
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  1614  /SNN-KHTC 
V/v Báo cáo tình hình thực hiện 

và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ XD thiết 

kế mẫu thuộc Chương trình  

MTQG xây dựng NTM 

Quảng Trị, ngày   04  tháng  10  năm 2019 

 

 

                                  Kính gửi:  Sở Kế hoạch và  Đầu tư 

 

Thực hiện Công văn số 1397/SKH-KTN ngày 01/10/2019 của Sở Kế hoạch và  

Đầu tư về việc Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Sở Nông nghiệp và PTNT 

báo cáo kết quả như sau: 

Căn cứ Thông báo số 107/TB-SKH-KTN ngày 17/5/2019 của Sở Kế hoạch và  

Đầu tư  về mức vốn kế hoạch năm 2019 từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung 

ương thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về hỗ trợ xây dựng thiết 

kế mẫu công trình: nhà kính, nhà lưới, nhà màng; với ngân sách phân bổ 70 triệu 

đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo triển trai thực hiện các nội dung theo kế 

hoạch vốn phân bổ. 

Đến nay, đã triển khai hơn 50% khối lượng công việc xây dựng thiết kế mẫu 

công trình: nhà kính, nhà lưới, nhà màng. Về giải ngân đang chuẩn bị thực hiện các 

thủ tục thanh toán cho các bên liên quan. Dự kiến đến 30 tháng 11 năm 2019 sẽ 

hoàn tất giải ngân nguồn vốn và đảm bảo cam kết thực hiện giải ngân hết trong 

năm 2019. 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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