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BAO CÁO
A

h

i'Inh hlnh 1hrc hin gii ngan ke hoch von den tháng 11 nim 2020

KInh

gui:

Ban biên ttp cng thông tin din Ur tinh Kiên Giang

1 5/TB-BBT ngày 17/3/2020 cUa Ban Biên tp Cong
Can cir Cong van
thông tin din tCr vic cung cap thông tin trên Cong Thông tin din tCr tinh,
Ban Quân 1 dçr an dâu tu xây dirng chuyên ngành dan ding và cong nghip
tirih Kiên Giang báo cáo tInh hInh giãi ngân ké hoch von nãm 2020 các dir an
Ban Quán 1' dan dirng và cong nghip tinh KiCn Giang quán 1 den ngày 20 tháng
11 näm 2020 nht.r sau:
so

ye

- T&ig k hoch vn bô rI:
- Tong giái ngân:
- T 1 giãi ngân/ kê hoch von:

1.473.639 triu dng
880.543 triu dOng
59,75%

Chi tit Cii th nhu sau:
h
1/ Cac di an nganh Y te:
- Tong k hoch v6n b trI:
:
- Tong giãi ngân
- T' E giâi ngân/ ké hoch von:

1.193.159 triu dng
741.323 triu dông
62,13%

2/ Các dir an ngành Lao dng — Thu'o'ng binh vã Xä Hi:
- '1'ng k hoch vn b trI:
- Tong giâi ngãn:
- T' 1 giãi ngân/ kC hoch von:

56.050 triu dng
33.590 triu dông
59,93%

3/ Các dy an ngành Giáo dye và Dào to:
- Tng k hoch vn b trI:
- Tong giãi ngân:
- T' 1 giái ngânl ké hoch von
4/ Các dy an ngành

Van

23.020 triu dng
11.449 triu dOng
49,73%

hóa và The thao:

- lông k hoch von bO tn:
- lông giãi ngân:
- T 1 giâi ngân/ kê hoch von:

120.043 triu dng
68.457 triu dOng
57,03%

5/ Các dr an ngành Du Ijch:
5 4.942 triu dng
14.311 triu dông
26,05%

- Tng k hoach vn b trI:
- Tong giâi ngân:
- T5' 1 giái ngãn/ kê hoach von:
6/ Các dy' an S& khoa hçc — cong nghç:

3.335 triu dng
1.684 triu dông
50,48%

- Tong k hooch vn b trI:
- Tong giái ngân:
- T' 1 giãi ngân/ ké hoach \On:
7/ Các dy' an Tru'&ng cao däng:

22.936 triu dng
9.422 triu dông
42,07%

- Tng k hoch vn bô trI:
- Tong giái ngân:
- T' 1 giài ngânl kê hoach von:
8/ Các dy an S& thông tin và truyn thông:

694 triu dng
306 triu dông
44,17%

- Tng k hoch vn bô trI:
- lông giâi ngân:
- T' 1 giái ngân/ k hoch van:

Trên day là báo cáo s 1iu giâi ngân dn ngày 20/11/2020 các dr an
Ban Quán 1' dr an chuyên ngành dan ding và cong nhip quân 1. Ban Quãd
báo cáo Ban Biên tp Cong thông tin din tCr biêt dê tong hçip, cp nht len C
thông tin din tü tinh./!
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