UBND TINH KIEN GIANG
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XAY D1fNG CHUYEN NGANH
DAN DIJNG VA CONG NGHIP

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hinh phác
Kiên Giang, ngày 2] tháng 9 näm 2020
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BAO CÁO
tInh hlnh thyc hin giãi ngân ké hoich vn dn tháng 9 nãm 2020

KInh gi.ri: Ban biên tp cong thông tin din tcr tinh Kiên Giang

Can cir Cong van s 15/TB-BBT ngày 17/3/2020 cüa Ban Biên ttp Cng
thông tin din tCr ye vic cung cap thông tin trên Cong Thông tin din tr tinh,
Ban Quãn 1 dr an dâu w xây drng chuyên ngành dan ding và cong nghip
tinh Kiên Giang báo cáo tInh hInh giãi ngân kê hoach von näm 2020 các dir an
Ban Quãn 1' dan diving và cong nghip tinh Kiên Giang quán 1' den ngày 20 tháng
9 nãm 2020 nhi sau:
- Tong k hoch vn b trI:
- Tong giái ngân den 20/9/2020:
- T1 giãi ngânlkê hoach von:

1.507.939 triu dOng
478.102 triu dông
31,71%

Chi ti& ci the nhu sau:
1/Cácdyán ngành Yt:
- Tng k hoch vén b trI:
- Tong giãi ngán den 20/9/2020:
- T 1 giái ngânl kê hoch von:

1.20 1.553 triu dng
4 10.457 triu dOng
34,16%

2/ Các diy an ngành Lao dng — Thung binh vã Xã Hi:
- Tong k hoich vn b trI:
- Tong giãi ngân den 20/9/2020:
- T' 1 giái ngânl kê hoch von:

85.050 triu dng
18.922 triu dông
22,25%

3/ Các dty an ngành Giáo dye và Dào to:
- Tong k hoch vn bô trI:
- Tong giãi ngân den 20/9/2020:
- T' 1 giái ngânl kê hoch von:

23 .002 triu dông
5.495 triu dông
23,87%

4/ Các dr an ngãnh Van hóa và The thao:
- Tng k hoch vn b trI:
- Tong giãi ngãn den 20/9/2020:
- T 1 giâi ngânl kê hoach von:

108.916 triu dng
29.305 triu dông
26,91%
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5/ Các dir an ngành Du 1ch:
59.942 triu dông
6.179 triu dOng
10,31%

- Tng k hoch vn b trI:
- Tong giãi ngân den 20/9/2020:
- T' 1 giái ngãn/ kê hoach von:
6/ Các di1r an Tru'ông cao dng:

25.429 triu dông
6.059 triu dông
23,82%

- Tong k hoch von bô trI:
- Tong giâi ngân den 20/9/2020:
- T' 1 giái ngânl kê hoach von:
7/ Các di an S& thông tin và truyn thông:

694 triu dng

- Tng k hoch von b trI:
- Den ngày 20/9/2020 chixa giãi ngân.
8/ Các dy' an S& khoa h9c — cong ngh:

3.33 5 triu dcng
1.684 triu dông
50,48%

- Tong k hoch vn b trI:
- Den ngày 20/9/2020 chua giài ngân:
- T' 1 giái ngânl ke hoch von:

Trén day là báo cáo s 1iu giái ngân dn ngày 20/9/2020 các dr an do Bar
Quãn 1 dr an chuyén ngành dan dung và cong nghip quán 1'. Ban Quãn 1 báq
cáo Ban Biên t.p Cong thông tin din ti:r biêt dê tong hqp, cp nht len Cong thônYwo
tin din ti tinh..
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Người ký: BQLDA Đầu tư xây dựng
chuyên ngành dân dụng và CN
Email: bql@kiengiang.gov.vn
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