
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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    Số:  72 /TB- SKH-KTN                 Quảng Trị, ngày  24  tháng 9  năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Mức vốn kế hoạch năm 2021 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch làm chủ đầu tư. 

 

 

Căn cứ quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ vốn năm 2021 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới (nguồn vốn: sự nghiệp ngân sách Trung ương), 

Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại tờ 

trình số 256/TTr-TTXT ngày 16/9/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức 

vốn kế hoạch năm 2021 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch làm chủ đầu tư (nguồn vốn: 

sự nghiệp ngân sách trung ương) như biểu đính kèm.  

Đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch triển khai thực 

hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./. 
 

Nơi nhận:                                                       KT.GIÁM ĐỐC  

- TTXTĐT,TM&DL;              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/cáo);                                                                                           

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, KTN(NL).         

                                      
 

                                                                              Phạm Văn Nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG BÁO 

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch  

làm chủ đầu tư  

Nguồn vốn: Sự nghiệp ngân sách Trung ương 

(Kèm theo thông báo số  72 /TB-SKH-KTN ngày  24/9/2021  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

  
ĐVT: triệu đồng 

TT Nội dung 
KH vốn năm 

2021 
Ghi chú 

1 
Nâng cao chất lượng thực hiện chu trình trong 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2018-2020 
250   

  
Tổ chức trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm 

OCOP Quảng Trị trên sàn thương mại điện tử 
250   

*Ghi chú: Các nội dung được thực hiện theo dự toán được duyệt. Nội dung chi, mức 

chi theo các Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, số 08/2019/TT-BTC 

ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính. 
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