
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH QUẢNG NAM 

   Số:  994   /UBND-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Quảng Nam, ngày   02  tháng 3 năm 2020 
 

V/v áp dụng Quyết định số 

19/2012/QĐ-UBND ngày 

02/7/2012 của UBND tỉnh để 

thực hiện hoạt động khuyến 

nông năm 2020 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài chính. 

 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

34/TTr-SNNPTNT ngày 06/02/2020 và Sở Tài chính tại Công văn số 339/STC-

HCSN ngày 14/02/2020 về việc cho phép áp dụng Quyết định số 19/2012/QĐ-

UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh để thực hiện hoạt động khuyến nông 

năm 2020; UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông 

năm 2020 trong thời gian chờ HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nội 

dung chi, mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến 

nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh thống nhất theo đề xuất 

của Sở Tài chính tại Công văn trên, cụ thể: 

- Các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt dự toán trước ngày 01/01/2020 và đang thực hiện thì tiếp 

tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 

02/7/2012 của UBND tỉnh cho tới khi được nghiệm thu kết thúc. 

- Từ ngày 01/01/2020, thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn 

tỉnh theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính 

phủ và nội dung chi, mức chi khuyến nông địa phương như sau: 

+ Đối với nội dung chi, mức chi HĐND tỉnh chưa quy định, đơn vị chủ trì 

chương trình, dự án kế hoạch khuyến nông căn cứ dự toán được giao, tạm chi 

bằng 70% mức chi hoạt động khuyến nông trung ương (quy định tại Điều 4, 5, 

6, 7, 8, 9 Mục 1 Chương II Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của 

Bộ Tài chính). 

+ Đối với nội dung chi, mức chi liên quan đến hoạt động khuyến nông địa 

phương đã được HĐND tỉnh quy định thì thực hiện theo quy định tại các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh đã ban hành (như: Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với 

các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh…). 
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2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các 

đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện hoạt động khuyến nông năm 

2020 đảm bảo đúng quy định; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các 

ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

“Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ 

thực hiện các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” 

đảm bảo chất lượng và theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
 

E:\Dropbox\minh tam b\Nam 2020\Cong van\02 27 xay dung Quy inh 

khung gia rung va gia cho thue rung tren dia ban tinh.doc 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
Lê Trí Thanh 
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