UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 933/SKH- KTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2022

V/v đề nghị tham gia ý kiến
nguồn vốn thực hiện Dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ
lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh
Quảng Trị (giai đoạn 1)

Kính gửi: Sở Tài chính.
UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo số 2053/UBND-KT ngày 10/5/2022 về
việc thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). Dự án được
phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày
12/8/2016 và số 3696/QĐ-UBND ngày 19/11/2021. Theo đó, tổng mức đầu tư:
80.144 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ: 50.000 triệu đồng; Vốn ngân
sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 30.144 triệu đồng); Thời gian
thực hiện: 2018-2022. Tính đến nay, nguồn vốn ngân sách trương ương đã bố trí
đủ cho dự án. Nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án 100,717 triệu đồng.
Để có cơ sở thực hiện hoàn thiện dự án trong năm 2022, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến đối với phần vốn đối ứng ngân sách tỉnh
trong năm 2022.
Ý kiến tham gia của Quý đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư
trước ngày 16/5/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ./.
Nơi nhận
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban dân tộc;
- Lưu VT, KTNHL.
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