ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA GRAI

Số:

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ia Grai, ngày

tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và giải ngân
nguồn vốn ngân sách huyện đến ngày 30/6/2020
Thực hiện Công văn số: 1389/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 19/6/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình,
dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 6 tháng năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Ia
Grai báo cáo cụ thể như sau:
1. Về cập nhập thông tin, báo cáo của Chủ đầu tư thực hiện theo Điều 3, Thông
tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế
độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá
đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước:
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện việc cập
nhập thông tin và báo cáo trực tuyến công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên hệ
thống theo quy định; đối với báo cáo 6 tháng của UBND huyện sẽ cập nhật trên hệ
thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư trước ngày 10/7/2020.
2. Tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách huyện:
Năm 2020, tổng số công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện là 09 công
trình, với tổng mức đầu tư là 41.800 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2020 là 23.500
triệu đồng, đến nay khối lượng thực hiện được 19.922 triệu đồng, đạt 79%; giải ngân
được 12.928 triệu đồng, đạt 51%.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các nguồn vốn:
Đến ngày 30/6/2020, huyện Ia Grai không có nợ đọng xây dựng cơ bản.
Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, QLVBĐH.
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