
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG ĐẠI YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 112/BC-UBND 

 

Đại Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của  

Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, 

khu đô thị hỉnh thành trước năm 2005 trên địa bàn phường Đại Yên  
 

Thực hiện Công văn số 8602/UBND ngày 03/11/2022 cuar UBND thành 

phố Hạ Long về báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ, ngày 

31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng các 

khu dân cư, khu đô thị hỉnh thành trước năm 2005 trên địa bàn địa các phường 

thuộc thành phố Hạ Long, Ủy ban nhân dân phường Đại Yên báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết trong năm 2021-2022, cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

1. Nêu khái quát tình hình của địa phương liên quan đến việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TU). 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

- Phường Đại Yên nằm ở phía Tây thành phố Hạ Long với diện tích tự nhiên 

là 4390.88 ha. Có vị trí như sau: 

- Phía Đông giáp phường Việt Hưng, phường Hà Khẩu. 

- Phía Tây giáp phường Minh Thành, xã Hoàng Tân - thị xã Quảng Yên. 

- Phía Nam giáp phường Đại Yên. 

- Phía Bắc giáp xã Dân chủ, xã Sơn Dương. 

- Là cửa ngõ phía Tây của thành phố Hạ Long, phường Đại Yên có nhiều 

thuận lợi giao lưu kinh tế giữa các vùng trong tỉnh. Đặc biệt cách khu du lịch quốc 

tế Đại Yên khoảng 10km là điểm đến thăm quan của rất nhiều du khách trong và 

ngoài nước.  

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

- Nằm ở cửa ngõ của Thành phố, tận dụng các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa 

lý, tài nguyên thiên nhiên và giao thông, Đại Yên đã phát triển kinh tế theo hướng 

phá thế độc canh nông nghiệp, đa dạng hóa cơ cấu kinh tế với nhiều ngành nghề: 

thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, lâm nghiệp… 

- Cùng với sự phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, 

trạm được quan tâm đầu tư xây dựng phục vụ tốt đời sống dân sinh và kiến tạo 

diện mạo đô thị mới khang trang, sạch đẹp; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế 

không ngừng phát triển; an ninh quốc phòng được giữ vững; an sinh xã hội được 

đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

- Phát huy tiềm năng, lợi thế, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, 



 

Chính quyền cùng nhân dân địa phương đã thực hiện cơ bản toàn diện các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội đề ra. Kinh tế phát triển theo đúng định hướng mũi nhọn 

của phường là dịch vụ, thương mại. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngày 

càng gia tăng. Trường lớp được đầu tư, tu sửa, chất lượng giáo dục đào tạo được 

nâng lên. Công tác xã hội hóa đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong việc huy 

động nguồn xã hội hóa xây dựng đường giao thông khu dân cư, trang thiết bị cho 

giáo dục các trường học. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn 

ngày càng được cải thiện rõ rệt. Công tác quản lý đất đai, đô thị, vệ sinh môi 

trường được tập trung thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng. Vai trò lãnh 

đạo của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Đảng bộ đã triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hệ thống chính trị từ phường 

đến khu phố thường xuyên được củng cố, tăng cường, chính sách đại đoàn kết 

được triển khai thực hiện có hiệu quả.  

- Toàn dân đoàn kết, phát huy nội lực, sáng tạo, coi đổi mới là mục tiêu của 

sự phát triển. Trên cơ sở lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế làm trọng tâm, giải quyết 

việc làm, xoá đói giảm nghèo, phát triển kết cấu hạ tầng.... làm bàn đạp để thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội khác. Trong đó, thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế xã hội năm sau đều tăng và vượt năm trước. Tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh cho các thành phần kinh tế trên địa bàn phường, đồng thời phát triển, 

tập trung đầu tư vào các thế mạnh của địa phương như khai thác khoáng sản, thuỷ 

hải sản, thương mại, dịch vụ.... theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách Pháp luật của Nhà nước.  

2. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 21-NQ/TU. 

2.1. Thuận lợi 

- Được sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu 

phố, cán bộ, đảng viên tạo ra sự đồng thuận trong việc triển khai, tuyên truyền, vận 

động nhân dân. 

- Được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã tạo ra phong trào 

hiến đất, nguồn lực để thực hiện 

2.2. Khó khăn 

- Việc triển khai có lúc, có nơi còn chưa được chú trọng, chưa sâu sát quyết 

liệt nên việc triển khai còn chậm. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nguồn lực huy động chưa được 

nhiều nên phải hoãn, giãn một số công trình. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

Bám sát nội dung Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban thường 

vụ thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình 



 

thánh trước năm 2005 trên địa bàn phường Đại Yên” và các văn bản chỉ đạo của 

Đảng ủy, HĐND phường. UBND phường Đại Yên tiến hành rà soát toàn bộ hiện 

trang các tuyến đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng 

đã xây dựng, lắp đặt từ năm 2005 đến nay đã xuống cấp. Qua đó từ đầu năm 2021 

đến nay Ban chỉ đạo NQ 21 từ phường đến các khu phố đã vận động nhân dân tự 

đóng góp kinh phí đầu tư XD một số công trình sau: Năm 2021 đăng ký 05 công 

trình gồm: 01 tuyến đường điện chiếu sáng công cộng; 01 tuyến cống thoát nước 

thải; nâng cấp, cải tạo, xây mới 02 tuyến đường dân sinh; sửa chữa, cải tạo 01 Nhà 

văn hóa. Tổng mức đầu tư 05 công trình trên: 1.131.000.000 đồng. 

Năm 2022 - 2023, tiếp tục đăng ký 13 công trình gồm: xây dựng mới 04 nhà 

văn hóa, sửa chữa, cải tạo 01 nhà văn hóa; nâng cấp, sữa chữa 01 hồ đập; nâng cấp, 

xây dựng mới 05 tuyến đường giao thông; xây dựng 01 tuyến đường điện chiếu 

sáng công cộng. 

1. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 21-NQ/TƯ  

Tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại 

Thông báo số 410- TB/TU ngày 07/01/2022 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TƯ 

ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng 

các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước 2005 trên địa bàn các phường thuộc 

Thành phố Hạ Long, đồng thời Quán triệt thực hiện NQ 21 vào chủ đề sinh hoạt chi 

bộ các khu phố. UBND phường tổ chức hội nghị với Ban Chỉ đạo của 10 Khu phố 

để triển khai và rà soát các danh mục triển khai đầu tư trong năm 2022. 

-  UBND phường phối hợp UB MTTQ và các đoàn thể của phường tổ chức 

các cuộc tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và toàn thểnhân dân, 

UBND phường thông báo, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường 

và tiếp sóng truyền thanh của Thành phố về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của Nghị 

quyết số 21- NQ/TU để Nhân dân biết, hiểu và đồng thuận. 

- Tập trung tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân, 

khu phố để quán triệt, tuyên truyền về các nội dung và cách thức triển khai thực 

hiện Nghị quyết, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết. 

(Phụ lục số 01 kèm theo). 

2. Việc chỉ đạo, ban hành các vãn bản của Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 -NQ/TU  

- Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 25-QĐ/TU ngày 16/01/2021 “V/v kiện 

toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của 

Ban thường vụ thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu 

đô thị hình thánh trước năm 2005 trên địa bàn phường Đại Yên”; Quyết định 

“Thành lập tiểu ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU” đối với 10 khu 

phố; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/01/2022 “Tổ chức thực hiện Nghị quyết 

21-NQ/TU ngày 31/12/2020 và Thông báo Kết luận số 193-TB/TU ngày 13/5/2021 



 

của Ban thường vụ thành ủy trên địa bàn phường năm 2022”; Kế hoạch số 15/KH-

UBND ngày 25/02/2021 “Tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 

31/12/2020 của Ban thường vụ thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các 

khu dân cư, khu đô thị hình thánh trước năm 2005 trên địa bàn phường Đại Yên”. 

(Phụ lục số 02 kèm theo). 

3. Kết quả thực hiện các dự án, công trình triển khai năm 2021, 2022  

- Đối với hạng mục công trình điện chiếu sáng công cộng: Thi công xong và 

đưa vào sử dụng 01 tuyến đường điện dọc đường dân sinh Khu phố Minh Khai với 

chiều dài 1.500m bằng bóng Led, gá vít, cột (bổ sung những vị trí thưa, không có 

cột điện). Tổng mức đầu tư là 150 triệu đồng. 

- Đối với hạng mục công trình thủy lợi: Thi công xong và đưa vào sử dung 

tuyến cống thoát nước thải khu phố 4. Tổng mức kinh phí 80 triệu đồng. 

- Đối với hạng mục giao thông: Thi công xong và đưa vào sư dụng 01 tuyến 

đường dân sinh tổ 2, khu phố Cầu Trắng. Tổng mức kinh phí 01 tỷ đồng (bao gồm 

cả giá trị đất do nhân dân hiến làm đường); Tiến hành cải tạo, sửa chữa tuyến 

đường giao thông từ tổ 3 đến tổ 5, Khu phố 2. 

- Sửa chữa mái nhà văn hoá khu phố 1. Tổng kinh phí 80 triệu đồng. 

- Đầu tư, lắp mới tuyền đường điện dọc đường dân sinh Khu phố Yên Cư, 

với chiều dài tuyến 1.500m (phường bổ sung năm 2022) với tổng mức đầu tư trên 

150 triệu đồng.  

(Phụ lục số 03 kèm theo). 

4. Kế hoạch triển khai các dự án, công trình đầu tư năm 2023 theo Nghị 

quyết số 21-NQ/TU  

UBND phường đã bổ sung và đề nghị đầu tư, đã được tổ công tác của thành 

phố kiểm tra và đồng ý trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư cuối 

năm 2022 và năm 2023: 06 công trình. 

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường dân sinh thuộc tổ 1, Khu Cầu Trắng. Chiều 

dài tuyến 308m, tổng mức đầu tư dự kiến 2,67 tỷ đồng. Đã tổ chức họp nhân dân, 

đồng ý tháo dỡ công trình kiến trúc, hiến đất để thi công đường. 

- Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ nhà văn hoá đến tổ 2, Khu 

Minh Khai. Chiều dài tuyến 650m, tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỷ đồng. Đã tổ chức 

họp nhân dân, đồng ý hiến đất và đề nghị điều chỉnh việc lấy đất 02 bên đường cho 

đều. 

- Xây dựng mới 04 nhà văn hóa các khu phố: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu 

phố 5, Khu phố Minh Khai, cụ thể: 

+ Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố 1, tổng mức đầu tư dự kiến 7,4 tỷ đồng. 

+ Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố 2, tổng mức đầu tư dự kiến 6,5 tỷ đồng. 

+ Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố 5, tổng mức đầu tư dự kiến 7,2 tỷ đồng. 

+ Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố Minh Khai, tổng mức đầu tư dự kiến 



 

7,9 tỷ đồng. 

(Phụ lục số 04 kèm theo). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU đã góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo an sinh xã hội, từ đó tạo hiệu ứng lan 

tỏa sâu rộng, tạo niềm tin cho Nhân dân, được các cấp, các ngành, Nhân dân đồng 

tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 

21-NQ/TU của Ban Thường vụvẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Việc tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TU có lúc, có 

nơi chưa sâu sát quyết liệt nên hiệu quả còn hạn chế. 

- Một số hộ dân phải tổ chức vận động nhiều lần, vẫn còn nhiều ý kiến về 

việc hỗ trợ chi phí tháo dỡ các công trình kiến trúc. 

- Một số hộ dân có ý kiến dùng đất đổi đất khi thực hiện giải tỏa đất để thi 

công đường giao thông. 

- Việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TU còn chậm do ảnh hưởng của dịch 

Covid. 

3. Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

Do nguồn lực trong 02 năm qua bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh 

hưởng đến nguồn đầu tư và huy động xã hội hoá 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Do nhận thức của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa quyết liệt 

triển khai, vận động nhân dân. 

- Một số hộ bị ảnh hưởng vào công trình xây dựng (nhà cửa, tường rào…) đề 

nghị hỗ trợ nhưng do nguồn lực hạn chế nên dẫn đến tư tưởng còn băn khoăn, do 

dự. 

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023 TIẾN TỚI 

NĂM 2025. 

1. Chủ động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đã được phân bổ nguồn vốn. Ưu 

tiên đề xuất thành phố phê duyệt đầu tư 06 công trình đã được tổ công tác của 

thành phố kiểm tra đề xuất (tuyến đường tổ 2 khu Minh Khai; Tuyến đường tổ 1 

khu Cầu trắng; Xây dựng mới các nhà văn hóa khu 1, khu 2, khu 5, khu Minh 

Khai). 

2. Ban Chỉ đạo 21 phường trực tiếp tục thực hiện rà soát danh mục công 



 

trình và thực hiện theo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 

410-TB/TU ngày 07/01/2022 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 

của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, 

khu đô thị hình thành trước 2005. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân để có nhận thức rõ về chủ trương, phương pháp tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU; tăng cường đưa tin, bài về các gương điển hình 

trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết (về hiến đất giải phóng mặt bằng, huy 

động đóng góp nguồn lực thực hiện dự án...), những lợi ích thiết thực, những hình 

ảnh đẹp thể hiện sự thay đổi rõ rệt về đời sống người dân sau khi các công trình từ 

Nghị quyết 21-NQ/TU,thường xuyên nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân để 

định hướng dư luận mang tính tích cực. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Đề xuất UBND thành phố xem xét phê duyệt bổ sung các công trình đã rà 

soát, trình thành phố: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ nhà văn hoá đến 

tổ 2, Khu Minh Khai. Sửa chữa, nâng cấp hồ điều hoà đập Ông Đô và hệ thống tiêu 

thoát nước tổ 1, Khu Yên Cư. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 18A vào 

trường Mầm Non và trụ sở UBND phường Đại Yên. Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ Quốc lộ 18A vào trường Tiểu học và THCS Đại Yên. Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường từ Quốc lộ 18A vào bến đò chùa Lôi Âm. Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ Quốc lộ 18A vào bến đò chùa Lôi Âm hạ. Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá 

khu phố Minh Khai. 

2. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng rà soát, cấp lại giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các hộ dân hiến đất trong phạm vi dự án thực hiện theo Nghị quyết 

số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU của 

Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2021-2022 của Ủy ban nhân dân phường Đại 

Yên./.  

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/cáo); 

- Ban Chỉ đạo 21 (b/cáo); 

- CT, PCT (P3) UBND TP; 

- BLĐ các Khu phố; 

- Lưu VP, XD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 
 



 

 
   

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN    

NGHỊ QUYẾT SỐ 21    

*    

PHỤ LỤC 01 

Thống kê kết quả phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 

     

Stt 

Số cuộc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị tổ chức quán triệt, 

phố biến triển khai thực hiện 

Hình thức phổ biến, quán triệt 

Số cán bộ, công chức được quán triệt, phổ biến 

Lãnh đạo, cấp ủy, cán 

bộ, đảng viên 

Khu phố, tổ dân, cụm 

dân cư 

1 15 

Giao ban trực tiếp, qua các buổi 

sinh hoạt, họp giao ban, thường 

kỳ, đột xuất 

21 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN    

NGHỊ QUYẾT SỐ 21    

*    

PHỤ LỤC 02 

Danh mục các văn bản đã ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ 

     

Stt Số hiệu văn bản 
Ngày, tháng, 

năm ban hành 
Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

1 Quyết đinh số 25-QĐ/ĐU Ngày 16/01/2021 
Kiện toàn BCĐ tổ chức thực hiện Nghị Quyết 21-

NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy 
  

2 Quyết định số 26 đến 35-QĐ/ĐU Ngày 16/01/2021 

Thành lập các tiểu Ban tổ chức thực hiện Nghị Quyết 

21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành 

ủy tại 10 Khu phố 

  

3 Kế hoạch số 45-KH/ĐU Ngày 28/02/2022 

Tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị 

Quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy 

  

4 Kế hoạch số 06/KH-UBND   ngày 16/01/2022 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 

31/12/2020 và Kết luận số 193-TB/TU ngày 13/5/2021 

của BTV Thành ủy  

  

5 Kế hoạch số 15/KH-UBND   ngày 25/02/2021  
Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 

31/12/2020  của BTV Thành ủy  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN       

NGHỊ QUYẾT SỐ 21       

*       

PHỤ LỤC 03 

Danh mục các dự án, công trình đã đầu tư trong năm 2021, 2022 theo Nghị quyết số 21-NQ/TU 

        

Stt Tên dự án, công trình 
Địa điểm thực 

hiện 

Tổng mức đầu 

tư 

Tiến độ triển 

khai thực hiện 
Nguồn vốn đã bố trí 

Nguồn vốn 

đã giải ngân 

Ghi 

chú 

1 
Công trình đường thoát nước tại Tổ 

1 - Khu phố 4 

Tổ 1 - Khu phố 

4 
80 triệu đồng Đã hoàn thành 

Nhân dân tự đóng góp, 

UBND phường huy 

động, hỗ trợ một phần 

80 triệu đồng   

2 
Công trình đường dân sinh tại Tổ 2 

- Khu phố Cầu Trắng 

 Tổ 2 - Khu 

phố Cầu Trắng 
01 tỷ đồng Đã hoàn thành 

Nhân dân tự đóng góp, 

UBND phường huy 

động, hỗ trợ một phần 

01 tỷ đồng   

3 
Công trình nâng cấp, sửa chữa, cải 

tạo mái Nhà văn hóa Khu phố 1 

Nhà văn hóa 

Khu phố 1 
80 triệu đồng Đã hoàn thành 

Nhân dân tự đóng góp, 

UBND phường huy 

động, hỗ trợ một phần 

80 triệu đồng   

4 

Công trình đầu tư, lắp đặt đường 

điện chiếu sáng dọc đường dân sinh 

Khu phố Yên Cư 

Khu phố Yên 

Cư 
150 triệu đồng Đã hoàn thành 

Nhân dân tự đóng góp, 

UBND phường huy 

động, hỗ trợ một phần 

150 triệu đồng 

  

5 

Công trình đầu tư, lắp đặt đường 

điện chiếu sáng dọc đường dân sinh 

Khu phố Minh Khai 

Khu phố Minh 

Khai 
150 triệu đồng Đã hoàn thành 

Nhân dân tự đóng góp, 

UBND phường huy 

động, hỗ trợ một phần 

150 triệu đồng 

  
 
 
 
 



 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN       

NGHỊ QUYẾT SỐ 21       

*       

PHỤ LỤC 04 

Kế hoạch triển khai các dự án, công trình đầu tư năm 2023 theo Nghị quyết số 21-NQ/TU 

        

Stt Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện 
Năm triển khai 

thực hiện 

Khái toán tổng 

mức đầu tu* 

Nguồn vốn 

ngân sách nhà 

nước 

Nguồn vốn xã 

hội hóa 
Ghi chú 

1 Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố 1,  Khu phố 1 2023 7,4 tỷ đồng 100%     

2 Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố 2  Khu phố 2 2023 6,5 tỷ đồng 100%     

3 Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố 5  Khu phố 5 2023 7,2 tỷ đồng 100%     

4 
Xây dựng mới nhà văn hóa khu phố 

Minh Khai 
Khu phố Minh Khai 2023 7,9 tỷ đồng 100%     

5 

Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao 

thông từ nhà văn hoá đến tổ 2, Khu 

Minh Khai 

Khu phố Minh Khai 2023 05 tỷ đồng 100% 
Nhân dân 

hiến đất 
  

6 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường dân 

sinh thuộc tổ 1, Khu Cầu Trắng 
Khu phố Cầu Trắng 2023 2,67 tỷ đồng 100% 

Nhân dân 

hiến đất 
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