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THÔNG BÁO 

Danh mục và cơ cấu nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đê điều,  

thủy lợi năm 2020 (Đợt 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi. 

 

Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các 

Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 05/STC-TCHCSN ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính 

về việc thông báo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020. 

Căn cứ Thông báo số 176/TB-SNN ngày 11/02/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Quảng Trị về việc thông báo danh mục và cơ cấu nguồn vốn SNKT đê 

điều, thủy lợi năm 2020 (Đợt 1). 

 Trên cơ sở thực trạng công trình và nhu cầu nâng cấp, sửa chữa hệ thống 

công trình thủy lợi, đê điều để phục vụ sản xuất của các địa phương;  

Xét đề nghị của Chi cục Thủy lợi tại Tờ trình số 21//TTr-CCTL ngày 

16/3/2020 về việc đề nghị phê duyệt danh mục và cơ cấu nguồn vốn sự nghiệp 

kinh tế đê điều, thủy lợi năm 2020 (Đợt 2);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo danh mục và cơ cấu vốn Sự nghiệp 

kinh tế năm 2020 (Đợt 2) của Chi cục Thủy lợi như phụ lục đính kèm. 

Yêu cầu Chi cục Thuỷ lợi triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước, đồng thời đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở;  

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH). 
  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 

 

 



Phụ lục: 

Danh mục và cơ cấu nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đê điều, thủy lợi năm 2020 (Đợt 2) 

Đơn vị: Chi cục Thủy lợi 

(Kèm theo Thông báo số: 552  /TB-SNN ngày  03 /4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Danh mục 
Kinh phí 

(triệu đồng) 

1 Nâng cấp kênh tưới thôn An Đồng, xã Trung Sơn 450 

2 Nâng cấp kênh tưới thôn Mai Đông, Mai Xá, xã Gio Mai 400 

3 Nâng cấp kênh tưới trạm bơm Văn Quỹ, xã Hải Tân 500 

4 Nâng cấp trạm bơm Long Quang, xã Triệu Trạch 600 

5 Nâng cấp kênh tưới thôn Hội Yên, xã Hải Quế 400 

6 
Xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây màu, xã Triệu Nguyên (Đầu tư công trình sau khi địa phương 

có cam kết bố trí, xây dựng hệ thống điện đảm bảo vận hành hệ thống tưới) 
450 

7 Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ tuyến đê hữu Thạch Hãn 350 

8 
Tập huấn, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, 

đê điều và phòng chống thiên tai (TP Đông Hà) 
19 

 Tổng cộng 3.169 

(Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn./.) 
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