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Số: 28

/QĐ-SNN

Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán sự nghiệp kinh tế của Chi cục Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Căn cứ Quyết định số 05/2016/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của
UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của
UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các
Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông báo 10/STC-TCHCSN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về
việc Thông báo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Quản lý
chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các văn bản quy định định mức kỹ
thuật, chế độ tài chính liên quan hiện hành;
Xét Dự toán sự nghiệp kinh tế năm 2021 của Chi cục Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản lập tại Tờ trình số: 36/TTr-QLNLTS ngày 18 tháng 01
năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán sự nghiệp kinh tế năm 2021(Kinh phí không tự chủ
- nguồn 12) của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản năm 2021
như sau:
I. Chi sự nghiệp kinh tế
1.344.000.000đ
1. Chi tập huấn chất lượng, VSAT nông lâm thủy sản:
241.000.000đ
2. Kiểm tra điều kiện VSAT nông lâm thủy sản:
624.000.000đ
3. Thanh tra chất lượng VSAT nông lâm thủy sản:
175.000.000đ
4. Trang phục cho thanh tra chuyên ngành:
12.000.000đ
5. Thông tin tuyên truyền VSAT nông lâm thủy sản:
161.000.000đ
6. Tổ chức tháng hành động VSAT nông lâm thủy sản:
73.000.000đ
7. Mua sắm, Sửa chữa tài sản:
58.000.000đ
II Chi hợp đồng theo Nghị định 68
65.000.000đ
1. Kinh phí chi hợp đồng 68
65.000.000đ
Tổng dự toán (I+II): 1.409.000.000đ
( Một tỷ, bốn trăm lẽ chín triệu đồng)
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(Đơn giá tạm tính theo thời điểm phê duyệt dự toán, thực hiện theo giá thời
điểm thực tế cung ứng vật tư, thiết bị và theo thông báo giá của Sở Tài chính ).
(Có dự toán chi tiết về quy mô, địa điểm và kinh phí đính kèm)
Điều 2. Dự toán sự nghiệp kinh tế được thanh quyết toán sau khi có nghiệm
thu đánh giá kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất
lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các đơn vị liên quan thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài Chính;
- Kho bạc nhà nước;
- GĐ, PGĐ Nguyễn Hồng Phương;
- Lưu: VT, KHTC.
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