
UBND TINH B1NH DUONO CONG 1-IOA $A HO! CHU NGHIA VIT NAM 
S41 KE HOACH VA DAu TII Dkc 1Ip — Tir do — Hanh  phüc 

S: 30G TBC-SKHDT BInh licong, ngày  A  tháng nàm 2018 

BAO CÁO 
TInh hInh thirc hin vn du tu' c ng tháng 7 nãm 2018. 

Thirc hin theo Chuang trInh cong tác nà 2018 cüa S& K hoach  và Dtu tu, 
trên Co sâ Báo cáo cüa Kho bac  Nhà nuâc ti , S& Kê hoach  và Dâu tu tong hcp 
tInh hInh thrc hin von dâu tu cong näm 4018 tü ngày 01/01/2018 den ngày 
13/7/20 18 báo cáo Uy ban nhân dan tinh nhu sa 

I. Tlnh hlnh giãi ngãn 
13/7/2018: 

K hoach näm 2018 là 7.478,6 tr dbng, g 
25,5% kê hoach, trong do: 

a) V6n ngân sac/i Trung u'crng: K hotc 
giài ngân là 325,3 t dông, dat  33,2% kê hoach. 

a.]) Vn nwó'c ngoài (ODA). K hotch nä 
ngân là 3 17,6 t5' dông, dat  34,1% kê hoach. 

a.2) Vô'n trong nu'ó'c: K hoach  11am 2018 
7,67 t' dông, dat  16,3% ké hoach. 

b) Vn ngân sac/i d1a phwong: K hoac 
giãi ngân là 1.579,2 tST dông, dat  24,3% ké hoac 

b. 1) Ngán sách tinh: 

- Ngân sách tinh du tu tp trung: K hoa 
giãi ngân 723,7 t' dông, dat  2 1,8% kê hotch. 

- Vn x s kin thi&: K hoach nàm 20 
276,8 t' dông, dat  2 1,3% kê hoach. 

- Vn tinh h trV cho cp huyn: K hoach 
ngân 153,9 t' dông, dt 24,9% ke hoach. 

b.2) Ngán sáchphân cá'p cho c4v  huyçn: 
giá tr giãi ngân 424,7 t dông, dat  3 3,7% kê ho 

(Chi tilt tgiphii kic dInh kern,) 

NhIn chung, t' l giãi ngân vn du tu cô 
vâi kê hoach (tang 7,5% so vth tháng 6 näm 
2017 dat 24% kê hoach). 

II. Phu'o'ng hu'ó'ng, d xut: 

Nhrn phn du thrc hin t& 1c hoach d 
Dâu tu kiên nghj Uy ban nhân dan tinh chi 

rj giái ngân là 1.904,5 t' dng, dat 

närn 2018 là 978,6 t)" dng, giá tn 

2018 là 93 1,6 t' dng, giá trj giãi 

là 46,98 t dng, giá tnj giâi ngân là 

näm 2018 là 6.500 t' dng, giá trj 

h näm 2018 là 3.323 t' dng, giá trj 

I 
8 là 1.300 t dng, giá trj giái ngân 

näm 2018 là 617 t' dng, giá trj giãi 

hoach närn 2018 là 1.260 tT dông, 
ch. 

g näm 2018 toàn tinh dat  25,5% so 
018, cüng kr von dâu tu cong näm 

tu cong nàm 2018, S& K hoach và 
ao các Sä, Ban, ngành, UBND các 

von dau fir cong nm 2018 tñ' 01/01/2018 den 
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huyn, thj, thânh phê và các chü du tu trin 1±ai thirc hin quyt 1it mt s ni 
dung nhu sau: 

- Các chü du tu và các dan v lien quan dn cac dir an s1r dung vn ngân sách 
Trung uo'ng tiêp tiic tp trung thrc hin, day nhanh tiên d giâi ngân nguôn von nay. 

- Giao S& K hoach và DAu tu rà soát các dir an dn 30/9/2018 có giá trj giái 
ngan dual 50% kê hoach;  Sâ sê tham muu UBND tinh diêu chuyên kê hoach  von 
dôi vói các dir an ma chü dâu tu không có báo cáo, giãi trInh 1 do khách quan, iru 
tiên bô sung cho các d%r an có khôi luçing thc hin. 

- S& Tài chInh phi hcrp vâi Kho Bc nba nithc tinh, Sâ K hoch và Du tu' 
rà soát, báo cáo UBNID tinh danh m11c các d? an chrn np quyêt toán theo quy djnh 
tInh den ngày 30/09/20 18, nêu rO trách nhim cUa chU dâu tu và bin pháp xi'r 1. 

- Các chü du tu kip thai báo cáo UBND inh, So' K hoch và Du tu, S Tài 
chInh, các Sâ chuyên ngành và các ca quan lien quan giãi quyêt các khó khän, 
vumg mac trong qua trInh thçrc hin dê kjp thai tháo gor. 

- Các S& chuyên ngành, UBND các huyn. thj xã, thành ph duçc.; '* p, üy 
quyn thâm djnh, quyêt djnh dâu tu can tp tr ng day nhanh cong tác 
quyêt djnh dâu tu theo quy djnh. 

- Giao Sâ Kê hoach và Dâu tu can dôi, bô trI von cho các d1.r arenh 
quan trçng, tr9ng dim dam báo theo tin do d ra. Các S&, ban, ngành', dâu 
mi phii trách dir an chju trách nhim theo dOi, dOn doe tiên d dv an ii gành, 
linh vvc  phii trách. 

- Các chü du tu nâng cao trách nhirn trong cong tác lira chçn don vj tu vn 
du thu dü näng 1%rc và kinh nghim, 1p ho so rn?yi thâu và dánh giá ho so dr thâu 
theo các tieu chun quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu thâu. TängcuO'ng cong tác thanh 
tra và kiêm tra cac dir an dâu tu xay dirng theo quy djnh nhäm nâng cao hiu qua 
dâu tu, chông that thoát, lang phi.!. 

Noi nhân: 
- UBND tinh; 
- VP UBND tinh; 
-BGD; 
- L.ru VT, TH, Hg, 'PDF'. 

Phü Hfru Minis 
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GIAI NGAN VON DAU T 

13/7/2018 
cáosó' /BC-SKHD 

CONG NAM 2018 DEN 

ngàyA tháng nám 2018) 

Do'n v tInh: triu doug 

STT Ngun vn 
theo 
K112018 

3609/QD- 
1JBNDngày 
22/12/2017 

QD 
G" 
. , 

ia 

13/7/2018 

GTGN/ 
Ku 
(%) 

1 2 3=2/1 
T6ng vn du tu' (A+B) 7.478.578 1.904.473 25,5% 

A Ngân sách Trung u'o'ng 978.578 325.306 33,2% 
I Vó'n nu'àc ngoài (ODA) 931.594 317.632 34,1% 
II Vó'n trong nzthc 46.984 7.674 16,3% 

1 
H trg cho nguôi có cong vói cách 
mtng v nhà a 5.984 - 0,0% 

2 
Vn d.0 tu theo các chuing trInh 
m1ictiêu 41.000 7.674 18,7% 

B Ngân sách djaphwong (1+11+111) 6.500.000 1.579.167 24,3% 
I Ngân sách tinh (1 +2+3) 5.240.000 1.154.425 22,0% 

1 Ngân sách tinh d.0 tu tp trung 3.323.000 723.754 2 1,8% 

2 Ngân sách tinh h trq cho c.p huyn 617.000 153.897 24,9% 
3 Xskinthit 1.300.000 276.774 21,3% 

II 
V6n phân cd'p theo tiêu chI cho cá'p 
huyn 1.260.000 424.742 33,7% 

III Nguó'n khác - - 

*Nguè,n s 1iu: báo cáo tng hcTp tInh hInh kim soát thanh toán von dâu tu cong 
nàm 2018 tr ngày 01/01/2018 dn 13/7/201 8 cüa Kho bac nhà nuac. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

