
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 105/BC-SGTVT An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2022 
  

BÁO CÁO  

Về kết quả năm 2021 thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cầu  

nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025  

 

I. Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Quyết định số 1697/ĐA-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cầu nông thôn 

trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025; 

II. Kết quả thực hiện Đề án  

1. Kế hoạch Đề án 

Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện xã hội hóa hoàn thành tối thiểu 160 

cầu GTNT trên toàn tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hoàn thành Đề án là: 

404.749 triệu đồng, phân kỳ đầu tư hàng năm cụ thể như sau:  

- Năm 2021: Đầu tư xây dựng 42 cầu, kinh phí 103.720 triệu đồng.  

- Năm 2022: Đầu tư xây dựng 37 cầu, kinh phí 95.939 triệu đồng.  

- Năm 2023: Đầu tư xây dựng 35 cầu, kinh phí 92.230triệu đồng.  

- Năm 2024: Đầu tư xây dựng 26 cầu, kinh phí 65.889 triệu đồng.  

- Năm 2025: Đầu tư xây dựng 20 cầu, kinh phí 46.971 triệu đồng.  

2. Kết quả thực hiện năm 2021 

Thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn, đã huy động 

được nguồn lực với tổng vốn đầu tư là 47,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách là 

24,7 tỷ đồng, vốn huy động từ các nguồn lực trong xã hội là 23 tỷ đồng (chiếm tỷ 

lệ 48%), nhân dân đóng góp 1.474 ngày công. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 32 

cầu, chi tiết kết quả thực hiện ở từng địa phương như sau: 

Số 

TT 
Tên địa phương 

Kế hoạch thực hiện Đề án 

(cầu) 

Kết quả thực 

hiện hoàn 

thành năm 

2021 (cầu) 

Ghi 

chú Giai đoạn  

2021-2025 
Năm 2021 

1 TP. Long Xuyên 18 4 4   

2 TP. Châu Đốc 3       

3 Thị xã Tân Châu 2   2   

4 Huyện Chợ Mới 40 10 10   

5 Huyện Phú Tân 11 5 3   

6 Huyện An Phú 6 1     

7 Huyện Châu Phú 8 1 2   

8 Huyện Châu Thành 38 12     

9 Huyện Tri Tôn 21 1 3   
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10 Huyện Tịnh Biên 1       

11 Huyện Thoại Sơn 12 8 8   

  Tổng cộng 160 42 32   

III. Đánh giá, thuận lợi, khó khăn 

Trong năm qua, tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu 

rộng đến kinh tế-xã hội và các mặt đời sống của người dân cũng như việc kinh 

doanh, buôn bán càng khó khăn hơn, với kết quả đạt được như vậy cũng tương đối 

tốt. Tuy nhiên, chưa hoàn thành theo kế hoạch Đề án đã đề ra (kết quả chỉ đạt 

76,1%). Một số địa phương chưa huy động hiệu quả được nguồn lực trong dân, kết 

quả thực hiện thấp, có địa phương chưa triển khai thực hiện cầu so với kế hoạch. 

Thuận lợi: Nhìn chung, các địa phương có sự nỗ lực thực hiện phương châm 

“Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã đẩy nhanh tuyên truyền và vận động mọi 

tầng lớp nhân dân xác định được việc xây dựng cầu xã hội hóa là nhiệm vụ chung 

của toàn xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, tạo sự đồng thuận lớn cho 

nhân dân và được tin tưởng.  

Khó khăn: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và 

thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài, nên tiến độ thi công các công trình chậm 

so với kế hoạch. Đồng thời, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng làm cho việc sản 

xuất, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng vốn 

huy động từ các nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng công trình cầu. 

Để phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đề nghị các địa phương chưa hoàn 

thành kế hoạch đã đề ra, có sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc hơn nữa trong việc 

tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, nhân dân và các Doanh nghiệp. 

Cần chủ động xây dựng lộ trình thực hiện các cầu còn lại thật cụ thể, có Quy hoạch 

cho từng vị trí, từng công trình phải được công khai tài chính một cách minh bạch, 

dân chủ để làm cơ sở kêu gọi đầu tư được thuận lợi.  

Nhằm động viên tinh thần nhân dân và cán bộ ở các địa phương đang thực 

hiện rất tốt Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An 

Giang, giai đoạn 2021-2025. Đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị 

xã, Thành phố lồng ghép trong dịp Hội nghị tổng kết hàng năm tổ chức khen 

thưởng cho các tập thể cán bộ - nhân dân các địa phương và những cá nhân tiêu 

biểu, cũng như có thư ngõ gửi đến các Doanh nghiệp và các nhà Mạnh thường 

quân để vận động sự ủng hộ của họ.   

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện 

Đề án “Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang./. 

 
Nơi nhận:                      
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các đơn vị có liên quan theo Đề án; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Ban GĐ Sở GTVT; 

  - Lưu: VT, QLKCHTGT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Văn To 
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