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

  HUYỆN ĐÌNH LẬP                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   Số:         /BC-UBND                         Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Kết quả sử dụng kinh phí đất trồng lúa năm 2019  

và nhu cầu dự toán kinh phí năm 2020 

 

         

Thực hiện Công văn số 379/SNN-KHTC ngày 20/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ dự toán kinh phí 

đất trồng lúa năm 2020, UBND huyện Đình Lập báo cáo Báo cáo kết quả sử 

dụng kinh phí đất trồng lúa năm 2019 và nhu cầu dự toán kinh phí năm 2020 

như sau:  

1. Tình hình thực hiện kinh phí đất trồng lúa năm 2019 

 Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa được 

phân bổ năm 2019 là: 1.172.870.000 đồng (Một tỉ, một trăm bẩy mươi hai triệu, 

tám trăm bẩy mươi nghìn đồng). Số kinh phí trên đã được sử dụng để thực hiện 

kiên cố hóa kênh mương trong năm 2019. 

2. Nhu cầu dự toán kinh phí đất trồng lúa năm 2020 

- Tổng diện tích đất trồng lúa là 2.001,55 ha (số liệu theo Quyết định số 

2741/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đình Lập), trong đó: diện tích đất 

chuyên trồng lúa nước là 328,52 ha, diện tích đất lúa khác là 1.673,03 ha. 

- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là 1.165.035.000 đồng (Một tỷ, một trăm sáu 

mươi năm triệu, không trăm ba mươi năm nghìn đồng). 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí đất trồng lúa năm 2019  

và nhu cầu dự toán kinh phí năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập./. 

 

 Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 



BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2019  

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      /3/2020 của UBND huyện Đình Lập) 

         

STT 

Kế hoạch năm 2019 Kết quả thực hiện năm 2019 Kế hoạch thực hiện năm 2020 

Ghi chú Diện tích 

hỗ trợ 

(ha) 

Kinh phí 

phân bổ 

(1000 đồng) 

Nội dung sử dụng kinh 

phí hỗ trợ 

Kinh phí 

quyết 

toán (1000 

đồng) 

Đất trồng 

lúa (ha) 

Đất trồng 

lúa khác 

(ha) 

Tổng kinh 

phí (1000 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   2.017,15  1.172.870 Kiên cố hóa kênh mương 1.172.870 328,52 1.673,03 1.165.035   

Cộng   2.017,15  1.172.870  1.172.870 328,52 1.673,03 1.165.035   
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