
                                CỘ G  OÀ XÃ  ỘI C    G Ĩ  VIỆT   M 

   Ệ   G I X                                 Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 
                                                                                                   
Số :            /UBND-TCKH                            Nghi Xuân, ngày     tháng     năm 2020 
                                                                

V/v báo cáo giám sát, đánh  

giá đầu tư 6 tháng năm 2020. 

 

 

     Kính gửi :   

                                               - Phòng Tài chính - kế hoạch; 

- Ban QLDA ĐT XDCB huyện; 

- Ban quản lý Duy tu bảo dường đường GTNT; 

- Ban quản lý các dự án quy hoạch; 

- Ban QLQH&XD KDL Xuân Thành; 

                                               - UBND các xã, thị trấn; 

 

 

 Thực hiện theo c ng văn số 1651/SKHĐT-TĐGSĐT, ngày 03/7/2020 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư v  lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu 

tư 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân yêu cầu các đơn vị 

tổng hợp báo cáo theo các nội dung sau đây: 

 1. Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 

theo Mẫu số 01 Th ng tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. Trong đó yêu cầu báo cáo đầy đủ các th ng tin quy định tại 

báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08) 

2. Cập nhật trực tuyến qua Hệ thống th ng tin giám sát, đánh giá đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Th ng tư 

13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung báo cáo nghiêm túc, đầy đủ, 

chính xác, đảm bảo đúng thời gian quy định gửi v  Phòng Tài chính – Kế hoạch 

qua phầm m m hồ sơ c ng việc trước ngày 15/7/2020 để kịp thời tổng hợp số 

liệu báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian yêu cầu./. 
 

Nơi nhận:                     
- Như trên;                         
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH.                                                                            
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