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Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao  

và phân bổ vốn đầu tư năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH 

  

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày ngày 02/2/2005 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản 

lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách, 

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân 

sách Trung ương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giao cho Sở 

Văn hóa và Thể thao (có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài 

chính, Trưởng ban Ban quản lý dự án xây dựng các công trình văn hóa và chương 

trình mục tiêu phát triển văn hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban biên tập Website của Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 



 

Biểu mẫu : 01/CKTC-ĐTXD 

CÔNG KHAI VỀ  KẾ  HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ  VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SVHTT ngày        tháng  01 năm 2022 của Sở VHTT) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung Kế hoạch nhà 

nước giao 

Phân bổ 

vốn đầu tư 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 

  Tổng số  120.406 120.406   

  Trong đó : Vốn Trong nước 120.406 120.406   

                    Vốn ngoài nước       

III  Vốn thực hiện dự án 120.406 120.406   

A Ngân sách Trung ương    

 Dự án nhóm B 26.526 26.526   

1 Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở 

rộng phạm vi một số di tích có liên quan 

đến nhà nước Đại Cồ Việt nhằm phát huy 

giá trị lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, 

tỉnh NB  

6.526 
 

6.526   

2 Bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ và 

phát huy giá trị khu di tích Quốc gia đặc 

biệt Cố đô Hoa Lư 

20.000 20.000  

B Ngân sách tỉnh 93.880 93.880  

 Dự án nhóm B 52.700 52.700  

1 Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở 

rộng phạm vi một số di tích có liên quan 

đến nhà nước Đại Cồ Việt nhằm phát huy 

giá trị lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, 

tỉnh NB (hạng mục: Khu nhà làm việc của 

Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Hoa Lư) 

22.700 22.700  

2 Bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ và 

phát huy giá trị khu di tích Quốc gia đặc 

biệt Cố đô Hoa Lư 

30.000 30.000  

 Dự án nhóm C 41.180  41.180   

1 Cơ sở hạ tầng phía ngoài nhà thi đấu thể thao 27.480 27.480  

2 Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục di tích đình 

Yên Trạch, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư 
3.000 3.000  

3 Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh Viên, huyện 

Gia Viễn 
4.900 4.900  

4 Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thượng Kiệm, xã 

Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn 
4.200 4.200  

5 Nhà tập bóng chuyền trong khuôn viên nhà 

thi đấu TDTT tỉnh 
1.600 1.600  

 

  

 



Biểu mẫu : 05/CKTC-ĐTXD 

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SVHTT ngày        tháng 01 năm 2022 của Sở VHTT) 

Đơn vị: Triệu đồng    

    Tổng mức 

vốn vốn ĐT 

được duyệt 

TDT được 

duyệt 

Lũy kế vốn 

đã cấp đến 

hết niên độ 

NS năm 

trước 

Kế hoạch 

vốn ĐT 

được giao 

năm 2022 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

  Tổng số  884.390 884.390 212.674 120.406   

III  Vốn thực hiện dự án 884.390 884.390 212.674 120.406   

A Dự án nhóm B  740.988  740.988 110.616 79.226   

1 Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn 

tạo và mở rộng phạm vi một 

số di tích có liên quan đến 

nhà nước Đại Cồ Việt nhằm 

phát huy giá trị lịch sử - văn 

hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh NB  

 140.988  140.988 110.616 29.226    

 Bảo tồn, tôn tạo, khai quật 

khảo cổ và phát huy giá trị 

khu di tích Quốc gia đặc 

biệt Cố đô Hoa Lư 

600.000 600.000  50.000  

C Dự án nhóm C 143.402 143.402 102.058 41.180   

1 Cơ sở hạ tầng phía ngoài nhà 

thi đấu thể thao 
106.259 106.259 78.779 27.480   

3 Tu bổ, tôn tạo một số hạng 

mục di tích đình Yên Trạch, xã 

Trường Yên, huyện Hoa Lư 

9.800 9.800 6.779 3.000   

4 Tu bổ, tôn tạo di tích chùa 

Linh Viên, huyện Gia Viễn 
9.997 9.997 5.000 4.900  

6 Tu bổ, tôn tạo di tích đình 

Thượng Kiệm, xã Thượng 

Kiệm, huyện Kim Sơn 

9.200 9.200 5.000 4.200  

7 Nhà tập bóng chuyền trong 

khuôn viên Nhà thi đấu TDTT 
8.146 8.146 6.500 1.600  
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