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#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     #DiaDiemNgayBanHanh

   

                              
              Kính gửi:

  
Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam tại Công 
văn số 1522/STNMT-CCMT ngày 23/7/2021 “V/v cho ý kiến để hoàn thiện hồ 
sơ thành lập Quỹ BVMT tỉnh Quảng Nam”; sau khi nghiên cứu các quy định của 
pháp luật, Sở Tư pháp tham gia ý kiến như sau:

1. Đối với việc thành lập Quỹ BVMT  
Căn cứ theo các quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 143 và điểm b, khoản 3 

Điều 149 của Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014: điểm a, khoản 1: “1. Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau: a) Xây dựng, ban hành theo thẩm 
quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế 
hoạch về bảo vệ môi trường”; điểm b, khoản 3: “3. Thẩm quyền thành lập quỹ 
bảo vệ môi trường được quy định như sau: b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định việc thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường của mình”. 

Quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 
24/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải 
tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ 
môi trường: “Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương 
do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương thành lập và 
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) do 
Thủ tướng Chính phủ thành lập (sau đây gọi tắt là Quỹ Bảo vệ môi trường)”. 

Như vậy, thẩm quyền thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam 
do UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ. Tuy nhiên, về nội 
dung không chứa quy phạm pháp luật nên đề nghị ban hành Quyết định hành 
chính; đồng thời, trong Đề án về vốn điều lệ liên quan đến Ngân sách nhà nước 
địa phương cấp ban đầu của Quỹ BVMT là 10 tỷ đồng khi mới thành lập Quỹ và 
bổ sung hàng năm trên cơ sở căn cứ kết quả hoạt động của quỹ và khả năng cân 
đối ngân sách nhà nước. Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Sở Tài chính tổng  hợp 
tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tăng vốn điều lệ cho Quỹ 
BVMT theo quy định. Do vậy, để đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước 
ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách Nhà nước thì UBND trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh để được xem 

V/v góp ý kiến về việc thành lập Quỹ 
Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam



xét thống nhất chủ trương và vốn điều lệ ban đầu cho thành lập quỹ. HĐND 
thống nhất trên cơ sở Nghị quyết hành chính, có thể Nghị quyết về nhiều nội 
dung, trong đó có tích hợp nội dung thống nhất chủ trương, vốn điều lệ ban đầu 
và giao UBND tỉnh thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam theo quy 
định.

Nội dung này, đã được UBND tỉnh thống nhất và giao Sở Tài nguyên & 
Môi trường xây dựng, hoàn chỉnh các nội dung để tham mưu UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh tại các kỳ họp tiếp theo tại Công văn số 1035/UBND-TH Ngày 
02/3/2021 của UBND tỉnh. 

2. Trình tự, thủ tục đề nghị ban hành
Sở Tài nguyên&Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Đề án thành lập Quỹ Bảo 

vệ môi trường tỉnh Quảng Nam gửi Sở Nội vụ; Sở Tài chính và các đơn vị liên 
quan; sau khi có ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài nguyên&Môi trường xây 
dựng Tờ trình, dự thảo Đề án và các văn bản có liên quan, trình UBND tỉnh; trên 
cơ sở đó, UBND trình xin ý kiến HĐND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi 
trường tỉnh Quảng Nam theo quy định. 

3. Về thể thức và kỹ thuật soạn thảo Quyết định 
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu Mục II, phần I, Phụ lục I, Mẫu 

1.2 Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp Mục II, phụ lục III  ban hành 
kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 
phủ để xây dựng dự thảo văn bản cho phù hợp. 

Trên đây, là ý kiến của Sở Tư pháp “V/v góp ý kiến về việc thành lập Quỹ 
Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam”; Kính gửi Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Quảng Nam trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, XD,KTVBQPPL&TDTHPL.      
                                             

                                                                                        #ChuKyLanhDao 
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V/v góp ý dự thảo Đề án thành 
lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 
Quảng Nam

                   
                          #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:   Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài chính nhận được Công văn số 593/STNMT-BVMT ngày 
06/4/2021 của Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam V/v xin góp ý lại Đề án 
thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam (gọi tắt Quỹ). Qua nghiên 
cứu nội dung dự thảo Đề án, Sở Tài chính cơ bản thống nhất nội dung dự thảo 
Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, kính đề 
nghị Sở Tài nguyên Môi trường cần nghiên cứu, bổ sung thêm các nội dung như 
sau:

Tại mục II Phần I cần bổ sung thêm căn cứ pháp lý như: Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 
môi trường; Nghị định số 158/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Thông tư 
số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

Tại mục III Phần II về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính
1. Cơ chế hoạt động
1.1. Nguồn vốn hoạt động
a) Vốn điều lệ
Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ BVMT là 10 tỷ (mười tỷ) đồng khi mới 

thành lập Quỹ và bổ sung hàng năm trên cơ sở căn cứ kết quả hoạt động của quỹ 
và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Sở 
Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tăng vốn 
điều lệ cho Quỹ BVMT theo quy định.

Vốn điều lệ được bổ sung từ các nguồn sau:
- Ngân sách tỉnh cấp theo quy định của pháp luật;
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ do trích lập chênh lệch thu chi của Quỹ.
b) Vốn hoạt động bổ sung hàng năm
- Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;
- Các khoản đóng góp tự nguyện, viện trợ, tài trợ, của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, ủy thác cho Quỹ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước theo hợp đồng nhận ủy thác;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.



1.2. Nguyên tắc sử dụng vốn
Vốn hoạt động của Quỹ BVMT phải được sử dụng đúng mục đích, có 

hiệu quả, đảm bảo an toàn và cho các mục tiêu sau:
- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn điều lệ và tự 

bù đắp chi phí hoạt động, tự chịu trách nhiệm về tài chính và phát triển vốn; 
- Quỹ được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo 

quy định của pháp luật;
- Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi các dự án bảo vệ môi trường;
- Tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định;
- Hàng năm, Quỹ BVMT tự cân đối nguồn vốn và nhu cầu cho hoạt động 

bảo vệ môi trường, thực hiện kế hoạch hóa các nguồn vốn huy động.
1.3. Ủy thác và nhận ủy thác
- Ủy thác: Ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam quản lý nguồn 

vốn và các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ BVMT theo Hợp đồng ủy thác.
- Nhận ủy thác: Được nhận ủy thác cho vay, thu hồi nợ và tài trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng nhận ủy thác (nếu có).
- Quỹ BVMT được hưởng mức phí dịch vụ nhận ủy thác (nếu có). Mức phí 

dịch vụ nhận ủy thác cho vay và thu hồi nợ theo hợp đồng ủy thác (nếu có).
- Quỹ BVMT phải trả phí ủy thác khi thực hiện hoạt động ủy thác.
- Hạch toán, quản lý tách biệt nguồn vốn nhận uỷ thác Quỹ BVMT; định kỳ 

hằng năm lập kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán riêng nguồn vốn nhận uỷ 
thác theo quy định. 

2. Chế độ tài chính, kiểm toán
- Năm tài chính của Quỹ BVMT bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc 31 

tháng 12 của năm.
- Chế độ tài chính, chế độ kế toán của Quỹ được thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành.
- Chi phí cho hoạt động quản lý và điều hành bộ máy được lấy từ các nguồn 

thu của Quỹ.
- Quỹ BVMT tổ chức kiểm toán nội bộ hoặc thuê kiểm toán độc lập nếu thấy 

cần thiết.
3. Chế độ báo cáo
Quỹ BVMT lập và gửi các báo cáo nghiệp vụ, báo cáo thống kê, báo cáo kế 

toán và các báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ;
- Lưu: VT,TCDN.        

                                                                               #ChuKyLanhDao
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