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TỜ TRÌNH 
Về việc hướng dẫn hạng mục và cơ cấu vốn phần vốn năm 2020  

đối với nguồn vốn thông báo sau 

Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung  

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Phát triển cơ sở hạ tầng các 

vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Phát triển cơ sở hạ 

tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung 

ương năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 39/TB-SKH-KTN ngày 24/02/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn hạng mục và cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 

Chương trình phát triển kinh tế thủy sản bền vững. 

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình 

Vùng nuôi tôm nước lợ Khu A, HTX Hòa Châu, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thông 

báo hướng dẫn hạng mục và cơ cấu vốn phần vốn đã được bố trí nhưng chưa 

được thông báo năm 2020 là 1.408 triệu đồng thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ 

tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 -2020 với 

các nội dung chính như biểu mẫu tại phụ lục đính kèm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải 

quyết để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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