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Kính gửi:  Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT. 

Ngày 01/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 

547/BQLDA-KHKT của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT về việc đề nghị cho chủ trương triển khai lập thiết kế bản vẽ thi 

công công trình thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập 

trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020" (sau đây gọi là dự án) từ nguồn 

vốn chưa được phân bổ đã được bố trí trong kế hoạch vốn năm 2020.  

Qua xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Kế hoạch vốn năm 2020, dự án được bố trí 11.718 tại Quyết định số 

3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. Để tổ chức triển khai thực hiện, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư có Thông báo số 39/TB-SKH-KTN ngày 24/2/2020 về hướng 

dẫn hạng mục và cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch năm 2020. Theo đó, hiện có 

1.408,0 triệu đồng chưa được phân bổ và sẽ thông báo sau. 

Để chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn 

vốn, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất chủ trương triển khai lập thiết kế bản 

vẽ thi công công trình thuộc dự án từ nguồn vốn chưa được phân bổ đã được bố 

trí trong kế hoạch vốn năm 2020 như đề xuất của Ban QLDA Đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nói trên.  

Yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng về mục tiêu, nội 

dung, quy mô và giải pháp thiết kế theo Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 

02/01/2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến để Ban QLDA Đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và PTNT biết và có cơ sở thực hiện./. 
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