ngành tổ chức: Đã cử 18 lượt 

cán bộ, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể: 01 người tham 

dự lớp huấn công tác thông tin đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại và kỹ 

năng viết tin bài; 01 người tham dự lớp tập huấn công tác tuyên truyền về quyền 

con người; 03 người tham dự lớp tập huấn Quản lý trật tự xây dựng đô thị; 03 

người tham dự lớp tập huấn Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, 

thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu; 01 người tham dự khóa đào tạo kỹ 

năng đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin; 02 người tham dự lớp tập 

huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2020; 01 người tham dự lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ đối ngoại; 03 người tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 01 

người tham dự lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế năm 2020; 01 người tham 

dự lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính. 

-  Các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức:  30 

lượt cán bộ, viên chức tham dự  các lớp đào tạo trực tuyến về quản lý dự án, giải 

ngân, đấu thầu, môi trường xã hội…  

b) Thực hiện chế độ, chính sách 

Trong năm 2020, Ban thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, 

kinh phí công đoàn cho CBCCVC đầy đủ và kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi 

của CBCCVC, thanh toán tiền lương cho CBCCVC kịp thời và đúng thời hạn 

theo quy chế chi tiêu nội bộ. 

Chi bộ, lãnh đạo Ban, Công đoàn đã tích cực kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể: 

 - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung: Nội quy lao động; Nội quy bảo vệ cơ quan; 

Quy chế dân chủ; Quy chế thi đua; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình thủ tục 

điều hành nội bộ; Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công 

và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch; Quy trình thanh toán hợp đồng 

xây lắp, tư vấn của Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa; Quy trình 

Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án; Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết 

kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch; Quy chế xử 

lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban quản lý dự án phát triển tỉnh 

Khánh Hòa ….  

 - Hội đồng lương, Hội đồng thi đua Ban góp phần đảm bảo công bằng, 

bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của CBCCVC thông qua cac cuộc họp 

đánh giá, xếp loại thi đua hàng quý làm cơ sở tính toán thu nhập tăng thêm cho 

từng cán bộ, viên chức. 

- Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội 

đồng lương để giải quyết các quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và 
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người lao động. Cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CBCCVC, 

tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CBCCVC. 

c) Công tác tuyển dụng, xét tuyển viên chức 

Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 

5776/UBND-TH về việc tuyển dụng viên chức tại các Ban quản lý dự án thuộc 

tỉnh, trong có có nội dung “đồng ý về chủ trương xem xét, tiếp nhận vào viên 

chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) đối với các trường hợp 

hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, 

quản lý từ cấp phòng trở lên tại các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh”. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban đã hoàn thiện 

thủ tục xét tuyển tiếp nhận vào viên chức cho 6 trường hợp là Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng , ngày 05/10/2020 Sở Nội vụ đã có Quyết định số  309/QĐ-

SNV về việc công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban quản lý Dự án 

phát triển tỉnh Khánh Hòa.  Hiện nay, còn 07 trường hợp đã công tác lâu năm 

nhưng không phải là lãnh đạo, quản lý đáp ứng đủ điều kiện tiếp nhận vào viên 

chức theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Do 

UBND tỉnh có chủ trương sắp xếp lại 04 Ban quản lý dự án nên Ban chưa triển 

khai thực hiện việc xét tuyển tiếp nhận vào viên chức đối với 07 trường hợp này. 

Trong năm 2020: (i) Ban đã tuyển dụng mới 01 người; (ii) Đã xem xét 

nâng bậc lương cho 08 người. 

 d) Công tác  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức 

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định bổ nhiệm 01 Phó Giám 

đốc; Bổ nhiệm lại 01 Kế toán trưởng; Ban đã có Quyết định bổ nhiệm 01 

Trưởng phòng, 01 Phó phòng, bổ nhiệm lại 02 Trưởng phòng. 

e) Công tác phát triển đảng viên:  

- Đã kết nạp được 3 đảng viên mới. 

- Cử 01 người tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. 

3.7 Phối hợp nội bộ trong công tác quản lý điều hành, phong trào thi 

đua của cơ quan 

 - Phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn: Sự phối hợp đồng bộ giữa các 

phòng chuyên môn đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.  

 - Phối hợp với Công đoàn cơ sở: Chính quyền phối hợp Công đoàn cơ sở 

từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CBCCVC, tham 

gia các phong trào do cấp trên phát động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện 

trong CBCCVC. 

 - Trong năm 2020, Chi bộ, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và 

tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 

35-CT/TW; Hướng dẫn số 34-HD/ĐUK ngày 24/12/2019 của Đảng ủy Khối các 

cơ quan về việc Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối 

các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-

2025. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Quyết định chuẩn y Ban chấp hành 



16 

 

 

Chi bộ cơ sở Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết 

định số 3359-QĐ/ĐUK ngày 22/5/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh). 

- Hưởng ứng hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng 

tháng ATVSLĐ, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVCLĐ 

lần thứ X. Ngày 22/10/2020 Ban QLDA đã tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 - Cùng hành động để thay đổi thế 

giới” đây là một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự 

tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế 

giới. Sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ và người dân 

trong việc bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp trong cộng đồng. 

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia tích cực các phong trào xã hội 

và các hoạt động Văn - Thể - Mỹ như: Tham gia Hội thi cắm hoa do Công đoàn 

viên chức tổ chức và CĐCS Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đạt giải 

khuyến khích Hội thi cắm hoa năm 2020 chào mừng thành công Đại hội Đảng 

bộ lần thứ XVIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam;  Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động Khánh Hòa 

năm 2020”;  Tham gia hiến máu nhân đạo theo chương trình “Hành trình đỏ” do 

CĐVC tỉnh Khánh Hòa tổ chức. 

- Vận động 100% CBCCVC tích cực thực hiện tốt công tác xã hội. Kết 

quả đã đóng góp xây dựng các quỹ như sau: 

+ Quỹ Bảo trợ trẻ em:       600.000 đ 

+ Quỹ Mái ấm Công đoàn:      600.000 đ 

+ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam:      900.000 đ 

+ Quỹ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 01 địa chỉ nhân đạo: 450.000 đ 

+ Quỹ Ủng hộ thiên tai, bão lụt:      750.000 đ 

+ Quỹ Đóng góp phòng, chống dịch Covid:    750.000 đ 

+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:             4.350.000 đ 

+ Quỹ Vì người nghèo:             7.649.931 đ 

+ Qũy Phòng chống thiên tai:                                                 6.776.938 đ 

Tổng cộng:             22.825.938 đ 

+ Ngoài ra BCH CĐCS phối hợp với chính quyền hỗ trợ xây dựng 02 căn 

nhà “Đại đoàn kết” cho 02 hộ gia đình khó khăn tại Xã Ba Cụm Bắc huyện 

Khánh Sơn trị giá 100.000.000 đồng và ủng hộ Quỹ đồng bào miền Trung khắc 

phục hậu quả lũ lụt theo lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh 

Hòa với số tiền 10.000.000 đồng. 

3.8 Công tác thi đua khen thưởng 

- Các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân của Ban trong năm 2020: 

+ 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

+ 05 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

+ 04 CBCCVC đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

+ 30 CBCCVC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 
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+ Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 01 cá nhân và công nhận 05 tập thể 

đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 

+ Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể Ban QLDA 

Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

- Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho Công đoàn cơ 

sở  Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đạt giải khuyến khích Hội thi cắm hoa 

năm 2020 chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Quyết định số 32/QĐ-VC 

ngày 16/10/2020). 

3.9 Công tác thanh tra, kiểm tra 

Đoàn Thanh tra Chính phủ đã làm việc trực tiếp tại tỉnh Khánh Hòa từ 

ngày 21/9/2020 đến ngày 06/11/2020. Liên quan đến Dự án BT Các tuyến 

đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, qua quá trình làm 

việc, các bên đã thống nhất được Biên bản làm việc vào ngày 04/11/2020. Theo 

đánh giá, nhận xét tại Biên bản làm việc của Đoàn Thanh tra, Ban QLDA Phát 

triển đã triển khai thực hiện Dự án cơ bản đáp ứng trình tự thủ tục theo quy định 

và không có phát hiện sai phạm lớn. 

Đến nay, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa có kết luận chính thức đối với nội 

dung thanh tra nêu trên. Ngay khi có kết luận chính thức của Thanh tra Chính 

phủ, Ban QLDA sẽ tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo 

Kết luận. 

4. Đánh giá ưu, nhược điểm 

4.1 Ưu điểm 

 Với tinh thần làm việc nhiệt tình, tích cực, vượt qua khó khăn và đoàn kết 

của toàn thể CBCCVC đã góp phần lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 

2020. Các nhiệm vụ cấp bách được UBND tỉnh giao đều phấn đấu hoàn thành 

đúng hoặc trước thời hạn. 

 Công tác cán bộ được đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng tổ chức, xem 

đây là yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Do 

đó, việc đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng và học tập Nghị quyết 

cho cán bộ được tiến hành thường xuyên, kịp thời đã góp phần nâng cao năng 

lực, đóng góp vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban còn tạo điều 

kiện cho CBVC trong cơ quan học tập nâng cao năng lực chuyên môn. 

 Việc phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Nhà đầu tư luôn được thực 

hiện kịp thời, công tác tham mưu cho UBND tỉnh và các Sở, ngành được quan 

tâm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả, khả thi của các đề xuất. 

Từ đó, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan liên 

quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

4.2. Nhược điểm 

- Trong năm 2020, nhiều công tác chuyên môn của Ban QLDA được giao 

thực hiện trong thời gian ngắn và phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều 

cơ quan phối hợp nên đôi lúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ.  
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- Chưa cải thiện để nâng cao thu nhập cho CBCCVC trong cơ quan. 

- Một số viên chức trong quá trình thực thi công vụ tính chủ động còn hạn 

chế, xử lý công việc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ 

chung của Ban. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Phương hướng 

 - Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thường xuyên, kịp 

thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 

và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết tại Hội nghị trung ương 6, 7, 

8 (Khóa XII) của Đảng đối với các vấn đề liên quan hoạt động của Ban. Thực 

hiện việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ 

đề mới, đồng thời duy trì việc lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp kiểm tra, giám 

sát, phòng tránh và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

- Nâng cao công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý dự 

án thông qua các quy trình chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục 

hoàn thiện các nội dung chưa đầy đủ về cải cách hành chính dựa trên kết quả 

đánh giá của cấp có thẩm quyền. 

 - Triển khai tích cực, hiệu quả và đúng quy định pháp luật đối với các dự 

án được giao làm Chủ đầu tư, làm đơn vị đại diện cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với các dự án BT và đảm bảo đúng trách nhiệm theo hợp đồng đối với 

các dự án được ủy thác quản lý. 

 - Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động cho cấp trên phát động, tăng cường giao lưu và sinh hoạt ngoại khóa tạo 

không khí thi đua, phấn khởi, sôi nổi thật sự là môi trường sinh hoạt lành mạnh 

của CBCCVC. 

 - Tiếp tục thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của 

Ban cũng như trong các dự án đầu tư được giao quản lý, đảm bảo việc quản lý 

tài chính trong chi thường xuyên cũng như trong quản lý chi phí của dự án đầu 

tư đúng quy định pháp luật. 

 - Phát huy sở trường, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án để tiếp tục 

tìm kiếm những công việc mới liên quan đến quản lý dự án thông qua cơ chế ủy 

thác đối với các Chủ đầu tư hiện có và các Chủ đầu tư khác nhằm tạo thêm việc 

làm và tăng thu nhập cho cán bộ viên chức của Ban. 

 - Đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC học 

tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

 2. Nhiệm vụ 

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 
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- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN các 

cấp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả 

quản lý hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Tiếp tục Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản 

liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đã được ban hành như: Luật 

Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực từ 

ngày 01/07/2019, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham 

nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

Hướng dẫn số 34-HD/TGTU ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Khánh Hòa về triển khai thực hiện một số nội dung về Chỉ thị số 05-CT/TW gắn 

với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Nghị quyết tại Hội 

nghị trung ương 6, 7, 8 (Khóa XII) của Đảng đối với các vấn đề liên quan hoạt 

động của Ban. Có tiêu chí cụ thể gắn với việc xây dựng CBCCVC với cuộc vận 

động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác”; “Trung thành, trách nhiệm, 

liêm chính, sáng tạo”.  

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

 - Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện 

vọng của CBCCVC trong cơ quan để có biện pháp giải quyết kịp thời. 

- Có kế hoạch tổ chức cho CBCCVC trong cơ quan tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo quy định, trong đó lồng ghép các 

nội dung kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, qua đó duy trì việc lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phòng tránh và đấu tranh 

với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”. 

 - Nâng cao việc quản lý các kênh thông tin cung cấp cho người dân và tổ 

chức, trong đó có việc phát huy hiệu quả hoạt động của trang tin điện tử cơ 

quan, cập nhật, bổ sung thông tin kịp thời cũng như niêm yết, lấy ý kiến cộng 

đồng đối với các nhiệm vụ quan trọng theo quy định. 

 2.2. Công tác chuyên môn 
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- Đối với dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự 

án Nha Trang: Để dự án hoàn thành đúng thời gian đã cam kết với Nhà tài trợ 

Ngân hàng Thế giới, dự án cần thực hiện một số công việc sau: (i) Tiếp tục theo 

dõi đôn đốc các Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công 

các gói thầu thuộc giai đoạn đầu của dự án; (ii) Hoàn thành công tác thẩm định, 

phê duyệt hồ sơ thiết kế các hạng mục còn lại của dự án để tiến hành tổ chức thi 

công vào quý II, quý III/2021; (iii) Ban QLDA phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục của dự án hoàn 

thành theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận, chỉ đạo; (iv)  Ban 

QLDA tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị 

liên quan. 

- Đối với dự án Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang: (i) Tổ 

chức quản lý dự án phấn đấu đạt 50% - 60% sản lượng công trình; (ii) Ban 

QLDA tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng; (iii) Ban điều hành dự án tăng cường công tác quản lý, giám 

sát quá trình thực hiện của các đơn vị liên quan. 

- Đối với Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp: 

Công tác cưỡng chế thu hồi đất sẽ được tập trung giải quyết và sẽ hoàn 

thành vào tháng 12/2020 theo Thông báo kết luận số 524/TB-UBND ngày 

13/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Trên cơ sở tiến độ mặt bằng Dự án 

được bàn giao, công tác thi công Dự án sẽ được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành, 

nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2021. 

- Dự án Hồ điều hòa phía Bắc thành phố Nha Trang: Phê duyệt báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư và lập trình phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2021. 

- Dự án cầu qua Sông Kim Bồng: Lập phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán; Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. 

- Tập trung cao cho công tác chuẩn bị Dự án Phát triển tích hợp thích ứng 

tỉnh Khánh Hòa, phê duyệt được danh mục dự án và lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi. 

- Dự án Hệ thống thoát nước Nam Hòn Khô giai đoạn 2: Tiếp tục tham 

mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vướng mắc trong công 

tác giải phóng mặt và thi công hoàn thành 70m còn lại của tuyến cống hộp. Phấn 

đấu hoàn thành dự án trong quý I/2021. 

- Đối với dự án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối sân bay Nha 

Trang: Tiếp tục theo dõi và thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối, tổ chức 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định hợp đồng dự án BT được giao. Theo dõi kết luận của Thanh tra Chính phủ 

để hoàn chỉnh hồ sơ dự án đảm bảo theo quy định và có cơ sở tiếp tục triển khai 

thực hiện. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan các vướng 

mắc, nhất là về mặt bằng thi công và giá đất cùng với tình hình triển khai thực 

hiện Dự án để kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết. 

- Là cơ quan đầu mối của tỉnh, tích cực phối hợp với Nhà tài trợ Ngân 

hàng Thế giới, các Bộ ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của tỉnh để 
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khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị Dự án Phát triển tích hợp 

thích ứng. Theo kế hoạch sơ bộ, mục tiêu trong năm 2020 sẽ hoàn thành phê 

duyệt Hồ sơ Đề xuất dự án và hoàn thiện công tác chuẩn bị dự án trong năm 

2021. 

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý dự án các dự án do Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Chi cục Hải quan làm Chủ đầu tư theo hình thức ủy thác quản lý dự án. 

2.3 Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của CBCCVC 

 - Phối hợp với công đoàn cở sở tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công 

chức viên chức trong tháng 12 của năm, bảo đảm đúng nội dung hướng dẫn của 

Công đoàn Viên chức và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 

 - Phối hợp với công đoàn cơ sở bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách cho CBCCVC, người lao động về Hợp đồng lao động, BHXH, 

BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo Luật cán bộ, công chức, Luật viên 

chức và các quy định nhà nước hiện hành.  

- Giải pháp tăng thu nhập trong năm 2021: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

dự án, tăng cường công tác giải ngân chi phí quản lý dự án của Ban đối với các 

Dự án CCSEP, Dự án ủy thác, BT trên cơ sở khối lượng hoàn thành; Hoàn thiện 

các thủ tục để thu các khoản chi phí do Ban thực hiện như: chi phí giám sát đánh 

giá đầu tư; lựa chọn nhà thầu .... 

2.4 Công tác phong trào 

 - Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 

năm, giao lưu với các đơn vị bạn và các công đoàn trong khối thi đua, tích cực 

tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng. 

- Phối hợp tốt công tác giữa công đoàn và chính quyền, hưởng ứng phong 

trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu 

quả” và xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách 

nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Trong thực hiện nhiệm vụ, CBCCVC có ý thức và 

tinh thần trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, 

nhất là không để xảy ra tình trạng lãng phí về vật tư, văn phòng phẩm, sử dụng 

điện, nước, máy vi tính… cũng như các tài sản khác của cơ quan. 

 - Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ kịp 

thời những đoàn viên công đoàn bị đau ốm, bệnh tật hoặc gia đình có người thân 

qua đời. 

 - Phối hợp với công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, 

các hoạt động xã hội do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và công đoàn cấp trên phát 

động, tăng cường công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. 

2.5 Xây dựng tổ chức vững mạnh 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, 

Đảng ủy Khối và UBND tỉnh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, 

xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị. 
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- Triển khai các công việc đào tạo, nâng cao năng lực trong Hợp phần 4 - 

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.  

- Triển khai thực hiện việc quản lý thông tin các dự án và quy trình tác 

nghiệp chuẩn thông qua phần mềm KPOINT. 

- Duy trì sinh hoạt định kỳ họp giao ban hàng tuần trong nội bộ Ban cùng 

với Công đoàn cơ sở đề ra nội dung và phương hướng hoạt động phong phú 

nhằm triển khai và thực hiện tốt các phong trào. 

 - Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ Ban, phân công trách 

nhiệm cụ thể cho từng thành viên, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân 

phụ trách và chịu trách nhiệm những nội dung được phân công. 

 - Phối hợp tốt công tác giữa chính quyền và công đoàn, cụ thể hoá Nghị 

quyết Hội nghị viên chức, Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở và Nghị quyết đại 

hội công đoàn cấp trên trong chương trình hoạt động hàng năm. 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý tại đơn vị: phần mềm quản lý văn 

bản đi đến E-Office, sử dụng thư điện tử, chữ ký số, công bố thông tin dự án trên 

trang thông tin điện tử tổng hợp http://kdpm.khanhhoa.gov.vn của Ban. 

3. Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2021 

3.1 Đăng ký thi đua: 

a. Về tổ chức Đảng: 

- Chi bộ Đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ”. 

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3/19. 

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15/19. 

b. Về Chính quyền: 

- Xếp loại CCHC năm 2021: Tốt 

- Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 

Ban năm 2021 đạt loại: Tốt  

- Cơ quan đạt chuẩn ”Cơ quan văn hóa”. 

- 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

- 04 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

- 04 CBCCVC đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

- 30 CBCCVC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

- Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 01 cá nhân và công nhận 04 tập thể đạt 

danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 

c. Về Công đoàn: 

- Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

- 01 tập thể đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”. 

- 01 tập thể đạt danh hiệu tập th ể nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.  

- 30 đoàn viên CĐ đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”. 

- 06 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

http://kdpm.khanhhoa.gov.vn/
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3.2 Giới thiệu kết nạp vào Đảng: 

- Giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Chi bộ cử đi học lớp 

bồi dưỡng kết nạp Đảng. 

3.3 Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị, 100% CBCCVC viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2021.  

4. Tổ chức thực hiện 

  - Phổ biến quán triệt các mục tiêu nhiệm vụ, Nghị quyết Hội nghị cán bộ 

viên chức của Ban QLDA đến toàn thể CBCCVC và người lao động trong Ban. 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai Nghị quyết Hội nghị và chương trình 

hành động kịp thời, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận nghiệp vụ 

của Ban QLDA nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. 

- Phân công công việc cụ thể cho từng CBCCVC trong Ban QLDA, thực 

hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm những nội 

dung được phân công.  

  - Kết hợp thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban hàng tuần một cách 

thiết thực, hiệu quả và bảo đảm chế độ thông tin báo cáo. Đưa nội dung rà soát 

kết quả thực hiện nhiệm vụ vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng để đánh giá, đồng 

thời căn cứ vào đó để đánh giá thi đua hàng quý. 

  - Thực hiện sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời đối với các 

cá nhân và tập thể đạt thành tích cao 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
  - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

  - UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT; b/c); 

  - Đảng ủy Khối các cơ quan (b/c); 

  - Công đoàn viên chức tỉnh KH; 

  - Sở Nội vụ (VBĐT; b/c); 

  - Chi bộ Ban QLDA; 

  - Ban Giám đốc;   

  - Công đoàn Ban QLDA; 

  - Trang Web Ban; 

  - Lưu VT. 
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