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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công
tháng 01 năm 2020
Thực hiện quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu
tư công, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện 01tháng như sau:
1. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020.
1.1. Dự án mới thực hiện.
- Số lượng dự án: 01 dự án.
- Tên dự án: Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực
Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Dự án đã được phê duyệt đầu tư tại Quyết định
số 1069/QĐ-UBND, ngày 26/10/2108; Tổng mức đầu tư: 20.000 triệu đồng; Thời gian
thực hiện: Năm 2019 -2020).
- Chủ đầu tư ủy thác cho Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và
Công nghiệp tỉnh Gia Lai quản lý dự án;
- Về xây dựng cơ bản: Ban quản lý thực hiện công tác quản lý tiến độ, chất
lượng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định; Nhà thầu
tiếp tục thi công xây lắp các hạng mục công trình.
- Về mua sắm thiết bị: Đã tiến hành ký kết hợp đồng, chuyển ứng giải ngân theo
đúng quy định.
Ban quản lý giám sát thi công đẩy nhanh tiến độ, thực hiện công tác quản lý
tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.
Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt: 9.095.578.000 đồng đạt 100%
so với kế hoạch được giao.
Kế hoạch 2020: Chưa giải ngân
1.2. Đối với dự án chuyển tiếp.
- Số lượng dự án: 01 dự án.
- Tên dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm,
ứng dụng khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2 (Quyết định phê duyệt điều
chỉnh, bổ sung số 569/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2020).
Chủ đầu tư ủy thác cho Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp
và PTNT tỉnh Gia Lai quản lý dự án;
Ban quản lý thực hiện công tác quản lý tiến độ, chất lượng công trình và giám
sát thi công xây dựng công trình theo quy định; Nhà thầu tiếp tục thi công xây lắp.
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Các phần công việc dự án đã hoàn thành:
- Đã thi công xong phần móng; khung dầm sàn và tường rào bao tầng 1, tầng 2;
sản xuất xong cửa nhựa lõi thép, lợp mái, trát tường trong, ngoài, ốp gạch vào tường
tầng 1, tầng 2, đang tiến hành thi công đóng trần, lát gạch nền, sơn tường trong trong
ngoài nhà.
- Nhà ở cán bộ, nghiên cứu, công nhân: Thi công xong phần móng; xây tường
bao, sản xuất cửa nhựa lõi thép, đang tiến hành thi công rải xà gồ và lợp mái.
- Nhà xưởng: Hoàn thiện phần móng, lắp đặt dựng xong khung nhà thép; lợp
mái; tường bao; trát tường trong, ngoài; đỗ bê tông nền nhà; đang thi công gia công lắp
dựng cửa đi, cửa sổ; ốp tôn xung quanh nhà.
- Nhà bảo vệ: Thi công phần móng; xây tường bao quanh, đổ bê tông cốt thép
sê nô; thi công phần lợp mái, trát tường trong, ngoài nhà.
- Bể nước ngầm: Đã thi công hoàn thiện.
- Giếng khoan: Đã thi công hoàn thiện.
- Thiết bị giếng khoan và cấp nước tổng: Đã lắp đặt giếng khoan
- Cổng, tường rào: Thi công xây dựng được 374,8m/374,8m hàng rào thoáng;
đổ xong trụ bê tông cốt thép hàng rào kẽm gai; kéo lưới kẽm gai; sản xuất lắp dựng
khung hàng rào, sơn hàng rào.
- Kè đá: Thi công được khoảng 477m.
- San nền: Hoàn thiện;
- Hệ thống thoát nước tổng thể: Thi công đào rãnh, xây mương thoát nước bằng
đá hộc.
- Gia nô mái taluy: Thi công đổ bê tông tấm đan, xây kè chắn, đang thi công lắp
đặt tấm đan.
- Đường bê tông nội bộ nhà kính, nhà lưới: Thi công đào khuôn đường.
Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 12,43 tỷ đồng (đạt 95,5% so
với số kinh phí đã giải ngân của năm 2019).
Kế hoạch 2020: Chưa giải ngân
2. Tình hình thực hiện KLHT và giải ngân các dự án đến ngày 20/12/2019
2.1. Tổng kế hoạch vốn 2019:
22.000 triệu đồng.
Trong đó:
+ Dự án mới thực hiện (Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong
lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng): 9.000 triệu đồng.
+ Dự án chuyển tiếp (Đầu tư phát triển giống cây trồng – vật nuôi và khu thực
nghiệm, ứng dụng khoa công nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2): 13.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương (cân đối theo tiêu chí)
2.2. Khối lượng hoàn thành: 12.191.578.000 đồng.
+ Dự án mới thực hiện (Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong
lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng): 9.095.578.000 đồng.
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+ Dự án chuyển tiếp (Đầu tư phát triển giống cây trồng – vật nuôi và khu thực
nghiệm, ứng dụng khoa công nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2): 3.096.000.000 đồng.
2.3. Tình hình giải ngân vốn kế hoạch: 21.515.578 nghìn đồng.
Trong đó:
+ Dự án mới thực hiện (Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong
lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng): 9.095.578 nghìn đồng đạt 100% kế
hoạch vốn được giao ( Trong đó: Kinh phí năm 2018 chuyển sang: 95.278.000 đồng;
Vốn kế hoạch năm 2019: 9.000.000 nghìn đồng).
+ Dự án chuyển tiếp (Đầu tư phát triển giống cây trồng – vật nuôi và khu thực
nghiệm, ứng dụng khoa công nghệ, tỉnh Gia Lai; Hợp phần 2): 12.420.000 nghìn đồng
đạt 95,5% kế hoạch vốn được giao.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng
01 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Sở Kế hoạch và đầu tư để tổng
hợp./.
Nơi nhận:
- Sở KH&ĐT;
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- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, KHTC.
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