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BAO CÁO 

Tlnh hInh thyc hin giãi ngãn k hoich v6n dn tháng 12 nãm 2020 

KInh giri: Ban biên tp cng thông tin din li'r tinh Kiên Giang 

Can cü Cong van s 15/TB-BBT ngày 17/3/2020 cüa Ban Biên tp Cng 
thông tin din tir ye vic cung cap thông tin trên Cong Thông tin din tir tinh, 

Ban Quãn 1 dir an dâu tu xây dimg chuyên ngành dan diing và cong nghip 
tinh Kién Giang báo cáo tInh hInh giái ngân ké hoch von näm 2020 các dir an 
Ban Quãn 1 dan dirng và cOng nghip tinh Kiên Giang quán 1 den ngày 20 tháng 
12 näm 2020 nhii sau: 

- Ttng k hoch vn b trI: 1.473.639 triu dOng 
- Tong giãi ngân: 1.076.026 triu dông 
- IS'  1 giãi ngânl ke hoch von: 73,02% 

Chi tit ci th nhi.r sau: 
1/ Các dir an ngãnh Y t: 

- Tng k hoch vn b trI: 1.193.159 triu &ng 
- lông giái ngân 887.443 triu dông 
- 15' 1 giãi ngân! ké hoach vOn: 74,38% 

2/ Các dy an ngành Lao dng — Thurong binh vàXãHi: 

- Tng k hoch vn b6 trI: 56.050 triu dng 
- lông giái ngân: 33.679 triu dOng 
- 15' 1 giãi ngânl kê hoch von: 60,09% 

3/ Các dir an ngành Giáo diic và Dào to: 

- Tng k hoch vn b trI: 23.020 triu dng 
- Tong giái ngân: 15.166 triu dOng 
- T5' 1 giâi ngânl ké hoach von: 65,88% 

4/ Các dir an ngành Van hóa và Th thao: 

- Tng k hoch vn b trI: 120.043 triu dông 
- lông giâi ngân: 88.289 triu dông 
- 15' 1 giái ngân! ké hoch von: 73,55% 



No'i nhân: 
- Nhix trên; 
-CácChüdâutu; 
- Lwi: VT, HCKT, Itchi. 
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5/ Các di! an ngành Du 1ch: 

- Tng k hoch vn bô trI: 
- Tong giái ngân: 
- T 1 giâi ngânl kê hoch von: 

6/ Các di.r an Sr khoa bce — cong ngh: 

- Tng k hoch vn b trI: 
- Tong giài ngân: 
- T' l giãi ngânl kê hoch von: 

7/ Các di!  an Trtro'ng cao dng: 

- Tng k hoach vn b trI: 
- Tong giái ngân: 
- T l giái ngânl ké hoach von: 

P P - A A 8/ Cac dy an So' thong tin va truyen thong: 

- Tng k hoach vn b trI: 694 triu dng 
- Tong giâi ngân: 470 triu dông 
- T' l giâi ngnl ké hoach von: 67,71% 

Trén day là báo cáo s lieu giài ngân ctn ngày 20/12/2020 các dir an do 
Ban Quán l dr an chuyên ngãnh dan dung và cong nghip quãn l. Ban Quãn l 
báo cáo Ban Biên tp Cong thông tin din tCr biêt dê tong hçip, c.p nht len Cong 
thông tin din ti:r tinh./. 

54.942 triu dOng 
37.28 1 triu dông 

67,86% 

3.335 triu d6ng 
1.847 triu dông 

58,38% 

22.396 triu dng 
11.849 triu dông 

52,91% 
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