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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 602/QĐ-UBND                                   Lâm Đồng, ngày 03 tháng 4 năm 2020  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện  

Đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng năm 2020  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng 
dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Lâm 
Đồng phê duyệt đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 -2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 45/TTr-SNN ngày 13/3/2020 và Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 615/STC-
HCSN ngày 26/3/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản 
tỉnh Lâm Đồng năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tổng dự toán kinh phí: 2.714,1 triệu đồng (Hai tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, 
một trăm ngàn đồng). 

2. Dự toán chi tiết theo thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 615/STC-
HCSN ngày 26/3/2020. 

3. Nguồn kinh phí: 

a) Ngân sách Nhà nước (kinh phí thực hiện các chương trình, đề án  của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 được giao tại Quyết định số  2544/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh): 2.048,5 triệu đồng; 

b) Vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân: 665,6 triệu đồng. 

Điều 2.  

1. Sở Tài chính thông báo dự toán chi tiết được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 
định này; đồng thời, hướng dẫn quản lý, sử dụng theo đúng mục đích và thanh quyết 
toán theo đúng quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập kế hoạch  chức 
thực hiện; quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thanh 
quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Nguyễn Văn Yên 
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