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CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 nám 2020 

BAO CÁO 

tInh hInh thrc hin giãi ngân k hoich vn dn tháng 7 näm 2020 

KInh giri: Ban biên tp cng thông tin din tir tinh Kiên Giang 

Can cU Cong van so 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 Quán 1 dr an dâu tu xây dirng chuyên ngành dan dçing và cong nghip 
tinh Kiên Giang báo cáo tInh hInh giâi ngân kê hoach  von näm 2020 các dii an 
Ban Quân 1 dan ding và cong nghip tinh Kiên Giang quãn 1 den ngày 20 tháng 
7 näm 2020 nhu sau: 

- Tng k hotch vn b trI: 1.589.184 triu dng 
- Tong giãi ngân den 20/7/2020: 333.604 triu dông 
- T' 1 giái ngânl kê hotch von: 20,99% 

Chi ti& cu th nhu sau: 
1/ Các thy an ngãnh Y t: 

- Tng k hotch vn b trI: 1.246.781 triu dng 
- Tong giái ngân den 20/7/2020: 281.967 triu dông 
- T 1 giãi ngânl kê hoach von: 22,62% 

2/ Các thy an ngành Lao dng — Thrnmg binh và Xã Hi: 

- Tng k hoch vn b tn: 110.906 triu dng 
- Tong giái ngân den 20/7/2020: 17.536 triu dOng 
- T' 1 giãi ngânl kê hoach von: 15,81% 

3/ Các diy an ngành Giáo dic và Dào to: 

- Tong k hoch vn b trI: 23 .002 triu dng 
- Tong giái ngân den 20/7/2020: 4.873 triu dông 
- T1giàingânIkêhochvOn: 21,17% 

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

- Tng k hoach vn b trI: 119.077 triu dng 
- Tong giãi ngân den 20/7/2020: 19.945 triu dông 
- T 1 giái ngânl kê hotch von: 16,75% 



MDOC 
GH!p 

a 
BAN 

QlJANLoçt 
fi)j 1t1x2y, 

V) NQ4 

* 

2 4 
0 

+ 

2 

5/ Các dir an ngành Du ljch: 

- Tng k hoach vn b trI: 
- Tong giái ngân den 20/7/2020: 
- TS'  l giãi ngân/ kê hoach von: 

6/ Các dir an Tru*ng cao dng: 

- Tng k hoch vn b trI: 
- Tong giài ngân den 20/7/2020: 
- T l giãi ngân/ kê hoch von: 

7/ Các dir an S& thông tin và truyn thông: 

- Tong kê hoach vn bô trI: 
- Den ngày 20/7/2020 chua giái ngân. 

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

Tong k hoch vn b trI: 
- Den ngày 20/7/2020 chua giái ngân: 
- 1 giái ngânl kê hoach von: 

59.942 triu dng 
5.590 triu dông 

9,33% 

25.429 triu dông 
2.010 triu dông 

7,90% 

694 triu dông 

3.335 triu dlông 
1.684 triu dông 

50,48% 

Trên day là báo cáo s 1iu giài ngân dn ngày 20/7/2020 các dr an do Ban 
Quàn 1 dir an chuyên ngành dan d11ng và cong nghip quãn l. Ban Quàn 1 báo ; 
cáo Ban Biên tp Cong thông tin din ti:r biêt dê tong hqp, cp that len Cong thông7  
tin diên tir tinh./. 
Noinhn: 
-Nhirtrên; 
- Các Chü dâu ti.r; 
- Li.ru: VT, HCKT, itchi. 
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