
1 Trang phục thanh tra 35.0 35.0 0.0

2
Kinh phí xử phạt vi phạm hành 

chính
80.0 70.0 10.0

3 Quản lý dư lượng thuốc BVTV 360.0 90.0 270.0

4
KH thực hiện Chương trình dịch hại 

tổng hợp (IPM) trên cây trồng
360.0 260.0 100.0

5
Kế hoạch phòng trừ dịch hại cây 

trồng
360.0 230.0 130.0

6 Tái cơ cấu 2,151.0 251.0 1,814.0

Đề án nhập khẩu giống hoa TCC 180.0 0.0 139.0

Mô hình nông nghiệp ứng dụng đồng 

bộ công nghệ thông minh TCC
540.0 0.0 540.0

Đánh giá công nhận mới các vùng 

CNC, chứng nhận doanh nghiệp, HTX 

CNC

90.0 7.0 38.0

Các giải phảp thúc đẩy sản xuất, cung 

ứng lương thực thực phẩm bền vững
450.0 0.0 450.0

Mô hình hạn chế ô nhiễm từ phụ phẩm 

phế phẩm rác thải NN
270.0 54.0 216.0

Hỗ trợ thực hiện các quy định thủ tục 

liên quan để thức đẩy xuất khẩu NS
135.0 0.0 135.0

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền 135.0 50.0 85.0

Kiểm tra giám sát VTNN 225.0 50.0 175.0

Kp quản lý TCC 126.0 90.0 36.0

7

Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản 

xuất tiêu thụ sản phẩm

1,000.0 0.0 1,000.0

4,346.0 936.0 3,324.0Tổng cộng

Tình hình thực hiện giải ngân 09 tháng đầu năm, dự kiến khả năng giải ngân 03 tháng còn lại năm 2022

(Kèm theo văn bản số 370/TTBVTV ngày 26/9/2022 của Chi cục trồng trọt và BVTV)

Đơn vị tính : triệu đồng 

Số tt Kinh phí không tự chủ Dự toán giao

Ước thực hiện giải 

ngân 09 tháng đầu 

năm

Dự kiến 03 tháng cuối 

năm
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