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

về thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh

Sau khi xem xét Tờ trình số 6249/TTr-UBND ngày 17/9/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị xem xét thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường 
tỉnh Quảng Nam, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số 
nội dung sau:

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 143; điểm b, khoản 3 Điều 149 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và 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, việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh. 

Để đảm bảo điều kiện thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh theo quy định, 
tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét cấp vốn điều lệ ban đầu 
của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) từ nguồn 
ngân sách tỉnh là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Bảo 
vệ môi trường năm 20141, Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề 
nghị UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục thành lập Quỹ và cấp vốn điều lệ đảm bảo theo quy 
định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách Nhà nước và các văn bản quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, tổ chức 
hoạt động, xây dựng điều lệ tổ chức, hoạt động và quản lý Quỹ đảm bảo đúng quy 
định, chú trọng khâu thẩm định đối tượng hỗ trợ cho vay (năng lực tài chính, khả 
năng hoạt động...) để quyết định mức cho vay thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường phù hợp, nhằm phát huy vai trò của Quỹ; tăng cường các giải pháp kiểm 
soát việc quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ.

1 Vốn hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường quốc gia và cấp tỉnh được hình thành từ các nguồn: 
a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ; 
b) Phí bảo vệ môi trường; 
c) Các khoản bồi thường cho Nhà nước về thiệt hại môi trường; 
d) Các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
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- Hằng năm, báo cáo HĐND tỉnh tình hình hoạt động của Quỹ theo đúng quy định 
của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục theo dõi văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020, để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về hỗ 
trợ cấp vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh. Kính trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CV (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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