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THÔNG BÁO 

Về việc hƣớng dẫn hạng mục công trình và cơ cấu vốn ngân sách tỉnh  
kế hoạch năm 2021 các công trình khởi công mới thuộc lĩnh vực GDĐT do 

Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất Thị xã Quảng Trị làm chủ đầu tƣ 

 

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương 

năm 2021 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh chủ đầu tư một số công trình , dự án trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn n guồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế 

hoạch năm 2021; 

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư 

xây dựng và Phát triển quỹ đất Thị xã Quảng Trị tại Tờ trình số 437/TTr-QLDA 

ngày 28/9/2021 về việc thông báo cơ cấu nguồn vốn ngân sách địa phương  năm 

2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo hướng dẫn hạng mục công trình và cơ 

cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2021 các công trình khởi công mới 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất Thị xã Quảng Trị làm chủ đầu tư như biểu đính kèm. 

Nhận được Thông báo này, đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương  triển khai 

thực hiện./. 

      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ   

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

Số:  82 /TB-SKH-KGVX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 04  tháng 10 năm 2021 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính;  

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TXQT; 

- Lưu  VT, KGVX. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phạm Văn Nghiệm 
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HƢỚNG DẪN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 

 KẾ HOẠCH NĂM 2021 

         
(Kèm theo Thông báo số 82/TB-SKH-KGVX ngày 04/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

         Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Thị xã Quảng Trị 

  
   

                         ĐVT: Triệu đồng 

TT Danh mục dự án 
Mã số 

 dự án 

Kế hoạch 

vốn năm 

2021 

Trong đó phân khai: 

Ghi 

chú Xây lắp 
Thiết 

bị 

Giải 

phóng 

MB 

KTCB 

khác 

  TỔNG SỐ   2.700 2.700         

I 

Nguồn ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu 

chí cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo 

dục nghề nghiệp 

  2.700 2.700         

- 

Trường TH và THCS Hải Lệ, hạng mục: 

Bếp ăn, Nhà ăn, nhà bán trú điểm trường 

tiểu học thôn Tích Tường 

  500 500         

- 
Trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị 

(giai đoạn 1) 
  2.200 2.200 
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