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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  25  tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Ngày 12/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 339/SKH-TH về 

việc đề nghị báo cáo số liệu nợ khối lượng thực hiện XDCB từ nguồn Ngân sách 

nhà nước. Sau khi tổ chức kiểm tra, rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo 

tình hình nợ khối lượng thực hiện xây dựng cơ bản sử dụng nguồn Ngân sách 

nhà nước tính đến ngày 29/2/2020 đối với dự án như sau: 

1. Các dự án trước giai đoạn 2016-2020. 

- Dự án Cải tạo nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, kè chống 

xói lở; phòng chống lụt bão và phát triển kinh tế khu vực hai bên bờ sông Thạch 

Hãn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm: 46.559,487 triệu đồng. 

2. Các dự án trong giai đoạn 2016-2020. 

- Dự án: Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị 

(giai đoạn chuẩn bị đầu tư), trong đó gói thầu: Lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường: 105,333 triệu đồng (Ngân sách địa phương). 

- Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7), trong đó gói 

thầu tư vấn: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội (DTM) và lập kế 

hoạch quản lý môi trường (EMP) hệ thống La Ngà; Trúc Kinh - Hà Thượng: 

304,0 triệu đồng (Nguồn vốn đối ứng trách nhiệm Ngân sách địa phương). 

(Chi tiết có phụ biểu đính kèm theo công văn) 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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