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BAO CÁO 

Tlnh hInh thrc hin giãi ngân k hoch vn nãm 2020 

den thang 01 nam 2021 

KInh gri: Ban biên tp cong thông tin din tir tinh Kiên Giang 

Can ci'r Cong van s 15/TB-BBT ngày 17/3/2020 cüa Ban Biên tp Cng 
thông tin din tü ye vic cung cap thông tin trén Cong Thông tin din tü tinh, 

Ban Quân 1 dir an dâu tr xây dirng chuyên ngành dan diing vâ Cong nghip 
tinh Kiên Giang báo cáo tInh hInh giâi ngân ké hoch von 11am 2020 các dr an 
Ban Quán 1 dan ding Va Cong nghip tinh Kiên Giang quãn 1 den ngày 20 tháng 
01 näm 2021 nhusau: 

- Tng k hoch vn b trI: 1.485.703 triu dng 
- Tong giãi ngân: 1.233.938 triu dông 
- T' 1 giãi ngân / kê hoch von: 83,05 % 

Chi tit cu th nhrcr sau: 
1/ Các dçr an ngành Y t: 

- Tng k hoch vn b trI: 1.252.807 triu dng 
- Tong giái ngân: 1.029.910 triu dông 
- T' 1 giâi ngânl kê hoch von: 82,21 % 

2/ Các di an ngành Lao dng — Thtro'ng binh và Xã Hi: 

- TOng k hoch vn b trI: 
- Tong giâi ngân: 
- T 1 giái ngân / kê hoch von: 

3/ Các dir an ngành Giáo dc và Dào tio: 

- Tng k hoch vn b trI: 
- Tong giãi ngân: 
- T' 1 giái ngânl kê hoch von: 

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

- Tng k hoach vn b trI: 
- Tong giái ngãn: 
- T 1 giái ngân/ kê hoch von:  

45.950 triu dng 
36.56 1 triêu dông 
79,57% 

19.9 12 triu dng 
15.960 triu dông 
80,16 % 

104.465 triu dng 
94.915 triu dông 
90,86 % 
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5/ Các du an ngành Du 1!ch: 
- Tng k hoach  vn b trI: 
- Tong giãi ngân: 
- T' 1 giài ngânl ké hoach  von: 

6/ Các dir an S& khoa h9c — cong ngh: 

- Tong k hoch vn b trI: 
- Tong giái ngân: 
- T' 1 giái ngânl kê hoch von: 

7/ Các dir ánTrirông cao dãng: 

- Tng k hoch v,n b trI: 
- Tong giái ngân: 
- T 1 giãi ngân/ kê hoch von: 

8/ Các diy an S& thông tin và truyn thông: 

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

3 7.444 triu dng 
37.444 triu dông 
100 % 

2.03 5 triu dông 
2.03 5 triu dông 
100 % 

22.93 6 triu dng 
16.489 triu dOng 
73,63 % 

694 triu dng 
626 triu dông 
90,14 % 

Trén day là báo cáo s 1iu giãi ngãn k hoch vn näm 2020 dn ngày 
20/01/2021 các dr an do Ban Quãn l dr an chuyên ngành dan diing và cong 
nghip quân l. Ban Quân l báo cáo Ban Biên tp Cong thông tin din tir biêt dé 
tong hqp, cp nht len Cong thông tin din t1r tinh./. . - 

KT. GIAM DOC 
lAM DOC 

iii Phu&c Châu 

Noi nit In: 
- Nhi.r trén; 
- Các Chü dâu tu; 
- LLru: VT, HCKT, vtgiang. 
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