
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  294  /TTr-SNN Quảng Trị, ngày  03 tháng 9  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định điều chỉnh kinh phí và phân bổ vốn kết dƣ từ 

nguồn ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện công văn số 1126/UBND-NN ngày 19/3/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc đề xuất bố trí kinh phí kết dư từ nguồn ngân sách Trung ương 

khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 để nạo nét tuyến kênh Cựu Hà. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tham 

mưu UBND tỉnh ban hành công văn số 1428/UBND-NN ngày 03/4/2020 điều 

chỉnh danh mục công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019, trong đó: 

- Điều chỉnh kinh phí đối với danh mục: Kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ 

sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố 

Đông Hà: 14.900 triệu đồng (Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 với tổng mức đầu tư: 
14.900 triệu đồng, kết dư 300 triệu đồng trong tổng số 15.200 triệu đồng đã 

được bố trí tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh); 

- Bổ sung danh mục: Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu Cựu 

Hà, xã Triệu Trung: 300 triệu đồng (sử dụng nguồn kết dư nêu trên). 

Ngày 28/8/2020 UBND tỉnh có công văn số 3967/UBND-NN về việc đề 

xuất bố trí kinh phí để thực hiện công trình Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến 

kênh tiêu Cựu Hà, xã Triệu Trung. Trên cơ sở tờ trình số 2790/TTr-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND huyện Triệu Phong; đồng thời các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính cũng đã có văn bản đồng ý đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung 

nêu trên (số 469/SKH-KTN ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; số 

983/STC-TCĐT ngày 31/3/2020 của Sở Tài chính). Để đảm bảo sử dụng hiệu 

quả, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT kính 

trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh kinh phí và phân bổ vốn kết 

dư từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 

với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo) 
 Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành 

Quyết định để có cơ sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- UBND huyện Triệu Phong; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, QLXDCT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hồ Xuân Hòe 



 

Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ VÀ PHÂN BỔ VỐN KẾT DƢ TỪ NGUỒN TRUNG ƢƠNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

THIÊN TAI NĂM 2019 

(Kèm theo Tờ trình số  294 /TTr-SNN ngày  03 /9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 

 TT Danh mục 

Kinh phí (Triệu đồng) 

Chủ đầu tƣ 

Đã phê duyệt tại 

Quyết định số 

37/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

Điều chỉnh, 

bổ sung 

I Danh mục điều chỉnh kinh phí    

- 

Kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Thạch Hãn 

đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và 

thành phố Đông Hà 
15.200 14.900 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT 

II Danh mục phân bổ vốn kết dƣ    

- 
Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu Cựu 

Hà, xã Triệu Trung 0.00 300 
UBND huyện Triệu 

Phong 

 Tổng cộng 15.200 15.200  
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