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S: 539-7 /UBND-STC
V/v trin khai Thông tu s
68/2 020/IT-BTC ngày 15/7/2020
cUa B tnrông B Tài chInh

fia Nàng, ngày e? tháng näm 2020
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- S& Nông nghiép và Phát trién nông thôn;
- Các S, Ban, ngành;
- UBND các qun, huyn.
Thirc hin Thông tu s 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 cüa B tnthng
B Tài chInh ye vic quy djnh quãn 1, sü dicing và thanh quyét toán kinh phI chi
thung xuyen thi.rc hin duy tu báo throng dê diêu và xir 1 cap bach sir cô dé
diêu có hiêu lrc tr ngày 01/9/2020. Trén Co sâ )2 kiên cüa Si Tài chInh tii Cong
van 2856/STC-HCSN ngày 20/8/2020, Chü tch UBND thành phô có kién nhu
sau:
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1. Giao Si Nông nghiêp va Phát trin Nông thôn chü tn, ph& hcip vói các
ngành, dja phiiang Co lien quan:
a) Xay drng nôi dung và nhiêm vu chi duy tu bâo thrOng dê diêu, xfr 1 cap
bach sir Co dê diêu giri So Tài chInh tong hçip, tham mmi UBND thành phô trInh
HDND thành phô phê duyt dam báo theo quy djnh.
b) Tham rni.ru UBND thàrth phô thi.rc hin phân cap cong tác quãn 1 duy tu,
bâo dithng h thông dé diêu trên da bàn thành phô.
2. Giao các SO, Ban, ngành và UBND qun huyn có lien quan:
a) Lap, phân bô, chap hành du toán: Trên co sO ni dung và nhim vii chi,
phan cap cong tác quãn 1 duy tu bâo du0ng dê diêu và xO 1 cap bach s1r cô dê
diêu chrcic cap có thâm quyên phé duyt. Hang näm, vào thô'i diem xây dirng dir
toán ngân sach nhà mrOc hang nàm, can cü quy dinh ye ni dung, nhim vi, mOc
chi và phân cap cong tác quân 1 duy tu, bão duOng và xir l cap bach sr CO dé
diêu h thông de dieu, các co quan, don vj 1p dir toán gOi SO NN&PTNT kiêm
tra. Trên cci sO kiên cOa Nông nghiep và Phát trién Nông thôn, các cci quan, don
vj tong hçip vào d1r toán cüa ngành mInh gOi cci quan tài chmnh ci:ing cap xem xét,
báo cáo UBND cüng cap trInh HIDND cüng cap quyêt djnh theo dung quy djnh
cüa Lu.t Ngân sách nhà nithc và các van bàn huOng dn thi hành.
b) Quyet toán kinh phi: Các don vi, dja phirang di.rçic giao dir toán kinh phi
thI thirc hin cong tác quyet toán theo ding quy djnh ti Thông tix sO 137/201 7/ITBTC ngày 25/12/20 17 cüa Bô Tài chinE quy djnh ye xét duyét, thâm djnh, thông
báo và tong hçip quyêt toán näm.
Nhn di.rçxc Cong van nay, yêu cAu SO Nông nghip và Phát triên No g
thôn, Thu tnrOng các don vi trién khai thrc hien./,
v.r.

ivoi niunz:

- Nhu trên;
- CT và các PCI UBND TP;
-Ltru: VT,STC.
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