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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí hoạt động cho Văn phòng  

kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng  

       
 

Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 

 
Thực hiện Quyết định số 2656/QĐ-UBND và Quyết định số 2657/QĐ-

UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập văn phòng 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng; Quyết 

định số 3150/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 

hành quy chế làm việc của Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại 

cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng Quảng Trị.  

Xét tờ trình số 175/TTr-CCTS ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Chi cục 

Thủy sản về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí hoạt động cho Văn phòng kiểm 

soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng. 

Trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã đôn đốc, chỉ đạo Văn 

phòng kiểm soát nghề cá Cửa Tùng và Cửa Việt đi vào hoạt động có hiệu quả. 

Đầu năm 2020, Ngân sách tỉnh đã tạm cấp kinh phí hoạt động cho Văn phòng 

kiểm soát nghề cá là 180 triệu đồng nằm trong dự toán của Chi cục Thủy sản. 

Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho Văn phòng kiểm soát nghề cá thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

hướng dẫn Chi cục Thủy sản phối hợp với Văn phòng kiểm soát nghề cá Cửa 

Tùng  và Cửa Việt kiểm tra, rà soát đối chiếu các văn bản tài chính hiện hành và 

lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để lập nhu cầu kinh phí hoạt động cho 

văn phòng là: 829.000.000 đồng ( có dự toán kinh phí và phụ biểu đính kèm). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Tài chính thẩm định dự toán 

và trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí về cho Chi cục Thủy sản, để Văn 

phòng Kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ được giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở(B/c); 

- Chi cục Thủy Sản; 

- VPKS nghề cá Cửa Tùng, Cửa Việt; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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