
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 244  /UBND-KTN 

V/v thanh toán kinh phí phòng, 

chống dịch, bệnh năm 2019 

Lạng Sơn, ngày  17 tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Công văn số 210/SNN-KHTC ngày 24/02/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh về thanh toán công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2019; Công văn số 

400/STC-HCSN ngày 11/3/2020 của Sở Tài chính về việc thanh toán kinh phí 

phòng, chống dịch bệnh năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý cho sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm năm 2020 đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết 

định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh để thanh toán cho các 

nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019 gồm: Tiền công tiêm phòng, 

hỗ trợ xăng xe, chi hội nghị tập huấn, mua văn phòng phẩm, phô tô tài liệu và 

thuê vận chuyển với số kinh phí là: 162.606.400 đồng.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh 

kế hoạch, nhiệm vụ công tác phòng chống dịch năm 2020 cho phù hợp với dự 

toán được giao bảo đảm nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, 

quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng quy định và hiệu quả./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Hồ Tiến Thiệu 
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