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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, 
dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các 

nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Qua xem xét Tờ trình số 7712/TTr-UBND, ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 
về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi phí quản lý chung và một số 
mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động 
kinh tế đối với các nhiệm vụ chi tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung tờ trình 
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về 

quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ 
chi về tài nguyên môi trường, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 
hành nghị quyết quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ 
chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các 
nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh là đúng thẩm quyền.

Qua thẩm tra nội dung Tờ trình số 7712/TTr-UBND, Ban Kinh tế - Ngân sách 
nhận thấy, mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài 
nguyên môi trường được xây dựng đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân 
sách của tỉnh. Do vậy, Ban cơ bản thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình. 

Ngoài ra, về mức chi cho người phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số (chỉ áp dụng 
cho điều tra thuộc vùng núi cao, vùng sâu cần có người địa phương phiên dịch cho 
điều tra viên): UBND tỉnh đề nghị mức chi 150.000 đồng/người/ngày, bằng 75% 
mức chi tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC. Ban nhận thấy, mức chi nêu trên chưa 
phù hợp với điều kiện đi lại ở khu vực vùng núi cao, vùng sâu. Để động viên, 
khuyến khích đối tượng tham gia, Ban đề nghị nâng mức chi cho người phiên dịch 
tiếng dân tộc thiểu số lên bằng 100% mức chi tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC 
(200.000 đồng/người/ngày).

2. Về dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh 

nội dung dự thảo nghị quyết về mức chi cho người phiên dịch tiếng dân tộc thiểu 
số theo ý kiến thẩm tra tại khoản 1 nêu trên; đồng thời, chỉnh sửa dự thảo nghị 
quyết để đảm bảo đúng kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết 
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một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự 
thảo nghị quyết được bố cục thành 04 điều như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài 

nguyên môi trường
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Ngoài ra, Ban đề nghị bổ sung ngày hiệu lực của nghị quyết kể từ ngày 25 

tháng 01 năm 2021 (đảm bảo không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành theo 
quy định tại Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
22/6/2015).

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy 
định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong 
việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi tài 
nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 
định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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