
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKHĐT-ĐTTĐGSĐT Tây Ninh, ngày          tháng 4 năm 2020 
V/v Báo cáo tình hình thực hiện phân 

khai Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản năm 2020 Nguồn ngân sách tỉnh 

hỗ trợ mục tiêu cho các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

  

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố. 

 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 

2434/VP-TKTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp tháo gở 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ 

cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong 

bối cảnh tác động của dịch COVID 19. Trong đó, Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tham mưu các biện pháp, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đặc biệt 

là xử lý tháo gở về cơ chế….  

Nhằm chủ động thực hiện tốt các nội dung của các chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và để có cơ sở 

tham mưu UBND tỉnh đề ra các biện pháp, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công trong bối cảnh tác động của dịch COVID 19, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố báo cáo tình hình thực hiện phân 

khai Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ 

trợ mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố sau: 

+ Tổng số vốn đã được UBND tỉnh giao cho các huyện, thị xã và thành 

phố năm 2020. Trong đó: 

- Tổng số vốn các huyện, thị xã, thành phố đã phân khai đến thời điểm 

hiện nay (Kèm theo các Quyết định phân khai của huyện, thị xã, thành phố); 

- Tổng số vốn còn lại chưa phân khai; 

+ Các khó khăn, vướng mắc. 

Do thời gian báo cáo về UBND tỉnh gấp, đề nghị UBND các huyện, thị xã và 

thành phố báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 11 giờ ngày 15/4/2020. Đồng 

thời, gửi qua email Phongthamdinhskhdt@gmai.com. Đơn vị nào không báo cáo, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên;  
- BGĐ Sở; 
- Lưu VT, ĐTTĐGSĐT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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