
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  240/STC-HCSN 

V/v  ý kiến dự thảo Tờ trình và 

dự thảo quyết định quy định việc lập 

dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách địa phương thực hiện 

nhiệm vụ phát triển sản xuất giống 

cho cấp huyện, cấp xã  

    Gia Lai, ngày  19   tháng  01   năm 2023 

                Kính gửi:  

                                  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; 

                                  - Văn phòng UBND tỉnh; 

                        - Các Sở, ban, ngành; Đoàn thể. 

                        - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư số 107/2021/TT-BTC 

ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong 

Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2030:“Đối với kinh phí Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương 

Việc lập dự toán kinh phí Chương trình cho cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước”. 

Để đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật quy định tại Điều 129 Luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định một số nội dung thực hiện trong 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và có cơ sở báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Gia Lai; Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp tham gia góp ý 

dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp 

từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong 

Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 cho cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai.  

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 17/02/2023 (quá thời 

gian trên, nếu đơn vị nào không có văn bản tham gia thì xem như thống nhất dự 

thảo). 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đăng tải hồ sơ xây dựng quyết định trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai. 

(Có dự thảo kèm theo và đã được đăng tải thêm trên mục văn bản trang thông 

tin điện tử Sở Tài chính, địa chỉ: stc.gialai.gov.vn). 
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Sở Tài chính đề nghị các đơn vị lưu tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLSN (phối hợp tham gia ý kiến); 

- Lưu: VT, HCSN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Huệ 
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