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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo tình hình đầu tư kết cấu
hạ tầng phục vụ sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2015-2018 và tình hình giải ngân kế
hoạch vốn năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018, trong đó có giao kế hoạch thanh toán nợ khối lượng phát
sinh trước ngày 31/12/2014 theo Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2016 của
UBND tỉnh;
Thực hiện Công văn số 3947/UBND-KTTH ngày 18/7/2018 của UBND
tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2018;
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-HĐND ngày 01/8/2018 của Đoàn giám sát
HĐND tỉnh về thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ
tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn
2015-2018.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các UBND các huyện, thị xã, thành phố
báo cáo đầy đủ các nội dung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp gồm: thủy lợi,
giao thông nội đồng, nước sinh hoạt theo các phụ lục kèm theo như sau:
1. Tổng hợp vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2015-2018
(theo phụ lục số 01 đính kèm): Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 20152018; các tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đề
xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ để thực hiện và giải ngân hoàn thành kế
hoạch đầu tư công năm 2018.
2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp giai
đoạn 2015-2018 và dự kiến kế hoạch 2019-2020 (theo phụ lục số 02 đính kèm).
3. Kết quả thanh toán nợ khối lượng phát sinh trước ngày 31/12/2014 cho
lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2018 (theo phụ lục số 03 đính kèm).
Các nội dung báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày
17/8/2018, đồng thời gửi file mềm theo email ktn.dpiqn@gmail.com để tổng
hợp báo cáo HĐND tỉnh. Sau thời gian nêu trên các đơn vị không thực hiện, mọi
sự chậm trễ ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ
báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét.
File mềm các phụ lục kèm theo Công văn này được đăng tải trên website
của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có địa chỉ http://www.dpiqnam.gov.vn.

Kính đề nghị các UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực
hiện./.
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