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THÔNG BÁO 

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

mới do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị làm chủ đầu tư. 

 

 

Căn cứ quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 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), 

Căn cứ quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn đợt 2 năm 2021 

(nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương), 

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị tại tờ trình số 

29/TTr-CĐKT ngày 21/9/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn kế 

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

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị làm chủ đầu tư (nguồn vốn: sự nghiệp 

ngân sách trung ương) như biểu đính kèm.  

Đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị triển khai thực hiện đảm bảo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nsước./. 
 

Nơi nhận:                                                       KT.GIÁM ĐỐC  

- Trường CĐKTQT;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/cáo);                                                                                           

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, KTN(NL).         
                                      

 
   

Phạm Văn Nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 



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

xây dựng nông thôn mới do Trường Cao đẳng Kỹ thuật làm chủ đầu tư  

Nguồn vốn: Sự nghiệp ngân sách Trung ương 

(Kèm theo thông báo số 84/TB-SKH-KTN ngày 05/10/2021     

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

  
ĐVT: nghìn đồng 

TT Danh mục công trình 
KH vốn 

năm 2021 
Ghi chú 

  
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (đào tạo nghề 

nông nghiệp), trong đó: 
300,000   

- 
Kỹ thuật nuôi gà thả vườn (theo hướng an toàn sinh 

học) 
111,500   

- Kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho trâu/bò/dê 27,550   

- 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném (theo hướng an 

toàn sinh học) 
37,350   

- 
Kỹ thuật nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà/vịt/cá 

(đảm bảo an toàn sinh học) 
123,600   

*Ghi chú: Các nội dung được thực hiện theo kế hoạch đào tạo được UBND tỉnh phê 

duyệt tại quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 và 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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