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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: 1265/QĐ-UBND                           Lâm Đồng, ngày 13 tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán kinh phí điều chỉnh bản đồ và số liệu chi tiết quy hoạch  

đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1277/STC-HCSN ngày 15/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí điều chỉnh bản đồ và số liệu chi tiết quy 
hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng tỉnh Lâm Đồng, như sau: 

1. Tổng dự toán: 1.283,8 triệu đồng (một tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, tám 
trăm nghìn đồng). 

2. Dự toán chi tiết theo thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 1277/STC-
HCSN ngày 15/6/2020. 

3. Nguồn kinh phí: 

a) Từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, đề án của ngành nông nghiệp 
được phân bổ năm 2020, số tiền: 683,8 triệu đồng; 

b) Bố trí dự toán ngân sách năm 2021, số tiền: 600 triệu đồng. 

Điều 2.  

1. Sở Tài chính thông báo dự toán kinh phí và hướng dẫn quản lý, sử dụng, 
thanh quyết toán theo đúng quy định. Đồng thời, tổng hợp, cân đối vào dự toán chi 
ngân sách năm 2021, số tiền 600 triệu đồng (sau trăm triệu đồng) báo cáo UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh phân bổ theo quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc quản lý, sử dụng kinh 
phí đúng mục đích, chế độ và thẩm định của Sở Tài chính; tập hợp đầy đủ hồ sơ, 
chứng từ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 
sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày 
ký ban hành./- 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Yên 
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