ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 697

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 để bố trí kinh phí
thực hiện chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh,
sản xuất nông nghiệp năm 2019
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh
về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dự phòng ngân sách địa
phương;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND
tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân
sách địa phương năm 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Công văn số 1889/SNNPTNT ngày 16/7/2019, đề xuất của Giám đốc Sở Tài
chính tại Công văn số 1969/STC-NS ngày 14/8/2019 và ý kiến thống nhất của
các Thành viên UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sử dụng 07 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm
2019, để bố trí thực hiện các biện pháp chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ
dân sinh, sản xuất nông nghiệp năm 2019, cụ thể:
1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi 06
tỷ đồng;
2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi
01 tỷ đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm cấp kinh phí tại Điều 1 Quyết định
này theo quy định.
2. Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi; Trung tâm
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi chịu trách nhiệm
quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, theo thứ tự ưu tiên
trong công tác chống hạn, xâm nhập mặn; thanh quyết toán theo quy định
hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng
Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng
Ngãi; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy(b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV301).
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Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số: 697/QĐ-UBND ngày 09/9/2019
của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Đ n vị tính:
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Công ty TNHH MTV Khai
thác CTTL Quảng Ngãi
Nạo vét kênh mương các
Trạm QLTN: số 1 (Bình
Sơn), số 2 (Sơn Tịnh), số 3
(Tư Nghĩa), số 4 (Nghĩa
Hành), số 5 (Mộ Đức), số 6
(Đức Phổ), số 8 (TP.Quảng
Ngãi), Kênh chính Thạch
Nham.
Sửa chữa, nâng cấp Kênh
N8-2 (01km)
Tiền điện vượt định mức các
trạm bơm điện
Chi phí mua, lắp đặt và hoạt
động của các trạm bơm tạm
Sửa chữa thiết bị cơ khí
Trung tâm Nước sạch và
VSMT nông thôn: Thực
hiện các biện pháp chống
hạn tại các Trạm cấp nước
sinh hoạt: Xã Bình Hải,
huyện Bình Sơn; xã Bình
Trung, huyện Bình Sơn; xã
Đức Chánh, huyện Mộ Đức
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