
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số:          /QĐ-UBND                  Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Về việc 

nhà nước thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng; thay đổi 

đơn vị thực hiện và giao dự toán nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng thể và 

giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ sụt, lún đất tại xã Nguyệt Ấn,  

huyện Ngọc Lặc và xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày10/4/2019 của chính phủ về 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng NSNN từ nguồn chi thường xuyên;  

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa;  

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3437/QĐ-UBND 

ngày 21/08/2020 về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng 

thể và giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ sụt, lún đất, xã Nguyệt Ấn, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; số 5081/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 về việc phê 

duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng thể 

và giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ sụt, lún đất xã Nguyệt Ấn, huyện 

Ngọc Lặc; số 3442/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 về việc phê duyệt Đề cương, 

nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng thể và giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ 

sụt, lún đất, xã Quý Lộc, huyện Yên Định; số 5082/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 

về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh 

giá tổng thể và giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ sụt, lún đất xã Qúy Lộc, 

huyện Yên Định;  
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Theo đề nghị tại Tờ trình số 394/TTrLN-TNMT-TC ngày 28/5/2021 của  

Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê 

duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện 

theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng; thay đổi đơn vị thực hiện và giao 

dự toán nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng thể và giải pháp xử lý tại khu vực có 

nguy cơ sụt, lún đất tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc và xã Quý Lộc, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng; thay đổi đơn vị 

thực hiện và giao dự toán nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng thể và giải pháp xử 

lý tại khu vực có nguy cơ sụt, lún đất tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc và xã 

Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung sau: 

I. Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng:  

- Tên danh mục: Điều tra, đánh giá tổng thể và đề xuất giải pháp 

khắc phục các tai biến địa chất, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh.  

- Phương thức thực hiện: Giao nhiệm vụ/Đặt hàng.  

II. Thay đổi đơn vị thực hiện và giao dự toán thực hiện: 

Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng thể và giải pháp xử lý tại khu vực có 

nguy cơ sụt, lún đất tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc và xã Quý Lộc, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa  

1. Thay đổi đơn vị thực hiện: 

Tại các quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 21/08/2020; số 5081/QĐ-

UBND ngày 27/11/2020; số 3442/QĐ-UBND ngày 21/08/2020; số 5082/QĐ-

UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ nêu trên là Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Nay thay đổi đơn vị 

thực hiện từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa 

(thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).  

2. Giao dự toán  

2.1. Số tiền: 2.963 triệu đồng.  

(Hai tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu đồng) 

- Điều tra, đánh giá tổng thể và giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ 

sụt, lún đất tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc: 1.397 triệu đồng.  

- Điều tra, đánh giá tổng thể và giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ 

sụt, lún đất tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định: 1.566 triệu đồng.  

2.2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp môi trường (các nhiệm vụ 

môi trường khác) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Sở Tài chính thông báo bổ sung kinh phí năm 2021 cho Đoàn Mỏ - Địa 

chất Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Đoàn Mỏ - Địa chất thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Đoàn Mỏ - Địa chất có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng 

mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; 

Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ;                                                           
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các ngành có liên quan; 
- Lưu: VT, Pg NN.  

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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