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TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 626 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết kinh phí để chi trả phí bảo hiểm
khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với
Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày
07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị
định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách
phát triển thủy sản;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
các Công văn: số 675/SNNPTNT ngày 21/3/2019; số 998/SNNPTNT ngày
19/4/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1069/STCNS ngày 25/4/2019 về việc kinh phí chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản
được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP tháng
01/2019 đối với Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải quyết khoản kinh phí 859.526.995 đồng để chi trả phí bảo
hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ tháng 01/2019 đối với
Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐCP ngày 07/7/2014 của Chính phủ, trong đó:
- Bảo hiểm tai nạn thuyền viên: 180.600.000 đồng, (Chi tiết Phụ lục 01
đính kèm).
- Bảo hiểm thân tàu: 678.926.995 đồng, (Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm).

Từ nguồn ngân sách trung ương tạm cấp tại Công văn số 13417/BTCNSNN ngày 31/10/2018 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp khoản kinh phí nêu tại Điều 1 Quyết
định này; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính
chính xác của số liệu đã cung cấp cho Sở Tài chính; đồng thời định kỳ hàng
quý, hàng năm báo cáo chi tiết về tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải
sản theo mẫu quy định tại Phụ lục 6, Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư số
115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý, sử dụng,
quyết toán kinh phí theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng
Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Giám đốc Công ty Bảo Minh Quảng
Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 265).
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