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Kính gửi:  Chủ đầu tư 

 
Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch từ các chủ đầu tư và Kho bạc 

nhà nước, tỷ lệ thực hiện và giải ngân 6 tháng đầu năm là rất thấp so với kế 
hoạch đã giao; đồng thời một số chủ đầu tư không báo cáo thường xuyên tình 
hình thực hiện về Bộ. 

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm năm 2010 và chuẩn bị kế hoạch 
năm 2011, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư: 

1. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn XDCB 
kế hoạch năm 2010. Kịp thời báo cáo Bộ, các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan để 
phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.  

2. Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 
năm 2011 (theo phụ lục 1 và 2). Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân 6 tháng 
đầu năm dưới 30% kế hoạch vốn, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ nguyên nhân và 
các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân. 

3. Thực hiện nghiêm túc báo cáo hàng tháng trên website: 
http://mic.mard.gov.vn 

4. Thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2010 theo 
Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. 

Các biểu mẫu báo cáo ở mục (2) và (4) được đăng tải chi tiết trên 
website  http://vukehoach.mard.gov.vn (mục: Kế hoạch đầu tư/kế hoạch đầu 
tư). 

Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 05/7/2010./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (b/c); 
- Các tổng Cục: TL, LN, TS; 
- Các cục: QLXDCT, TT, CN, TY, BVTV; 
- Các Vụ: KH, TC; 
- Lưu Vụ KH. 
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Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Phô lôc 1:

§¬n vÞ: triÖu ®ång

Tæng sè
Trong ®ã: 

Trong n−íc 
Tæng sè

Trong ®ã: 
Trong n−íc 

Tæng sè
Trong ®ã: 

Trong n−íc 
Tæng sè

Trong ®ã: 
Trong 
n−íc 

Tæng sè
Trong ®ã: 

Trong n−íc 

I
Vèn ng©n s¸ch tËp 
trung

1 Dù ¸n /tiÓu dù ¸n .....

 - Vèn giao ®Çu n¨m

 - Vèn øng tr−íc (nÕu cã)

2
Dù ¸n /tiÓu dù ¸n ..... 
(t−¬ng tù nh− môc 1)

II
Vèn tr¸i phiÕu ChÝnh 
phñ

Ghi chó: §èi víi tiÓu dù ¸n ODA göi thªm vÒ Ban CPO/ Ban QLDA n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ®Ó tæng hîp

Gi¸ trÞ khèi l−îng thùc 
hiÖn 6 th¸ng

Gi¸ trÞ thanh to¸n 6 
th¸ng

STT Dù ¸n / Nguån vèn

KH n¨m 2010
§Þa chØ thanh 

to¸n vèn ®Çu t− 
(chi tiÕt 

quËn/huyÖn vµ 
tØnh/TP)

M· sè dù ¸n 
®Çu t− (Do Bé 
Tµi chÝnh cÊp)

Tãm t¾t kÕt qu¶ 
thùc hiÖn 6 th¸ng

(KÌm theo v¨n b¶n sè  3596 /BNN-KH ngµy  24/6/2010 cña Bé NN&PTNT)

B¸o c¸o 6 th¸ng

thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t− nhµ n−íc N¡M 2010

Dù kiÕn thanh to¸n c¶ 
n¨m

§Ò nghÞ ®iÒu chØnh kÕ 
ho¹ch (nÕu cã)
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Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT
Phô lôc 2:

§¬n vÞ: triÖu ®ån

Sè Thanh to¸n tõ ¦íc thùc hiÖn Cßn l¹i tõ

thø Sè Q§, ngµy Tæng møc Vèn Bé Sè Q§, ngµy Tæng møc Vèn Bé KC ®Õn hÕt kÕ ho¹ch kÕ ho¹ch

tù phª duyÖt ®Çu t− ®Çu t− phª duyÖt ®Çu t− ®Çu t− KH n¨m 2009 n¨m 2010 n¨m 2011

Tæng sè

1 Dù ¸n  .....

(§èi víi dù ¸n ODA:

 - Vèn trong n−íc

 - Vèn ngoµi n−íc n−íc)

2 Dù ¸n  .....

Ghi chó: §èi víi tiÓu dù ¸n ODA göi thªm vÒ Ban CPO/ Ban QLDA n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ®Ó tæng hîp

dù kiÕn kÕ ho¹ch vèn ®Çu t− n¨m 2011
(KÌm theo v¨n b¶n sè   3596  /BNN-KH ngµy  24/6/2010 cña Bé NN&PTNT)

Dù ¸n / Nguån vèn
§Þa ®iÓm 

thanh to¸n vèn 
®Çu t− 

M· sè dù ¸n 
®Çu t− (Do Bé 
Tµi chÝnh cÊp)

     DA§T ®−îc duyÖt lÇn ®Çu      DA§T ®iÒu chØnh lÇn cuèi
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