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BAO CÁO 

TInh hInh thrc hin giãi ngãn k hoch vn dn tháng 10 nãm 2020 

KInh gui: Ban biCn tip cong thông tin din t1r tinh KiCn Giang 

Can c1r Cong van s I 5/TB-BBT ngày 17/3/2020 cüa Ban Biên tp Cn 
thông tin din tr ye vic cung cap thông tin trên Cong Thông tin din t1r tinh, 

Ban Quãn 1 dr an dâu ttx xây drng chuyên ngành dan dung và cong nghip 
tinh Kiên Giang báo cáo tmnh hInh giâi ngân kê hoach von näm 2020 các dr an 
Ban Quán 1 dan ding và cong nghip tinh Kiên Giang quân 1 den ngáy 20 tháng 
10 näm 2020 nhu sau: 

- Tng k ho?ch  vn bô trI: 1.503.132 triu dng 
- Tong giái ngân den 20/10/2020: 827.853 triu dng 
- T 1 giâi ngânl kê hoach vn: 5 5,08% 

Chi tit ci th nhx sau: 
1/ Các di an ngành Y t: 

- Tng k hooch vn b trI: 1.201.729 triu dng 

- Tong giâi ngân den 20/10/2020: 705.355 triu dOng 

- T' 1 giâi ngânl kê hoach von: 5 8,7% 

2/ Các dr an ngành Lao dng — i'htrong hinh và Xã Hi: 

Tong k hoach vn b trI: 85.050 triu dng 
Tong giâi ngân den 20/10/2020: 19.8 19 triu dông 

T' 1 giái ngãnl kê hoach vOn: 23,3% 

3/ Các di an ngành Giáo dyc và Dào to: 

- Tng k hoch vn b trI: 23.002 triu dng 

- Tong giái ngân den 20/10/2020: 10.563 triu dOng 

- TS'  1 giái ngânl kê hoch von: 48,89% 

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

- Tng k hoch vn b trI: 108.933 triu dng 

- Tong giái ngân den 20/10/2020: 67.370 triu dông 

- T$' 1 giâi ngânl ké hoch von: 61,85% 
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5/ Các dy an ngành Du Ich: 

- Tong k hoch v6n b trI: 
- Tong giái ngân den 20/10/2020: 
- T' 1 giãi ngân/ kê hoch von: 

6/ Các dy an Tru'ô'ng cao däng: 

- Tong kê hoch vtn bô trI: 
- Tong giái ngân den 20/10/2020: 
- TS'  1 giâi ngânl ke hoch von: 

7/ Các dy' an S& thông tin và truyên thông: 

- Tong k hooch vn b trI: 
- Tong giái ngãn den 20/10/2020: 
- T 1 giái ngân/ ké hoch von: 

/ Các dy an So' khoa h9c — cong ngh: 

- Tng k hotch vn b trI: 
- Tong giãi ngân den 20/10/2920: 
- T$' 1 giãi ngânl kê hoch von: 

54.942 triu dng 
14.311 triudông 

26,05% 

25.429 triu dông 
8.475 triu dông 

33,33% 

694 triu dông 
274 triu dông 

39,55% 

3.335 triu dong 
1.684 triu dng 

50,48% •JAN 

Trên day là báo cáo s Iiu giái ngân den ngày 20/10/2020 các di,r a 

Ban Quán I' dir an chuyên ngánh dan ding và cong nghip quán l'. Ban Quán l' 
báo cáo Ban BiCn tp Cong thông tin din tir biêt dé tong hp, cp nh.t len Cong 
thông tin din tCr tinh./. 

No'! n/i au: 
-Nhu'trên; 
- Cãc ChU dâu tu 
- Luti: VT, HCKT, Itchi. 
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