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V/v Báo cáo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn
đầu tư công năm 2022

Quảng Trị, ngày 5

tháng 5 năm 2022.2021.

Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Công văn số 836/SKH-TH ngày 28/4/2022 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc đôn đốc và báo cáo giải ngân vốn đầu tư công
năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:
Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân
bổ 7.920.000.000 đồng (Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn
vốn ngân sách địa phương năm 2022) để thực hiện Dự án: “Đầu tư thiết bị đo
lường thử nghiệm và Công nghệ sinh học (giai đoạn 1)”.
Tổng giá trị đã thanh toán đến hết tháng 4/2022 là: 405.810.000 đồng, tỷ
lệ giải ngân đạt 5%; dự kiến đến 30/6/2022 tỷ lệ giải ngân đạt 65% và đến 30/10
đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân còn thấp là do theo kế hoạch, tháng 5/2022
có Khối lượng hàng hóa nghiệm thu thì mới thanh toán được.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch công trung hạn năm 2022, Sở Khoa
học và Công nghệ không gặp vướng mắc, khó khăn gì và cam kết thực hiện giải
ngân đạt 100% kế hoạch được giao.
Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo tỷ lệ giải ngân dự án nói trên để
Sở Kế hoạch Đầu tư được biết và tổng hợp ./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Trần Ngọc
Lân
Email:
tranngoclan@quangtri.g
ov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 05.05.2022
16:34:25 +07:00

Trần Ngọc Lân

