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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 04/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho các 

cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững 
______________________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 11 

 

 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 Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số hoạt động 

về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; 

Theo Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ và 

giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thực 

hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho 

các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền 16.626 triệu đồng (Mười sáu tỷ, sáu trăm hai 

mươi sáu triệu đồng) để triển khai thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp 

bền vững năm 2023 như sau: 
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STT Đơn vị chủ rừng/Hạng mục 
 Kinh phí  

(triệu đồng)  

  Tổng cộng  16.626,000  

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  11.108,035  

- 

Các hoạt động, dự án mang tính chất đặc thù (thực hiện dự án 

“Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng; ứng dụng công 

nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý, điều tra, giám sát tài nguyên 

rừng; phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành và chuyển đổi số 

trong lĩnh vực lâm nghiệp”) 

5.542,035  

- Khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng phòng hộ  4.580,79  

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng  985,21  

2 Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa  2.214,32  

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng  248,72  

- Hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng đặc dụng (thực hiện khoán bảo vệ rừng)  1.965,60  

3 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến  1.110,072 

- Bảo vệ rừng tự nhiên là rừng sản xuất của Công ty lâm nghiệp  1.110,072  

4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn  2.193,573 

- Bảo vệ rừng tự nhiên là rừng sản xuất của Công ty lâm nghiệp  2.193,573  

Nguồn kinh phí: nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 

2563/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 tại Nghị 

quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI kỳ họp 

thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 02 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Phạm Văn Hậu 
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