
 

 

 

BÁO CÁO 
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

  

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2022; 

Thực hiện Văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trên cơ sở 

tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn 

huyện, UBND huyện Tủa Chùa báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

 1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2021: 17.653 

triệu đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 15/8/2021:  1.135 triệu đồng, đạt 7% kế 

hoạch vốn giao; ước thực hiện cả năm 2021:  17.653 triệu đồng, đạt 100% kế 

hoạch vốn giao, cụ thể chi tiết như sau: 

1.1. Vốn ngân sách địa phương 

- Kế hoạch vốn giao 16.653 triệu đồng1, giải ngân đến 15/8/2021: 1.135 

triệu đồng, đạt 7% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân cả năm 2021: 16.653 triệu 

đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.2. Vốn ngân sách Trung ương 

Kế hoạch giao là 1.000 triệu đồng; ước thực hiện cả năm 2021: 1.000 triệu 

đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

2. Đánh giá chung 

2.1. Những kết quả đạt được 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được UBND tỉnh phân cấp, phân 

quyền 30% nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung cho ngân sách huyện, 

phân cấp cho huyện quản lý, sử dụng, phân bổ theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, tạo sự linh hoạt trong điều hành, triển khai 

thực hiện kế hoạch đầu tư công theo hướng đổi mới của Luật Đầu tư công. 

                                           
1 Tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 
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- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các chương 

trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của 

Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm của huyện. 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản 

lý vốn đầu tư công được tăng cường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa các dự án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

2.2. Khó khăn, vướng mắc 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt lên việc triển khai thực hiện các dự án dự kiến khởi công 

mới năm 2021 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gặp 

nhiều khó khăn. 

- Đối với Dự án ổn định dân cư, phát triển vùng KTXH tái định cư Thủy 

điện Sơn La huyện Tủa Chùa gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện. Đến thời điểm báo cáo dự án đang trình UBND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

3. Giải pháp, kiến nghị để triển khai có hiệu quả và thực hiện thành 

công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm  

3.1. Giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải 

ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị, địa phương và các dự 

án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị và các dự án có khả năng tốt hơn. 

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực 

hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự 

án vướng mắc trong công tác GPMB. 

3.2. Đề xuất, kiến nghị 

- Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã 

được Quốc hội thông qua, kiến nghị Chính phủ sớm giao Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để các bộ, ngành, địa phương làm cơ sở triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo.  

- Chính phủ sớm ban hành Quyết định quy định về nguyên tắc, tiêu chí 

phân bổ vốn đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội 

giai đoạn 2021 - 2025 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện ngay sau 

khi được Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 
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Căn cứ Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2022; 

Thực hiện Văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022. UBND 

huyện Tủa Chùa dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau: 

1. Định hướng đầu tư công trong năm 2022 

Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, 

đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa và các quy hoạch ngành, lĩnh vực 

được phê duyệt. Trong đó vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm có ý 

nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các 

nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và 

các vùng đặc biệt khó khăn. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. 

Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn 

mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. 

2. Dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022: Tổng nhu cầu 

kế hoạch đầu tư công 202.605 triệu đồng, trong đó:  

2.1. Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP: 52.955 triệu đồng, dự kiến đầu tư 

cho 14 dự án. 

2.2. Vốn ngân sách Trung ương:149.650 triệu đồng, dự kiến đầu tư cho 

23 dự án. 

 (Chi tiết như phụ lục kèm theo) 

3. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 

- Tăng cường triển khai quyết liệt hơn nữa Luật Đầu tư công, đẩy mạnh 

công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của huyện. Tiếp tục đơn 

giản hóa cao nhất về trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống 

thất thoát, lãng phí.  

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. 

Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các cơ quan lập, 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm 

soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh 

vực, chương trình đã được phê duyệt. 
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- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nâng cao năng lực quản lý, chất 

lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của đơn vị 

mình theo đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc 

ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư 

công chung của toàn tỉnh. 

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, thực hiện rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến 

độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải 

ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để 

tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số 

vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

và bị hủy dự toán theo quy định. 

4. Dự kiến các kết quả đạt được 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 góp phần thực hiện các quan điểm, mục 

tiêu, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025 đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XVIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện Tủa 

Chùa. Tập trung bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành 

các Chương trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế 

của huyện. Tiếp tục khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, tránh lãng 

phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thông báo Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các địa phương theo đúng lộ trình, thời gian quy định của Luật Đầu công. Để các 

địa phương có thời gian xây dựng, tránh bị động trong việc triển khai xây dựng kế 

hoạch đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo được sát với tình hình 

thực tế, phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 

xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện Tủa Chùa. UBND huyện Tủa 

Chùa gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- L/đ UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hoàng Tuyết Ban 
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Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

15/8/2021

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

31/12/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ      17.653                  1.135                17.653           733.160        202.605        202.605 

1 Vốn NSNN         17.653                      1.135                     17.653               733.160            202.605            202.605 

a) Vốn ngân sách địa phương         16.653                      1.135                    16.653              125.875             52.955             52.955 

I VỐN NGÂN SÁCH DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ        16.653                      1.135                     16.653                 67.875             27.455             27.455 

I.1 - Dự án thực hiện năm 2021         16.653                      1.135                    16.653                58.898             24.755             24.755 

1
Thưc hiên hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho

người có công
          1.640                         890                      1.640                   1.640 

2
Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai

đoạn 2)
          3.000                      3.000 14.990               8.000               8.000 

3
Nâng cấp tuyến đường Tà Huổi Tráng - Đề

Chu, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa
        10.000                     10.000 16.000               5.000               5.000 

4
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị

trấn Tủa Chùa
          1.000                      1.000 4.000               2.000               2.000 

5
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu

trung tâm xã Huổi Só
             268                         268 268                     -   

6

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu

trung tâm xã Mường Báng (sau khi điều chỉnh

địa giới hành chính) và cắm mốc theo quy

hoạch chi tiết được duyệt

             245                         245                         245 1.000                  755                  755 

7 Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa              200                         200 8.500               4.000               4.000 

8
Sân vận động thị trấn Tủa Chùa (xây mới theo

quy hoạch)
             300                         300 12.500               5.000               5.000 

Huyện Tủa Chùa

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA HUYỆN TỦA CHÙA

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Dự kiến KH 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 

2022

Dự kiến kế 

hoạch năm 

2022

(Kèm theo Kế hoạch số             /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Tủa Chùa)

Năm 2021

Ghi chú



Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

15/8/2021

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

31/12/2021

STT Nguồn vốn

Dự kiến KH 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 

2022

Dự kiến kế 

hoạch năm 

2022

Năm 2021

Ghi chú

I.2
- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022 và khởi

công mới năm 2023
                -                              -                              -   8.977 2.700 2.700

1
Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa

Chùa, huyện Tủa Chùa
4.977               1.500               1.500 

2

Xây dựng quy chế quản lý đô thị, định vị, cắm 

mốc giới quy hoạch (theo quy hoạch chi tiết 

đã được phê duyệt)

2.000                  600                  600 

3

Quy hoạch chi tiết một số khu thuộc Thị trấn 

Tủa Chùa (sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới 

hành chính)

2.000                  600                  600 

II VỐN NGÂN SÁCH DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ                 -                              -                              -                   58.000             25.500             25.500 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 và khởi

công mới năm 2022
               58.000             25.500             25.500 

1
Nâng cấp tuyến đường Tà Huổi Tráng - Đề 

Chu, xã Tủa Thàng huyện Tủa Chùa
                23.000             10.000             10.000 

2
Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa Chùa
                10.000               3.000               3.000 

3
Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - 

HĐND và UBND huyện                   5.000               2.500               2.500 

4
Xây dựng Trường PTDT bán trú Tiểu học xã 

Mường Đun, huyện Tủa Chùa
                20.000             10.000             10.000 

 b)   Vốn ngân sách Trung ương          1.000                           -                        1.000              607.285           149.650           149.650 

 I 

 VỐN NSTW HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN VÙNG 

KTXH TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA  

             279.860             70.000             70.000 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 và khởi

công mới năm 2022 
             279.860             70.000             70.000 

      1 

 Dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội 

vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa 

Chùa 
              279.860             70.000             70.000 



Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

15/8/2021

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

31/12/2021

STT Nguồn vốn

Dự kiến KH 

đầu tư trung 
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2021-2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 
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Dự kiến kế 

hoạch năm 

2022

Năm 2021

Ghi chú

 II 

 NSTW THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC 

VÙNG 

         1.000                      1.000              183.000             45.000             45.000 

- Dự án thực hiện năm 2021          1.000                      1.000              183.000             45.000             45.000 

      1 
 Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - 

Tả Phìn, huyện Tủa Chùa 
          1.000                      1.000               183.000             45.000             45.000 

 III 

 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC MIỀN NÚI THEO QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

                 9.000               6.000               6.000 

- Dự án thực hiện năm 2021                  9.000               6.000               6.000 

      1 

 Nhà sinh hoạt cộng đồng + trang thiết bị điểm 

ĐCĐC Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn, huyện Tủa 

Chùa 

                  2.000               2.000               2.000 

      2 
 Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC Phàng Mủ Phình, 

xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa 
                  7.000               4.000               4.000 

 IV 

 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

GIAI ĐOẠN 2021-2030 

             135.425             28.650             28.650 

- Dự án thực hiện năm 2021              100.925             25.200             25.200 

1

Dự án đầu tư di chuyển khu trung tâm hành

chính xã và bố trí ổn định dân cư vùng có nguy

cơ sạt lở, sụt lún cao khu vực trung tâm xã Huổi

Só 

39.900                            10.000             10.000 

2  Đường trung tâm xã Mường Đun-Bản Hột 14.990                              3.700               3.700 

3

Tuyến đường Sính Phình – Trung Thu – Lao

Xả Phình – Tả Sìn Thàng (từ TT xã đi bản Phô -

Cáng Phình) huyện Tủa Chùa 

20.000                              5.000               5.000 



Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

15/8/2021

Ước giải ngân từ 

1/1/2021 đến 

31/12/2021

STT Nguồn vốn

Dự kiến KH 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 

2022

Dự kiến kế 

hoạch năm 

2022

Năm 2021

Ghi chú

4
Bổ sung, nâng cấp các trường tiểu học và THCS

trên địa bàn xã Tủa Thàng 
12.835                              3.200               3.200 

5
Bổ sung, nâng cấp các trường tiểu học và THCS

trên địa bàn xã Sính Phình 
13.200                              3.300               3.300 

- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022 và khởi công

mới năm 2023 
               34.500               3.450               3.450 

1
Sửa chữa chữa nước sinh hoạt thôn Củ Dỉ Sang,

xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa 
                  2.000                  200                  200 

2
Nước sinh hoạt thôn Tà Chinh, xã Tả Sìn

Thàng, huyện Tủa Chùa 
                  2.000                  200                  200 

3

Nâng cấp tuyến đường từ thôn Kể cải đến nhà

ông Vừ Gàng Dinh thôn Từ ngài 2, xã Mường

Báng 

                  4.000                  400                  400 

4
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Sín Sủ 2, xã Xá

Nhè 
                  1.700                  170                  170 

5

Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh

từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã

Mường Đun  

                  2.500                  250                  250 

6
Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã

Tủa Thàng 
                  2.500                  250                  250 

7
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã

Huổi Só 
                  2.300                  230                  230 

8
Nâng cấp tuyến đường nối tiếp từ Dê Dàng 1 đi

thôn 2, xã Sính Phình 
                  1.500                  150                  150 

9

Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông

Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả

Phìn 

                  4.500                  450                  450 

10

Nâng cấp tuyến đường nội thôn Trung Thu (Từ

đầu nguồn nước thôn Trung Thu qua hội tết đến

trụ sở xã) 

                  1.000                  100                  100 
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Ước giải ngân từ 
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11

Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn

hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao

Xả Phình 

                  3.000                  300                  300 

12
Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê,

xã Tả Sín Thàng 
                  2.000                  200                  200 

13
Nâng cấp tuyến đường nội thôn Séo Mí Chải 1,

xã Sín Chải 
                  4.500                  450                  450 

14
Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Huổi

Lếch, thị trấn Tủa Chùa  
                  1.000                  100                  100 


