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V/v tham mưu UBND tỉnh phân bổ 

và hướng dẫn sử dụng nguồn vốn 

thực hiện các dự án Xây dựng, nâng 

cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 

tỉnh Quảng Trị. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 06  tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính. 

Dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị từ 

nguồn bồi thường Formosa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại 

Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019. Hiện nay, Bộ Tài chính đã có 

thông báo kinh phí hỗ trợ đầu tư dự án và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, 

thanh quyết toán nguồn kinh phí đầu tư tại các Văn bản số 6161/BTC-NSNN 

ngày 29/5/2019 và Văn bản số 7916/BTC-ĐT ngày 11/7/2019. Theo đó, mức 

vốn để thực hiện dự án là 400 tỷ đồng, kinh phí này đã được chuyển về tài khoản 

tiền gửi của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh.  

Để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, thanh toán khối lượng công 

việc hoàn thành và triển khai các bước tiếp theo của dự án, Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính đề nghị Sở Tài chính: 

1. Xem xét, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí nói trên đối với từng 

dự án độc lập đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 

1307/UBND-NN ngày 27/3/2020 với danh mục và mức vốn cụ thể như sau: (i) 

Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa 

Việt với mức vốn là 130,0 tỷ đồng; (ii) Dự án Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp 

cảng cá Bắc Cửa Việt với mức vốn là 120,0 tỷ đồng; (iii) Nâng cấp, sửa chữa 

cảng cá Cửa Tùng với mức vốn là 50,0 tỷ đồng; (iv) Dự án Xây dựng các công 

trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện: Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng với mức vốn là 100,0 tỷ đồng; 

2. Để có cơ sở trình Sở Tài chính lập ủy nhiệm chi cho các nội dung thực 

hiện đầu tư của dự án, kính đề nghị Sở Tài chính xem xét và cho ý kiến tại Điểm 

2, Khoản 3 của Văn bản số 7916/BTC-ĐT ngày 11/7/2019 và Khoản 2 tại Văn 

bản số 6161/BTC-NSNN ngày 29/5/2019 của Bộ Tài chính đối với các nội dung 



"cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ kiểm 

soát" và "cơ quan phê duyệt thanh quyết toán"; đồng thời hướng dẫn việc quản 

lý, sử dụng và thủ tục thanh quyết toán nguồn vốn nói trên để có cơ sở thực hiện 

theo đúng quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT; 

- Lưu: VT, QLXDCT, KHTC(SH). 
  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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