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BÁO CÁO  

Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại các phường xã  

 

 Thực hiện Thông báo số 32-KL/ThU ngày 20/01/2022 của Thị ủy Hồng 

Lĩnh Thông báo của Ban thường vụ Thị ủy về phương án xử lý nợ đọng xây dựng 

cơ bản tại các phường, xã. UBND thị xã báo cáo cụ thể kết quả xử lý như sau: 

 Tổng nợ đọng XDCB tại các phường xã tại thời điểm rà soát tháng 11/2021 

là: 78.038 triệu đồng, gồm: 

  - Ngân sách tỉnh nợ: 163 triệu đồng; 

  - Ngân sách thị xã nợ: 13.240 triệu đồng; 

  - Ngân sách các phường, xã nợ: 64.635 triệu đồng. 

 Số nợ đọng XDCB đã xử lý để trả nợ đến ngày 31/7/2022 là 13.313 triệu 

đồng; trong đó ngân sách các cấp đã bố trí xử lý nợ đọng XDCB đến thời điểm 

này như sau: 

- Ngân sách thị xã:                          7.761 triệu đồng; 

- Ngân sách các phường, xã:           5.552 triệu đồng; gồm có: 

+ Ngân sách phường Trung Lương:   377 triệu đồng; 

+ Ngân sách phường Đức Thuận:                   0 đồng; 

+ Ngân sách phường Bắc Hồng:         230 triệu đồng; 

+ Ngân sách phường Nam Hồng:    1.237 triệu đồng; 

+ Ngân sách phường Đậu Liêu:      3.708 triệu đồng; 

+ Ngân sách xã Thuận Lộc:                             0 đồng;     

Tổng nợ đọng XDCB tại các phường xã còn lại: 64.725 triệu đồng, gồm: 

  - Ngân sách tỉnh nợ: 163 triệu đồng; 

  - Ngân sách thị xã nợ: 5.479 triệu đồng; 

  - Ngân sách các phường, xã nợ: 59.083 triệu đồng. 

 Cụ thể các phường xã như sau: 

 1.Phường Bắc Hồng: 

 a. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản:  

- Tổng số các công trình còn nợ đọng xây dựng cơ bản 45 công trình; Tổng 

số nợ: 25.875 triệu đồng: Trong đó: 
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+ Ngân sách thị xã nợ: 2.122 triệu đồng; 

+ Ngân sách phường: 23.753 triệu đồng (trong đó có 32 công trình với số 

nợ đọng 3.273 triệu đồng hiện nay không còn hồ sơ đảm bảo, không có khả năng 

hoàn thiện hồ sơ để bố trí trả nợ). 

b. Phương án trả nợ: 

- Đối với các công trình nợ ngân sách thị xã: 2.122 triệu đồng, thị xã chịu 

trách nhiệm bố trí ngân sách thị xã từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và huy động 

ngân sách cấp trên hỗ trợ, đảm bảo trả dứt điểm trong năm 2022 và 2023 (Trong 

đó các công trình cơ sở vật chất GDĐT số 4, 5, 7 sẽ huy động từ nguồn sự nghiệp 

giáo dục sau khi các công trình được phê duyệt quyết toán). 

- Đối với ngân sách UBND phường Bắc Hồng nợ: 23.753 triệu đồng: 

+ Đối với 32 công trình số thứ tự 15-46 với số nợ đọng 3.273 triệu đồng 

hiện nay không còn hồ sơ đảm bảo, không có khả năng hoàn thiện hồ sơ để bố trí 

trả nợ; tạm thời ghi nhận số liệu, chưa tính phương án trả nợ. 

+ Nhóm công trình số thứ tự từ số 8-14, tại phụ lục nợ đọng XDCB phường 

Bắc Hồng, số nợ 20.480 tỷ đồng, tiếp tục đề nghị chủ đầu tư huy động các nguồn 

vốn để thanh toán trả nợ. 

2. Phường Nam Hồng 

- Tổng số các công trình còn nợ đọng: 14 công trình; Tổng số nợ: 21.853 

triệu đồng: Trong đó: 

+ Ngân sách thị xã nợ: 705 triệu đồng; 

+ Ngân sách phường: 21.149 triệu đồng. 

b. Phương án trả nợ: 

- Đối với các công trình nợ ngân sách thị xã: 705 triệu đồng, thị xã chịu 

trách nhiệm bố trí ngân sách thị xã từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và huy động 

ngân sách cấp trên hỗ trợ, đảm bảo trả dứt điểm trong năm 2022 (Trong đó các 

công trình cơ sở vật chất GDĐT số 12, 13, 15 sẽ huy động từ nguồn sự nghiệp 

giáo dục). 

- Đối với ngân sách UBND phường Nam Hồng nợ: 21.149 triệu đồng: 

+ Nhóm công trình số thứ tự từ số 1-9, tại phụ lục nợ đọng XDCB phường 

Nam Hồng, số nợ 21.187 tỷ đồng, tiếp tục đề nghị chủ đầu tư huy động các nguồn 

vốn để thanh toán trả nợ và tiền đất phần UBND phường được hưởng theo Nghị 

quyết 101. 

1.3. Phường Trung Lương:  

a. Tình hình nợ đọng XDCB:  
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- Tổng số các công trình còn nợ đọng: 10 công trình; Tổng số nợ: 12.412 

triệu đồng: Trong đó: 

+ Ngân sách thị xã nợ: 514 triệu đồng; 

+ Ngân sách phường: 11.898 triệu đồng. 

b. Phương án trả nợ: 

- Đối với các công trình nợ ngân sách thị xã: 514 triệu đồng, thị xã chịu 

trách nhiệm bố trí ngân sách thị xã từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và huy động 

ngân sách cấp trên hỗ trợ, đảm bảo trả dứt điểm trong năm 2022 (Trong đó các 

công trình cơ sở vật chất GDĐT số 7, 8, 10 sẽ huy động từ nguồn sự nghiệp giáo 

dục). 

- Đối với ngân sách UBND phường Trung Lương nợ: 11.898 triệu đồng: 

+ Nhóm công trình số thứ tự từ số 11-15, tại phụ lục nợ đọng XDCB Trung 

Lương, nợ 11.673 tỷ đồng, tiếp tục đề nghị chủ đầu tư huy động các nguồn vốn 

để thanh toán trả nợ  

+ Các công trình còn lại nợ 225 triệu đồng, sẽ trích tiền đất phần UBND 

phường được hưởng (dự kiến từ nay đến cuối năm trả nợ hết). 

1.4. Phường Đức Thuận: 

a. Tình hình nợ đọng XDCB:  

- Tổng số các công trình còn nợ đọng: 4 công trình; Tổng số nợ: 536 triệu 

đồng: Trong đó: 

+ Ngân sách thị xã: 135 triệu đồng 

+ Ngân sách phường: 401 triệu đồng. 

b. Phương án trả nợ: 

- Đối với các công trình nợ ngân sách thị xã: 135 triệu đồng, thị xã chịu 

trách nhiệm bố trí ngân sách thị xã từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và huy động 

ngân sách cấp trên hỗ trợ, đảm bảo trả dứt điểm trong năm 2022 (Trong đó các 

công trình cơ sở vật chất GDĐT số 1, 4 sẽ huy động từ nguồn sự nghiệp giáo dục). 

- Đối với ngân sách UBND phường Đức Thuận nợ: 401 triệu đồng: sẽ trích 

tiền đất phần UBND phường được hưởng (dự kiến từ nay đến cuối năm trả nợ 

khoảng 401 triệu đồng). 

1.5. Phường Đậu Liêu:  

a. Tình hình nợ đọng XDCB:  

- Tổng số các công trình còn nợ đọng: 6 công trình; Tổng số nợ: 2.587 triệu 

đồng: Trong đó: 

+ Ngân sách thị xã nợ: 936 triệu đồng; 
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+ Ngân sách phường: 1.651 triệu đồng. 

b. Phương án trả nợ: 

- Đối với các công trình nợ ngân sách thị xã: 936 triệu đồng, thị xã chịu 

trách nhiệm bố trí ngân sách thị xã từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và huy động 

ngân sách cấp trên hỗ trợ, đảm bảo trả dứt điểm trong năm 2022 và 2023 (Trong 

đó các công trình cơ sở vật chất GDĐT số 14 sẽ huy động từ nguồn sự nghiệp 

giáo dục). 

- Đối với ngân sách UBND phường Đậu Liêu nợ: 1.651 triệu đồng: Sẽ trích 

tiền đất phần UBND phường được hưởng. 

1.6. Xã Thuận Lộc:  

a. Tình hình nợ đọng XDCB:  

- Tổng số các công trình còn nợ đọng: 9 công trình; Tổng số nợ: 1.461  triệu 

đồng: Trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh nợ: 163 triệu đồng; 

+ Ngân sách thị xã nợ: 185 triệu đồng; 

+ Ngân sách xã nợ: 1.113 triệu đồng. 

b. Phương án trả nợ: 

- Đối với công trình ngân sách tỉnh nợ: 163 triệu đồng, tập trung chỉ đạo 

hoàn thành quyết toán, sau khi chốt số liệu quyết toán, thị xã sẽ trình tỉnh bố trí 

hoặc xem xét bố trí ngân sách thị xã trả nợ.  

- Đối với các công trình nợ ngân sách thị xã: 185 triệu đồng, thị xã chịu 

trách nhiệm bố trí ngân sách thị xã từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và huy động 

ngân sách cấp trên hỗ trợ, đảm bảo trả dứt điểm trong năm 2022 (Trong đó công 

trình cơ sở vật chất GDĐT số 9 sẽ huy động từ nguồn sự nghiệp giáo dục). 

- Đối với ngân sách UBND xã Thuận Lộc nợ: 1.113 triệu đồng: Sẽ trích 

tiền đất phần UBND xã được hưởng (dự kiến từ nay đến cuối năm trả nợ khoảng 

1.264 triệu đồng, hiện nay thị xã đã phân bổ và sẽ trả nợ hết). 

Trên đây là báo cáo tình hình xử lý nợ đọng XDCB tại các phường, xã đến 

thời điểm hiện nay, kính đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Thị uỷ Hồng Lĩnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Văn phòng Thị uỷ; 

- Các phòng: TCKH, QLĐT; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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