
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
TNH QUANG  TR Dc 1p - Tir do - Hnh phñc  

Sé:  A3  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày3 tháng 6 nàm 2022 

T TRINH 
Dir thão Nghj quyt cüa HOND tinh ban hành danh muc djch vii sij nghip 
cong thuc Jinh virc nông nghip và phát triên nông thôn sir dyng ngãn sách 

nhà niro'c trên d!a  bàn tinh Quãng Tr! 

Kinh giri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, KS'  h9p thu 10 

Thirc hin Nghj djnh s 32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phü quy 
djnh giao nhim vii, dt hang hoc dâu thâu cung cap san phâm, djch vi cong si 
diing ngân sách nba ntrc tir nguôn kinh phi chi thuing xuyên; Nghj djnh so 
60/2021/ND-CP ngày 2 1/6/2021 cüa ChInh phü ye vic Quy djnh ca chê tir chü tài 
chInh cfia dan vj sir nghip cong 1p và Nghj quyêt so 174/NQ-I-1IDND ngày 
09/12/202 1 cüa Hi dôngnhân dan tinh ye vic thông qua ké hoach tO chüc các k5i 
h9p thithng 1 cüa Hi dOng nhân dan tinh näm 2022, Uy ban nhân dan tinh kinh 
trInh Hi dOng nhân dan tinE xem xét ban hành Nghj quyêt danh m1ic djch vi sij 
nghip cong thuc linh virc nông nghip và phát triên nông thôn si:r diing ngân sách 
nhà nuc trên dja bàn tinh Quáng Trj vi các ni dung nhu sau: 

i. stf CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

1. Can cfr pháp 1 xãy dijng Nghj quyt 

- Nghj djnh s 32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phü quy djnh giao 
nhim viii, dtt hang hoc dâu thâu cung cap san phâm, djch vii cOng sir diing ngân 
sách nhà nuOc ti1r nguOn kinh phi chi thix&ng xuyên. 

- Nghj djnh s 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa Chinh phü v vic Quy 
djnh ca chê t1r chü tài chinh cüa dan vj sir nghip cong lip. 

2. Sir cn thiêt xây dujng Nghj quyt 

Tii Dim b, Khoán 3 Diu 4 Nghj djnh 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa 
ChInh phü quy djnh ca chê tr chü tài chinh cüa dan vj sir nghip cong 1p quy 
dinh: "Ca quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan cap tinh báo cáo Uy ban nhãn 
dan cap tinh dê trInh Hi dông nhan dan cap tinh süa dôi, bô sung hoc ban hành 
danh miic djch vii si nghip cOng sir diing ngân sách nba nithc theo phân cap thuc 
phm vi quán iS' cüa dja phuong và phñ hqp vói khã nàng ngân sách cüa dja 
phucmg, gui Bô Tài chInh và các Bô quàn iS' ngành, linh virc dê giám sat trong qua 
trInh thisc hin". 

Tai Khoãn 2, Diu 7, Nghj djnh 32/20191ND-CP quy djnh: "Uy ban nhân dan 
cap tinh, Uy ban nhân dan cap huyn hoc ca quan quãn 1 tnrc thuc duqc üy 
quyên quyêt djnh giao nhim dt hang cung cap san phâm, djch vii cong cho 
don vj sir nghip cOng I.p trirc thuc; dt hang (hoc giao nEim v11 trong trtthng 
hçip pháp 1ut chuyên ngành quy djnh) dôi vfii nhà cung cap djch vii sir nghip 
cOng khác; nhà san xuât, cung irng san phâm, djch vu cOng Ich hoc tO chüc dâu 
thâu theo quy djnh tr nguOn ngân sách dja phuong". 
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Dé Co co sO thuc hiên ha chon dn vi sr nghip công, nhà cung cap djch vii 

sir nghip cong khác thrc hin cung cap các san phâm, djch vii thiêt yêu, dc thu 
thuc flnh virc nông nghip và PTNT sir dung ngân sách nhà nuâc, vic xây ding 
và trInh HDND tinh "Nghj quyêt ban hành danh miic dch vii sir nghip cOng thuc 
linh virc nông nghip vàphát triên nông thôn sir dicing ngân sách nhà nu9c trên dja 
bàn tinh Quàng Trj" là can thiêt. 

II. MIJC DCH, QUAN DIEM xAY DING DI THAO VAN BAN 

1. Miic dIch 

Vic xay drng quy djnh danh m1c djch v1t sir nghip cong thuc linh virc 
nOng nghip và phát triên nông thôn si1r dung ngân sách nhà nuóc là co sâ nhäm 
dam bão vic thirc hin các nhim vii chuyên mon cüa ngành Nông nghip và 
PTNT dung quy djnh ciia pháp 1ut ye ngân sách nhà nuâc. 

2. Quan dim xây drng dy thão van ban 

- Xây drng Nghj quyt phâi tuân thu cht chë các trInh ti, thu tiic quy djnh. 

- Dam bão tInh khã thi khi trin khai thuc hin. 

III. QUA TRINH XAY D1J'NG DU THAO VAN BAN 

Dr thâo Nghj quyt dã dixqc tp trung nghiên c1u xây drng, däng tài trén 
Cong thông tin din tir cüa tinh; lay kién cüa Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, các 
S& Tài chInh, Tu pháp và UBND các huyn, thành phô, thj xâ và dã ducic tong 
hp, hoàn thin theo dàng quy djnh. 

IV. BO CJC VA NQI DUNG C BAN CUA DV  THAO VAN BAN 

1.Bôcic 

Du thào Nghj quyêt gôm có 02 Diu: 

- Diu 1. Ban hành danh mvc  djch vi sir nghip cOng thuc linh vrc nông nghip 
và phát triên nông thôn s1r diing ngãn sách nhà nux9c trên dja bàn tinh Quâng Tn. 

- Diu 2. T chuc thuc hin. 

2. Ni dung co bàn cüa diy thão Van ban 

Ban hành danh mic djch vii su nghip cong thuc linh virc nông nghip và 
phát triên nOng thôn sü ding ngân sách nhà nuâc trén dja bàn tinh Quáng Tn 
(Dinh kern d%r thào Nghj quyêt). 

Uy ban nhân dan tinh kInh d nghj Hti dng than dan tmnh Khóa VIII, K' 
hçp thu 10 xem xét, quyêt djnh ban hành theo thâm quyên./.% 

Noi nhân: 
- Nhi.r trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 

Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các Si: NN&PTNT, Tài chInh, Tix pháp; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 
- Li.ru: VT, KTPh. 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TR! Bc Ip - Tiy do - Hanh phñc 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

DVTHAO
NGH! QUYET 

Ban hành danh miicdIch  vii sr nghip cong thuc 1mb virc Nông nghip 
và Phát triên nông thôn sir ding ngân sách nhà nuwc 

trên d!a  bàn tinh Quãng Tr! 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
IUiOA VIII, KY HQP THU 10 

Can thLuçt TI ch&c chInh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015, 

Can c& Luçt s'ta dli, bó sung mç5t so diéu cza Lut TO chic C'hInh phi và 
Lut TI ch&c chInh quyn dja phuv'ng ngày 22/11/2019, 

Can ci Nghj djnh so' 32/2019/ND-cP ngày 10/4/2019 cüa OiInh phz quy 
djnh giao nhim vy, dt hang hogc dá'u thlu cung cá'p san phlm, djch vy cOng 
th dyng ngán sách nhà nithc tfr ngun kinh phi chi thithiig xuyên, 

Can th Nghj djnh sO' 60/2021/ND-CR ngày 21/6/2021 cüa ChInh phi ye 
vic Quy djnh cü chl ty chñ tài chjnh cza dcyn vj sy nghip cOng lap; 

Xét Ta trInh sl. /TTr-UBND, ngày /6/2022 cüa Uy ban nhán dan 
tinh QuOng Trj v dy' tháo Nghj quyé't ban hành danh myc djch vy sy' nghip 
cOng thu5c linh vy'c NOng nghip và Phát triln nóng thón th dyng ngân sách 
nhà nu'O'c trên da bàn tinh Quáng TrI,  Báo cáo thlm tra cza Ban Kinh tl - 
Ngán sách cza Hói dIng nhán dan tinh, j kiln tháo lun cña dgi bilu Hi dIng 
nhán dan tgi k) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Ban hành danh miic djch vit sr nghip cong thuc linh virc 
Nông nghip và Phát trin nông thôn si1 ding ngân sách nba nithc trên dja bàn 
tinh Quãng Trj (Chi tjlt danh myc theo Phy lyc dInh kèm). 

Diu 2. To chi'rc thi.rc hién 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chüc thirc hin Nghj quyt; 

2. Thithng true Hôi dng nhân dan, các Ban Hi dông nhân dan, các To 
di biêu Hi dng nhân dan và ctii biu Hi dng nhân dan tinh phói hçip vai 
Ban Thu&ng trirc Uy ban Mitt trn T quc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyk. 
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3. Nghj quyêt nay dã duqc Hi dông nhân tinh Quãng Trj Khóa VIII K' 
h9p thir 10 thông qua ngày .... tháng ... näm 2022 và có hiu lirc thi hành tü 
ngày k./. 

Nol nhân: 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các Bô: NN và PTNT, Tài chInh; 
- Vu pháp ché các Bô: NN Va PTNT, Tài chInh; 
- Ciic Kiém tra van bàn thuc Bô Tu pháp; 
- IT. TU, TT.HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- VPTU, VPUBND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh, 
- Các Si, ban, nganh, doàn th cp tinh; 
- TT FJDND, UBND cac huyn, thj xã, TP; 
- Cong báo tinh; 
- Lixu: VT, KTNS; 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 



Phit luc 
DANH MUC  DICH VIJ SIJ NGHIP CONG THUOC LiNH VI)C NONG 
NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON siY DUNG  NGAN SACH NHA 

NU'OC TREN DIA BÀN TNH QUANG TR! 
(Ban hành kern theo Nghj quylt s /NQ-HDND ngày / /2022 

cza H5i dông ngán dan tinh Quáng Trj) 

STT Danh myc 

I Dch vy thuc linh virc trng tr9t và bão v thirc vt 

1 Diu tra, thng kê linh virc trng trçt và báo v thirc vt 

2 Thu thp, bão quãn mu chun giông trông tr9t 

3 Nghiên ciru chn tio, phiic tráng ging cay trng 

4 Dánh giá, thng kê djch bnh, sâu bnh ánh hithng den san xuât 

5 Phân tIch nguy ccr djch hai  di vâi thirc 4t, san phm thirc vt nhp khu 

6 
Giám dnh sinh vt gay hai 1a sinh vt là di tilçmg kim djch thirc vt 
cüa Viêt Nam 

7 Kháo nghim, kim nghim, kim djnh thuc báo v thirc 4t 

8 Kháo sat nhm dua ra bin pháp phông tth sinh vt hti thrc vt bào v san xuAt 

II Dich vu thuôc linh virc chãn nuôi 

1 Diu tra, thng ké linh viic chän nuôi 

2 
Khào nghim, kim nghim, kim djnh ging 4t nuôi, thirc an chàn nuôi, 
môi tnr&ng chàn nuôi. 
Dánh giá, giám sat chAt hxcng ging 4t nuôi, thirc an chàn nuôi và ch 
phâm sinh hçc xr 1 cãi tio môi tnthng trong chän nuôi. 

III Dich vu thuc 1mb vLrc thu y 

1 Diu tra, thng ké lTnh vrc thu y 

2 ChAn doán thu y, thAm djnh an toàn djch bnh 

3 Dánh giá an toàn djch bnh 

IV Djch vy thuc linh virc lam nghip 

1 Bào v rrng và phát triên rtmg 

2 
Bão v và c1ru h thirc vt thng, dng v.t r&ng nguy cAp, qu, him; phvc 
hôi sinh thai và tài nguyen rfrng 
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3 Diu tra, khão sat thuc linh virc lam nghip 

4 
Thng kê, kim ké thuc linh virc lam nghip; theo dOi, giám sat din 
biên tài nguyen thng và da dng sinh h9c; xây drng ban do ye lam 
nghip; c1 si dt 1iu lam nghip 

V D!ch  vii thuc linh virc thüy san 

1 Diu tra thuc linh vrc thüy san 

2 
Thông tin, thng kê, dr báo và 1mg diing cong ngh thông tin thuc linh 
virc thUy san 

3 Nuôi gi ging gic; phát trin giéng thüy san 

VI Dch v1I thuc linh vyc quãn I cht hrqng 

1 Diu tra linh virc qun 1 cht krç'ng nông lam thüy san 

VII Djch viii thuc linh viyc thüy lçri, phông chng thiên tal 

1 
Giám sat, dr báo chit hrcmg ni.rc trong h thng cong trInh thüy igi, 
nithc sach  nông thôn 

2 

Dánh giá, dir báo ngun nilóc và xây dirng k hoch quãn l,sir diing 
nguôn nuâc phiic vii chi dao,  diêu hành cap nuâc cho san xuât nông 
nghip, sinh hoat nông thôn và các ngành kinh té khác trén các lisu virc 
sOng 

3 
Diu tra, thng kê, dánh giá, xây dirng co so dU 1iu, thông tin; xây dung 
kê hoach, phucrng an phiic vii cong tác quãn 1, djnh huOng phát triên 
thuc linh virc thüy igi, phông chông thiên tai 

Xây drng ban d ph1ic vii cOng tác quãn 1, chi dto diu hành thuc linh 
virc thüy igi, phông chông thiên tai 

Duy tu, sOa chUa, bão duông, bão tn, quân l, vn hành các cong trInh 
thüy lçii, dé diêu, phông chông thiên tai, nuOc sach  nông thôn 

6 Thu thtp s 1iu, phân tIch d di,r báo, cánh báo v rOi ro thiên tai 

Tp hu.n, dào tao,  truyn thông trong cong tác thUy igi, phàng chng 
thiên tai vã tim kiêm ciru nan 

VIII D1ch v1i s1r nghip khác 

1 
Thông tin, tuyên truyn; dào tao;  tp hun; xây drng du an, mO hInh trInh 
diên; chuyên giao tiên b khoa h9c - k thut trên các linh virc nông nghip 
và phát triên nông thôn; dào t?o  so cap nghê, dào t?o  nghê duOi 03 tháng 

2 Hoat dng xüc tiên thucmg mai  nOng, lam, thüy san 

3 Diu tra các linh virc phát trin nOng thOn và ch bin 
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