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Kính gửi: Sở Tài chính 

Ngày 17/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 

3291/STC-TCĐT của Sở Tài chính về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với nội 

dung tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2019 để triển khai thực hiện dự án Hệ thống 

thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, huyện Cam Lộ và Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao 

an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị,. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Đối với dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa được UBND tỉnh phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 với tổng mức đầu tư 262.733 triệu đồng, trong đó: Vốn nước ngoài 

từ ngân sách Trung ương hỗ trợ là 252.931 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách 

địa phương là 9.802 triệu đồng. 

Đối với Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập tại 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018, bắt đầu thực hiện từ năm 

2017 đến 2022, thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa 12 hồ đập trên địa bàn 06 

huyện và thành phố, tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư 226.710 triệu đồng, 

trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 214.789 triệu đồng, vốn đối ứng địa 

phương 11.921 triệu đồng. 

Thực hiện trách nhiệm của địa phương cũng như cam kết với nhà thài trợ, 

UBND tỉnh giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án nói 

trên tại Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; cụ thể, dự án: Hệ 

thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa được giao 4.000 triệu đồng và Tiểu dự án: Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được giao 1.500 triệu đồng. Tuy nhiên, 

đến nay chưa được cấp có thẩm quyền giao và thông báo vốn nên chưa có cơ sở 

để triển khai thực hiện.  



2 

 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT 

thống nhất và đề nghị Sở Tài chính đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cho tạm ứng 

ngân sách tỉnh năm 2019 với số vốn là 2.400 triệu đồng, trong đó dự án Hệ 

thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa là 1.407 triệu đồng; Tiểu dự án Sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập (WB8) là 993 triệu đồng để có cơ sở triển khai thực hiện 

như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tại Văn bản số 742/TTr-BQLDA ngày 

22/10/2019. 

Nguồn tạm ứng sẽ được hoàn trả cho ngân sách tỉnh từ nguồn vốn dự 

phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 khi cấp có thẩm quyền giao và thông báo vốn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT; 

- Lưu VT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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