
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT1 
V/v tình hình giải ngân Kế hoạch 

đầu tư công năm 2020. 

 

       Vĩnh Phúc, ngày       tháng 03 năm 2020 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 

- Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án. 

 

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 109/BC-SKHĐT ngày 13/3/2020 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện giải ngân Kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2020 (Báo cáo định kỳ tháng 02/2020); Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, 

các ban quản lý dự án như sau:  

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu 

tư, các ban quản lý dự án: Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo 

yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 1351/UBND-KT1 ngày 05/3/2020 của 

UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư 

công năm 2020. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Chủ đầu tư nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết qủa thực hiện của các đơn vị về UBND 

tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;                                        

- Như kính gửi;                         
- CPVP UBND tỉnh; 

- CV: NCTH (đôn đốc); 

- Lưu VT. 
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TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 

 

 


		daitd@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-16T14:19:52+0700


		Dobh@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-16T14:28:25+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-17T10:48:18+0700


		2020-03-17T10:48:40+0700


		2020-03-17T10:49:01+0700


		2020-03-20T14:28:19+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử<congthongtin@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




