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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  

Thực hiện Văn bản số 1948/SKHĐT-TH ngày 31/7/2020 về việc rà soát, 

dự kiến tiến độ giải ngân và đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã tiến hành rà soát, dự kiến tiến độ giải ngân các 

dự án và báo cáo kết quả như sau:  

1. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh tại các Văn bản số 2274-CV/TU ngày 01/6/2020, số 44-CT/TU ngày 

12/6/2020, số 910/UBND-TH ngày 21/02/2020, số 3725/UBND-TH2 ngày 

11/6/2020, số 2134/QĐ-UBND ngày 09/7/2020; Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ 

đạo Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã, UBND các xã, phường tập trung cao độ 

trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, khẩn trương giải phóng mặt bằng để 

phục vụ thi công. Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực tận dụng 

thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn 

thành để giải ngân nguồn vốn đầu tư công. 

2. Tình hình giải ngân các dự án được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 

2020 và các năm trước kéo dài sang: đến hết ngày 31/7/2020, dự kiến giải ngân 

đến ngày 30/8, 30/9 và 31/12/2020 theo Biểu mẫu số 01 đính kèm. 

Đối với nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới dự kiến giải ngân hết trước 31/12/2020. 

3. Đề xuất điều chuyển, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án do UBND 

tỉnh quyết định đầu tư có tiến độ triển khai, giải ngân tốt và mức vốn có thể giải 

ngân hết trước ngày 31/12/2020 theo Biểu mẫu số 02 đính kèm.  

Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT; 

- Gửi VB điện tử ./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn 

 


		sonnh.txka@hatinh.gov.vn
	2020-08-09T20:02:16+0700


		ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
	2020-08-05T23:12:21+0700




