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TỜ TRÌNH 
V/v đề nghị điều chỉnh Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

 

 Ngày 24/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số 

77/TTr-SNN về việc giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2020. Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND 

về việc giao quyền tự chủ tài chính năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua rà soát, riêng đối với 

Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian chờ 

hướng dẫn của chính phủ về thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

thì thực hiện cơ chế tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Quyết định số 

3102/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND Tỉnh về việc tạm giao quyền tự 

chủ tài chính. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh 

xem xét điều chỉnh quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc giao 

quyền tự chủ tài chính năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau: 

I. Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên 

1. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Tỉnh; 

2. Trung tâm Điều tra, quy hoạch thiết kế nông lâm. 

II. Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 

1. Ban Quản lý Cảng cá; 

2. Trung tâm Giống thủy sản; 

3. Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực Sông Bến Hải; 

4. Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực Sông Thạch Hãn; 

5. Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông. 

III. Đơn vị Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 

1. Trung tâm Khuyến nông; 

2. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 

3. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông; 

4. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa; 

5. Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. 



(có dự thảo quyết định kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ủy ban nhân dân 

Tỉnh xem xét, quyết định ./. 

 

Nơi nhận 

- Như  trên; 

- Lưu: VT, TCHC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe   
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