
ĐV: Triệu đồng

TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Tổng số       1.196.755,16         134.306,37                  11,22   

I
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
             700.098,71             52.143,80                      7,45 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                52.600,00             37.832,26                    71,92 

Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả ngòi 

Vĩnh Mộ
                 1.856,00               1.581,55                    85,21 

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng 

thuỷ sản huyện Cẩm Khê
                 1.076,00                967,78                      89,94 

Cải tạo, nâng cấp đoạn 1,5km qua thị trấn 

Hưng Hóa thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn Tân Phương - 

Hưng Hóa

                    876,00                619,66                      70,74 

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông 

đoạn Km2,4-:-Km4,4 đê hữu Lô, xã Chí 

Đám; đoạn Km3,3-:-Km4,3 đê tả Lô, xã 

Hữu Đô, huyện Đoan Hùng.  

                 1.164,00                          -   

Xử lý sạt lở bờ vở sông đoạn K0-K10 đê tả 

đà và đê hữu ngòi Lạt huyện Thanh Sơn
                 7.092,00             7.092,00                    100,00 

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông 

đoạn Km36-:-Km37,2 đê hữu sông Lô, xã 

Trị Quận, huyện Phù Ninh                                                                  

                 1.060,00                          -   

Xử lý sạt lở bờ, vở sông đoạn K17,3-K19,8 

đê tả sông Thao, thuộc thị trấn Hạ Hòa, 

huyện Hạ Hòa .                                                      

                    908,00                          -   

Xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ, vở sông 

đoạn Km73,3-Km73,7 đê hữu sông Thao 

Thuộc thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông.

                    136,00                          -   

Đường tránh lũ và sơ tán dân đi qua địa bàn 

các xã: Hương Lung, Cấp Dẫn, Tùng Khê, 

Đồng Cam, Thụy Liễu, Ngô Xá, Phượng 

Vỹ, Văn Bán thuộc huyện Cẩm Khê (đoạn 

Cấp Dẫn - Đường tỉnh 321C)

                    212,00                          -   

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chuyên 

dùng của Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ
                 1.256,00                          -   

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tuyến Phú 

Lạc - Đồng Lạc, huyện Cẩm Khê và huyện 

Yên Lập

                    208,00                          -   

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tuyến 

Thượng Cửu - Đông Cửu, huyện Thanh Sơn
                    142,00                          -   

Công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, vở 

sông đoạn Km72,55-Km73,3 đê hữu sông 

Thao thuộc xã Hương Nộn và thị trấn Hưng 

Hóa, huyện Tam Nông.

                    908,00                          -   

Nâng cấp tuyến đường giao thông từ Quốc 

lộ 32C đi Hiền Đa, Văn Khúc và tuyến 

đường từ Quốc lộ 32C qua Cát Trù, Văn 

Khúc đi tỉnh lộ 329 kết hợp làm đường sơ 

tán dân huyện Cẩm Khê

                 1.477,00                695,23                      47,07 
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Đường ô tô đến trung tâm xã khó khăn 

huyện Tân Sơn, tuyến đường đến xã Tam 

Thanh

                    323,00                        -                              -   

Cải tạo, nâng cấp hồ hố 7, xã Quảng Nạp 

thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ 

chứa nước bị xuống cấp trên địa bàn huyện 

Thanh Ba

                    578,00                433,04                      74,92 

Đường sơ tán dân thuộc xã Bảo Yên, Sơn 

Thủy, Tất Thắng -huyện Thanh Thủy và 

Thanh Sơn - Hạng mục nền đường, mặt 

đường, công trình thoát nước, công trình 

phòng hộ và an toàn giao thông đoạn Bảo 

Yên - đập Suối Rồng

                 2.691,00             2.691,00                    100,00 

Cải tạo, nâng cấp hồ Nhà Rều, xã Sơn 

Cương thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các 

hồ chứa nước bị xuống cấp trên địa bàn 

huyện Thanh Ba

                    800,00                800,00                    100,00 

Mở rộng, kéo dài trục hành lễ Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng gặp đường sắt Hà Nội - 

Lào Cai, thuộc dự án tuyến đường nối từ 

vườn Quốc gia Xuân Sơn đến Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng

                 1.000,00             1.000,00                    100,00 

Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê Tả sông 

Thao
               10.000,00             9.700,00                      97,00 

Xử lý sạt lở bờ, vở sông đoạn Km20+420-

Km21+400 và đoạn km21+950 đến 

km22+940 đê tả Đà, huyện Thanh Thủy.

                 4.500,00             4.100,00                      91,11 

Cải tạo, nâng cấp đường chiến thắng Sông 

Lô
                 1.500,00             1.500,00                    100,00 

Đường sơ tán dân thuộc các huyện Cẩm 

Khê, Yên Lập, Thanh Sơn - Gói thầu số 2
                 1.135,00                950,00                      83,70 

Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê hữu 

sông Lô đoạn K0-K9+200 huyện Đoan 

Hùng

                 2.400,00             2.400,00                    100,00 

Nâng cấp hệ thống đê tả hữu ngòi Cỏ kết 

hợp đường sơ tán dân huyện Cẩm Khê
                 2.302,00             2.302,00                    100,00 

Đắp tôn cao, mở rộng và cứng hóa mặt đê 

tả sông Thao kết hợp đường giao thông 

đoạn km0-km17, huyện Hạ Hòa (giai đoạn 

II: Đoạn km15 đê tả sông Thao - đầu cầu 

Lửa Việt) (gói thầu số 13)

                 1.500,00                        -                              -   

Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước vùng 

Phương Xá, huyện Cẩm Khê
                 3.000,00                          -   

Khu tái định cư di dân vùng bị lún sụt đất 

xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (giai đoạn 1)
                 1.500,00                          -   

Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có 

tưới tỉnh Phú Thọ (WB7)
                 1.000,00             1.000,00                    100,00 

2 Nguồn Hỗ trợ Chương trình mục tiêu              129.275,00               2.000,00                      1,55 

Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ 

(đoạn từ điểm đầu giao với đường Hùng 

Vương đến Km59 đê hữu sông Lô)

                 2.000,00             2.000,00                    100,00 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, 

Ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa (GĐ1 + GĐ2)
               15.000,00                          -   
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả sông 

Thao đoạn Km64 - Km80,1 từ thị xã Phú 

Thọ đến cầu Phong Châu (Giai đoạn I: 

Đoạn từ Km64-Km75 và Tuyến nhánh đê tả 

ngòi Lò Lợn) 

             106.175,00                          -   

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn 

quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2016-2020
                 5.000,00                          -   

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa 

cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách giai 

đoạn 2015-2020

                 1.100,00                          -   

3 Nguồn Bổ sung                15.687,00             12.311,54                    78,48 

- Nguồn Dự phòng                15.687,00           12.311,54                      78,48 

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông 

đoạn Km8+800-Km9+400 đê hữu Sông 

Chảy thuộc xã Phương Trung, huyện Đoan 

Hùng

                 2.579,00             2.429,00                      94,18 

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông 

đoạn Km5+300-Km5+700 đê hữu Sông 

Chảy thuộc xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan 

Hùng

                 3.619,00             3.619,00                    100,00 

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông 

đoạn Km4+300-Km4+850 đê tả Sông Lô xã 

Hữu Đô, huyện Đoan Hùng

                 4.822,00             4.596,76                      95,33 

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Thanh Uyên 

(đoạn Km61+830-Km61+970) đê hữu Sông 

Thao, huyện Tam Nông

                 1.667,00             1.666,78                      99,99 

Nạo vét tuyến kênh tiêu Cống Sấu thuộc 

huyện Thanh Ba và thị xã Phú Thọ
                 3.000,00                          -   

4
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
             133.527,71                        -                              -   

- Vốn Đầu tư tập trung

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú 

Thọ (WB8)
                    153,45                          -   

- Nguồn Hỗ trợ Chương trình mục tiêu

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa 

cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách giai 

đoạn 2015-2020

                    697,40                          -   

- Nguồn bội chi NS địa phương

Đầu tư xây dựng khu tái định cư để di dời 

các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng Hồ 

chứa nước Ngòi Giành và vùng thường 

xuyên bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại xã 

Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

               34.714,60                          -   

Di dân tái định cư vùng thiên tai đặc biệt 

khó khăn xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn
                 4.213,24                          -   

Khắc phục sự cố tràn đê tả, hữu sông Bứa 

thuộc địa bàn huyện Tam Nông
                 7.374,66                          -   

Khắc phục sự cố tràn đê tả sông Thao đoạn 

từ Km11-Km15 thuộc địa bàn huyện Hạ 

Hòa

                 4.155,84                          -   

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa 

cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách giai 

đoạn 2015-2020

               10.000,00                          -   

- Nguồn bội chi NS địa phương
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Dự án thành phần sửa chữa, nâng cao an 

toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

                 3.555,65                          -   

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
                 3.660,24                          -   

- Vốn ODA

Dự án thành phần sửa chữa, nâng cao an 

toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

               20.149,37                          -   

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
               44.853,27                          -   

5 Nguồn Trái phiếu chính phủ                     346,00                        -                              -   

Xử lý sạt lở sông đoạn Km 63,5- km 65 đê 

Hữu Thao xã Tam Cường huyện Tam Nông
                    346,00                          -   

6 Vốn ODA              218.663,00                        -                              -   

Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phù Ninh                  6.354,00                          -   

Dự án thành phần sửa chữa, nâng cao an 

toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

               29.216,00                          -   

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
               83.093,00                          -   

Phát triển nông nghiệp có tưới WB7              100.000,00                          -   

7
Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
             150.000,00                          -   

Dự án trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm 

Khê (giai đoạn I xây dựng đầu mối trạm 

bơm và kênh chính Km0 đến Km9+400)

             150.000,00                          -   

II Sở Giao thông vận tải                83.454,00           34.627,73                      41,49 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                71.965,00           34.627,73                      48,12 

Trả nợ hợp đồng BT cầu Đồng Quang                25.000,00                          -   

Dự án đường nối QL32C-QL70 và xây 

dựng cầu Hạ Hòa
                 4.856,00             4.323,97                      89,04 

Gói KSTK Cầu Đông Quang và đường kết 

nối cầu Đồng Quang với tỉnh lộ 316.
                    275,00                        -                              -   

Xây dựng bến xe khách Tân Sơn kết hợp 

trụ sở làm việc của đội Thanh tra giao thông
                    555,00                554,62                      99,93 

Cải tạo, nâng cấp đường nối QL2 (ngã ba 

Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, TP. Việt Trì

                 5.000,00             5.000,00                    100,00 

Cải tạo, nâng cấp đường từ QL2 đến Khu di 

tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng
                    929,00                399,14                      42,96 

Đường nối QL32C vào Khu công nghiệp 

Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê
                 8.500,00             8.500,00                    100,00 

Đường nối từ nút giao IC-9 đường cao tốc 

Nội Bài - Lào Cai đến đường 35m Thị xã 

Phú Thọ

                 2.650,00             2.650,00                    100,00 

Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 

314 đoạn Thanh Ba-Hương Xạ
                 8.000,00             8.000,00                    100,00 

Sửa chữa, cải tạo nâng cấp ĐT313C đoạn 

Hương Lung - Văn Khúc, huyện Cẩm Khê
                 4.000,00                        -                              -   
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Đường nối từ đường dẫn cầu Đồng Quang 

vào Cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện 

Thanh Thủy

                 2.000,00             2.000,00                    100,00 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ nút 

giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

đến đường Hồ Chí Minh, thị xã Phú Thọ

                 7.000,00                        -                              -   

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 318                  3.200,00             3.200,00                    100,00 

2
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
               11.489,00                        -                              -   

- Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ nút 

giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

đến đường Hồ Chí Minh, thị xã Phú Thọ

               11.489,00                          -   

III Khu Di tích lịch sử Đền Hùng              102.800,00             6.564,46                        6,39 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                10.687,00             5.061,37                      47,36 

Dự án Tôn tạo cảnh quan hồ cây Xẻn và mở 

rộng vườn cây lưu niệm Đền Hùng
                    776,00                          -   

Dự án  Cổng biểu tượng vào Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng
                    374,00                          -   

Dự án Bức tranh ngày hội non sông trên 

Đất Tổ
                 3.395,00             3.395,00                    100,00 

Dự án Tu bổ, tôn tạo Đền Hạ                     102,00                          -   

Dự án Nhà luyện tập và thi đấu thể thao 

tỉnh Phú Thọ
                 1.308,00                          -   

Dự án Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan 

và phòng chống cháy rừng
                 2.468,00             1.666,37                      67,52 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan hồ Mẫu 

(giai đoạn 1)
                    970,00                          -   

Dự án Tu bổ, tôn tạo Đền Trung                     117,00                          -   

Dự án Tu bổ, tôn tạo Đền Thượng                     329,00                          -   

Dự án Đền thờ Lạc Long Quân (giai đoạn 1)                     168,00                          -   

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử 

Đền Hùng giai đoạn 2016-2020 (Hạng mục 

Cải tạo nhà vệ sinh) 

                    680,00                          -   

2 Nguồn Hỗ trợ Chương trình mục tiêu                34.513,00                        -     

Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh 

quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử 

Đền Hùng

               34.513,00                          -   

3 Nguồn Bổ sung                  2.600,00             1.503,09                      57,81 

- Nguồn Công đức                 2.600,00             1.503,09                      57,81 

Lắp đặt hệ thống các cột đèn chiếu sáng tại 

Khu DTLS Đền Hùng
                 1.600,00             1.503,09                      93,94 

Cải tạo khuôn viên, cảnh quan xung quanh 

tòa nhà Đại đoàn kết tại Khu DTLS Đền 

Hùng

                 1.000,00                          -   

4
Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
               55.000,00                        -                              -   
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh 

quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử 

Đền Hùng

               55.000,00                          -   

IV

Ban Quản lý các KCN và Trung tâm 

Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu 

công nghiệp

               14.349,25             4.640,00                      32,34 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  9.071,00                        -                              -   

KCN Thụy vân (các hạng mục, công trình 

phụ trợ quyết toán trước 31/12/2014)
                    838,00                          -   

KCN Thụy vân (các hạng mục, công trình 

phụ trợ quyết toán trước 31/12/2015)
                 2.036,00                          -   

Các công trình, hạng mục Cụm công nghiệp 

Bạch Hạc + các công trình phụ trợ quyết 

toán trước 31/12/2014

                    850,00                          -   

KCN Thụy vân (các hạng mục, công trình 

phụ trợ quyết toán trước 31/12/2016)
                    321,00                          -   

Các công trình, hạng mục KCN Trung Hà + 

công trình phụ trợ quyết toán trước 

31/12/2015

                    104,00                          -   

Các công trình, hạng mục KCN Trung Hà + 

công trình phụ trợ quyết toán trước 

31/12/2016

                    131,00                          -   

Cải tạo, nâng cấp đường nối QL 2 vào KCN 

Thuỵ Vân
                 1.791,00                          -   

Nhà liên kết đào tạo phục vụ hoạt động của 

Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ 

Khu công nghiệp

                    500,00                          -   

Hệ thống điện chiếu sáng, bốt bảo vệ Khu 

công nghiệp Trung Hà, huyện Tam Nông 

tỉnh Phú Thọ

                    500,00                          -   

Sửa chữa, thảm mặt đường tuyến D6-1A 

KCN Thụy Vân
                 2.000,00                          -   

2 Nguồn Hỗ trợ Chương trình mục tiêu                  5.000,00             4.640,00   

Đường nối từ QL32C vào Khu công nghiệp 

Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê (đoạn từ nút 12 

đến nút 19)

                 5.000,00             4.640,00                      92,80 

3
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
                    278,25                        -                              -   

- Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Bạch Hạc giai đoạn II
                    234,73                          -   

Tuyến mương thoát nước từ lòng đồng xã 

Thượng Nông kết nối với mương thoát 

nước KCN Trung Hà 

                      43,52                          -   

V Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh                  5.000,00                        -                              -   

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  5.000,00                        -                              -   

 Sở chỉ huy dã chiến, chỉ huy phòng chống 

chữa cháy rừng; kết hợp trải nghiệm và giáo 

dục quốc phòng tại Khu di tích lịch sử Đền 

Hùng

                 3.000,00                          -   
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh 

Phú Thọ - Hạng mục Nhà kho hậu cần, kho 

kỹ thuật; nhà vệ sinh chung; nhà để xe ô tô, 

xe máy và hệ thống bơm nước sinh hoạt.

                 2.000,00                          -   

VI Sở Giáo dục                65.135,63           15.515,50                      23,82 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                36.337,00           15.515,50                      42,70 

Nhà lớp học mẫu 10P1  trường THPT 

Lương Sơn
                    345,00                          -   

Cải tạo, sửa chữa 02 nhà lớp học 2 tầng, 20 

phòng học và xây dựng nhà điều hành 

trường THPT Cẩm Khê

                    616,00                        -                              -   

Nhà lớp học mẫu 9a  trường THPT Lương 

Sơn
                    146,00                          -   

Nhà làm việc cho các tổ bộ môn và họp hội 

đồng sư phạm; san nền cục bộ mở rộng sân 

vận động Trường THPT Thanh Ba

                    130,00                        -                              -   

Nhà lớp học và phòng chức năng trường 

THPT kỹ thuật Việt Trì
                    613,00                613,00                    100,00 

Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học Trường 

THPT Hưng Hóa
                    905,00                904,91                      99,99 

Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học trường 

THPT Trung Giáp
                    383,00                383,00                    100,00 

Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 06 phòng học 

Trường THPT Hiền Đa
                 1.500,00             1.280,00                      85,33 

Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 6 phòng và cải 

tạo, sửa chữa các công trình Trường THPT 

Đoan Hùng

                 1.507,00             1.507,00                    100,00 

Trường THPT Phương Xá                  2.000,00                          -   

Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 6 phòng học, 

công trình vệ sinh, sửa chữa nhà lớp học - 

Trường THPT Lương Sơn

                 1.500,00             1.200,00                      80,00 

Sửa chữa, cải tạo nhà ăn và xây nhà công 

vụ cho giáo viên Trường PTDT nội trú tỉnh
                 5.500,00                          -   

Nhà lớp học bộ môn và nhà chức năng 3 

tầng 
                 1.100,00             1.068,37                      97,12 

Nhà Lớp học bộ môn 2 tầng 4 phòng- 

Trường THPT Trung Nghĩa
                 1.500,00                          -   

Cải tạo nhà lớp học và phòng học bộ môn 

Trường THPT Phù Ninh
                 2.000,00                          -   

Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng 18 

phòng học (Nhà A1) Trường THPT Việt Trì
                 3.000,00             3.000,00                    100,00 

Nhà công vụ giáo viên -  Trường THPT 

Văn Miếu
                 1.000,00             1.000,00                    100,00 

Nhà lớp học bộ môn Trường THPT Quế 

Lâm
                 1.000,00             1.000,00                    100,00 

Trường THPT Thanh Sơn (Thanh toán các 

hạng mục hoàn thành: Nhà lớp học 3 tầng 

15 phòng - nhà số 1, nhà số 2, nhà lớp học 

bộ môn 3 tầng 6 phòng học; XD nhà thư 

viện và các phòng chức năng)

                 2.500,00                          -   

Xây dựng nhà chức năng Trường THPT Hạ 

Hòa
                 2.000,00                          -   
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Nhà Thư viện - Trường THPT Hiền Đa                  1.000,00             1.000,00                    100,00 

Mở rộng sân phục vụ thể chất trường THPT 

Phong Châu
                 1.000,00                          -   

Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 3 tầng, cổng 

chính, hàng rào trước - Trung tâm Kỹ thuật 

tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh

                 2.000,00             1.559,23                      77,96 

Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà hội 

trường và một số hạng mục phụ trợ của 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú 

Thọ

                 1.000,00             1.000,00                    100,00 

Nhà ăn + Hội trường 2 tầng Trường DTNT 

Yên Lập
215,00                        -     

Nhà ký túc xá học sinh và Nhà ở tập thể 

giáo viên - Trường DTNT Yên Lập
377,00                        -     

Chương trình phát triển Giáo dục trung học 

giai đoạn 2
                 1.500,00                        -                              -   

Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 06 phòng học 

Trường THPT Hưng Hóa
                    500,00                          -   

Nhà lớp học bộ môn 03 tầng Trường THCS 

Tạ Xá, huyện Cẩm Khê
                    500,00                          -   

Nhà lớp học bộ môn 03 tầng THCS Hoàng 

Xá, huyện Thanh Thủy
                    500,00                          -   

2 Vốn ODA

3
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
               28.798,63                        -                              -   

- Vốn ODA                28.798,63                       -                             -   

Chương trình phát triển giáo dục trung học 

giai đoạn 2
               28.798,63                          -   

VII Trường Đại học Hùng vương                10.231,00             1.771,09                      17,31 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                10.231,00             1.771,09                      17,31 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật - Trường ĐHHV                     445,00                          -   

Dự án Khu ký túc xá  - Trường ĐHHV                  1.900,00             1.771,09                      93,22 

Dự án Khoa Đại học Kinh tế  - Trường 

ĐHHV
                 1.086,00                          -   

Dự án Khoa Đại học Nông Lâm nghiệp - 

Trường ĐH Hùng Vương
                 3.800,00                          -   

Hạ tầng giao thông và cảnh quan khu vực 

Khoa Đại học Nông Lâm Ngư Trường Đại 

học Hùng Vương

                 3.000,00                          -   

2
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài

VIII Văn phòng UBND tỉnh                  8.351,00             1.350,32                      16,17 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  4.351,00             1.350,32                      31,03 

Trung tâm hành chính công và điều hành đô 

thị thông minh
                 3.000,00                          -   

Cải tạo, nâng cấp, xây mới một số hạng 

mục các trụ sở làm việc trong UBND tỉnh
                 1.351,00             1.350,32                      99,95 

2
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
                 4.000,00                        -                              -   

-
Nguồn tăng thu, dự phòng còn lại năm 

2019
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Xây dựng một số hạng mục công trình tại 

Trung tâm hội nghị tỉnh
                 2.000,00                          -   

Cải tạo, sửa chữa đài phun nước nghệ thuật 

khu vực trụ sở làm việc của HĐND, UBND 

tỉnh

                 2.000,00                          -   

IX Sở Lao động thương bình & xã hội                  4.197,77             3.057,30                      72,83 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  4.145,00             3.057,30                      73,76 

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Phú Thọ                     145,00                          -   

Nhà lớp học tích hợp lý thuyết và thực hành 

2 tầng 8 phòng trường Trung cấp nghề Dân 

tộc nội trú Phú Thọ

                 1.000,00                346,53                      34,65 

Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng thực hành và 

san nền, kè chắn đất Trường Cao đẳng nghề 

Phú Thọ=> Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng 

thực hành Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 

(điều chỉnh theo QĐ số 140/QĐ-UBND 

ngày 20/1/2020)

                 2.000,00             1.723,00                      86,15 

San nền, kè chắn đất, cổng tường rào, sân 

vườn, xử lý móng 2 nhà xưởng thực hành 

trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ (điều chỉnh 

theo QĐ số 140/QĐ-UBND ngày 

20/1/2020)

                 1.000,00                987,77                      98,78 

2 Nguồn Hỗ trợ Chương trình mục tiêu

3
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
                      52,77                        -                              -   

- Nguồn Hỗ trợ Chương trình mục tiêu

Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Quản lý 

sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020
                      52,77                          -   

X Sở Công thương              108.000,00             1.000,00                        0,93 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  3.000,00             1.000,00   

Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc 

của Sở Công thương
                 1.000,00             1.000,00                    100,00 

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện 

quốc gia tỉnh Phú Thọ 
                 1.000,00                          -   

Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và 

tăng cường tiếp nhận năng lượng bền vững 

tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo

                 1.000,00                          -   

2 Nguồn Hỗ trợ Chương trình mục tiêu

3 Vốn ODA                29.400,00                        -                              -   

Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và 

tăng cường tiếp nhận năng lượng bền vững 

tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo

               29.400,00                          -   

4
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
               75.600,00                          -   

- Nguồn vốn ODA

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 

gia tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2018-2020
               75.600,00                          -   

XI Sở Văn hóa, thể thao và du lịch                16.934,44             2.885,25                      17,04 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  4.207,00             2.885,25   

Page 9



TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

Cải tạo, nâng cấp Sân vận động Việt Trì                  3.410,00             2.822,30                      82,77 

Tu bổ, tôn tạo đình Lâu Thượng (GĐ I)                     147,00                  62,95                      42,82 

Dự án ĐTXD Khu di tích khảo cổ Làng Cả                     108,00                          -   

Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ                     542,00                          -   

2
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
               12.727,44                        -                              -   

- Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                 1.280,44                       -                             -   

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Thư viện tỉnh 

Phú Thọ
                      41,01                          -   

Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh                  1.239,43                          -   

- Nguồn đấu giá QSD đất                 9.447,00                       -     

Hệ thống sân tập và Hạ tầng kỹ thuật dùng 

chung khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh 

Phú Thọ

                 6.000,00                          -   

Cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang 

thiết bị làm việc của Đoàn nghệ thuật tỉnh 

và Trung tâm Xúc tiến du lịch

                 3.447,00                          -   

- Nguồn tăng thu, dự phòng còn lại 2019                 2.000,00                       -     

Cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang 

thiết bị làm việc của Đoàn nghệ thuật tỉnh 

và Trung tâm Xúc tiến du lịch

                 2.000,00                          -   

XII Sở xây dựng                  4.333,00             4.027,33                      92,95 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  4.333,00             4.027,33                      92,95 

Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì                  2.333,00             2.027,33                      86,90 

Cải tạo và nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Xây 

dựng Phú Thọ - Gói thầu số 1
                 2.000,00             2.000,00                    100,00 

XIII Sở Tài nguyên Môi trường                     408,51                        -                              -   

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                     180,00                        -                              -   

dự án: Sửa chữa nhà làm việc Sở Tài 

nguyên và Môi trường
                    180,00                          -   

2 Nguồn Bổ sung

3
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
                    228,51                        -                              -   

- Nguồn đầu tư XDCB tập trung

Trung tâm phát triển quỹ đất và văn phòng 

đăng ký đất đai
                    184,57                          -   

- Nguồn thu tiền đấu giá QSD đất 

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền 

sử dụng đất ở dân cư tại khu đất thu hồi của 

Công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát 

Viger tại phường Thanh Miếu, TP Việt Trì

                      43,95                          -   

XIV Sở Thông tin và truyền thông                  7.000,00                        -                              -   

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  7.000,00                        -                              -   

Nâng cấp trung tâm dữ liệu số tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn 1
                 2.000,00                          -   

Xây dựng Trung tâm quản lý điều hành 

Chính quyền điện tử Phú Thọ giai đoạn 

2019-2020

                 5.000,00                          -   

XV Trường chính trị tỉnh                  1.500,00                        -                              -   
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TT Danh mục dự án, công trình
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 
 Thanh toán  Tỷ lệ (%) 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  1.500,00                        -                              -   

Nâng cấp, cải tạo nhà bếp, nhà ăn tập thể 

Trường Chính trị tỉnh
                    500,00                          -   

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công 

trình Trường Chính trị tỉnh
                 1.000,00                          -   

2
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài

XVI Văn phòng tỉnh ủy                  4.500,00             2.500,00                      55,56 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                  4.500,00             2.500,00                      55,56 

Cải tạo, sửa chữa một số phòng làm việc, 

phòng khách, hàng rào trụ sở Tỉnh ủy
                 2.500,00             2.500,00                    100,00 

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh ủy                  2.000,00                          -   

2
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài

XVII Các đơn vị khác                60.461,85             4.223,58                        6,99 

1 Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung                15.096,00             4.223,58                      27,98 

Trung tâm PTTH tỉnh Phú Thọ                     796,00                473,58                      59,49 

Cải tạo, nâng cấp trụ sở nhà làm việc Báo 

Phú Thọ và Hội nhà báo tỉnh
                 2.800,00             2.800,00                    100,00 

Cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 

thực hiện chuẩn quốc gia của Trung tâm y 

tế dự phòng tỉnh Phú Thọ

                 3.000,00                950,00                      31,67 

Mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất các phòng 

làm việc, phòng họp, phòng khánh tiết Sở 

Kế hoạch và Đầu tư

                 1.500,00                          -   

Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc 

của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
                 1.000,00                          -   

Cải tạo, sữa chữa trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn                  2.000,00                          -   

Cải tạo sửa chữa hồ Dộc Móc, huyện Đoan 

Hùng và hồ Cây Si, huyện Hạ Hòa
                 4.000,00                          -   

2 Vốn ODA                45.337,00                        -                              -   

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải TP 

Việt trì
               45.337,00                          -   

3
Nguồn vốn năm trước được phép kéo 

dài
                      28,85                        -                              -   

- Nguồn Đầu tư XDCB Tập trung

-
Nguồn Bổ sung NS tỉnh (Nguồn thu tiền 

đấu giá QSD đất )

Nhà giảng đường 3 tầng A - Trường Cao 

đẳng kinh tế và Kỹ nghệ thực hành
                      28,85                          -   
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