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Số: 1556/SNN-KHTC 

V/v phân bổ 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 26  tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh. 

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.  

Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cấu trúc dự án 

và mức phân bổ thành những dự án độc lập 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; 

Về quá trình thực hiện dự án, đến nay: (i) 02 dự án đã được phê duyệt 

BCNCKT, gồm: 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 tại 

Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020; Dự án Nâng cấp, sửa chữa 

cảng cá Cửa Tùng tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 10/8/2020; (ii) 02 dự 

án đang trình thẩm định BCNCKT, gồm: Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết 

hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong và dự án Xây 

dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh.  
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Để có cơ sở thanh toán khối lượng công việc hoàn thành và triển khai các 

bước tiếp theo của dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh 

Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí 

cho từng dự án độc lập với cấu trúc và mức vốn như phụ biểu đính kèm./. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quan tâm giải 

quyết để có cơ sở thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT; 

- Lưu: VT, QLXDCT, KHTC(SH). 
  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Công văn số:  1556  /SNN-KHTC ngày  26 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Đơn vị: 1.000 đồng 

T 

T 
Tên dự án 

Tổng mức đầu 

tư 

Giai đoạn chuẩn bị dự án 
Giai đoạn thực hiện và kết thúc dự 

án 

Kinh phí thực 

hiện 
Chủ đầu tư Kinh phí thực hiện Chủ đầu tư 

1 

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 

100.000.000 4.455.412,0 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

95.544.588,0   

1.1 

Xây dựng các công trình phụ trợ 

phục vụ hoạt động sản xuất thủy 

sản của huyện Vĩnh Linh 

25.000.000 992.192,25 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

24.007.807,75 
UBND huyện 

Vĩnh Linh 

1.2 

Xây dựng các công trình phụ trợ 

phục vụ hoạt động sản xuất thủy 

sản của huyện Gio Linh 

25.000.000 1.138.275,25 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

23.861.724,75 
UBND huyện 

Gio Linh 

1.3 

Xây dựng các công trình phụ trợ 

phục vụ hoạt động sản xuất thủy 

sản của huyện Triệu Phong 

25.000.000 1.181.881,25 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

23.818.118,75 
UBND huyện 

Triệu Phong 

1.4 Xây dựng các công trình phụ trợ 

phục vụ hoạt động sản xuất thủy 
25.000.000 1.143.063,25 Sở Nông 

nghiệp và 
23.856.936,75 UBND huyện 
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T 

T 
Tên dự án 

Tổng mức đầu 

tư 

Giai đoạn chuẩn bị dự án 
Giai đoạn thực hiện và kết thúc dự 

án 

Kinh phí thực 

hiện 
Chủ đầu tư Kinh phí thực hiện Chủ đầu tư 

sản của huyện Hải Lăng PTNT Hải Lăng 

2 
Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa 

Tùng 
50.000.000 1.128.683,1 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

48.871.316,9 

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình 

NN&PTNT 

3 

Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết 

hợp khu neo đậu tránh trú bão 

Nam Cửa Việt, huyện Triệu 

Phong 

130.000.000 3.357.122 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

126.642.878,0 
 

4 

Xây dựng khu neo đậu tránh trú 

bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa 

Việt, huyện Gio Linh 

120.000.000 3.319.090 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

116.680.910,1 
 

TỔNG 400.000.000 12.260.307,0   387.739.693,0   
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