
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /2020/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày        tháng        năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng trong các Chương trình, dự án 

khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

Khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính về 

việc Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện hoạt động khuyến nông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc 

Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật áp 

dụng trong các Chương trình, dự án khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng, cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định định mức kinh tế kỹ thuật 

tạm thời áp dụng cho một số chương trình, dự án, mô hình khuyến nông chủ yếu 

làm cơ sở lập dự toán mô hình trình diễn, thanh quyết toán kinh phí khuyến nông 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân được nhà nước 

lựa chọn, giao thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch về khuyến nông trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. 

3. Định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho một số chương trình, dự án 

khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Phụ lục đính kèm.  

Dự thảo lần 2 
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(Đính kèm Phụ lục 01, 02, 03) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 

Ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, 

cá nhân tổ chức thực hiện Quyết định này. 

Những đối tượng sản xuất khác, ngoài định mức kỹ thuật được nêu trong 

Quyết định này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể áp dụng theo các tiêu 

chuẩn kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đã được cấp có thẩm quyền công nhận 

hoặc chấp thuận. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

 

       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

Nơi nhận:       CHỦ TỊCH 

- Như điều 3; 

- Bộ NN và PTNT 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp 

- Công báo tỉnh; 

- Hợp thư: phongkiemtravanban2012@gmail.com 

- Lưu VT 


