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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng 

sản; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT 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; 

Căn cứ Nghị quyết số …../NQ-HĐND ngày ……/…./2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 3 (Khóa X); 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     

/TTr-STNMT ngày ...…/…./2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam, trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

- Tên giao dịch quốc tế: Quang Nam Environment Protection Fund.  

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài 

ngân sách; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có 



2 

 

 

con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt 

động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để giao dịch. 

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hoạt động theo Điều lệ do UBND 

tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. 

- Trụ sở của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam: đặt tại thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam.  

1. Vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam tại thời điểm 

thành lập là 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng) do ngân sách tỉnh cấp ngay khi có Quyết 

định thành lập Quỹ và được bổ sung hằng năm tùy theo khả năng cân đối của ngân 

sách tỉnh.  

2. Vốn hoạt động bổ sung hằng năm từ các nguồn khác: 

- Phần trích lại từ các khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí 

thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản và các loại phí bảo vệ môi trường khác 

theo quy định của pháp luật; 

- Các khoản tiền bồi thường thiệt hại về môi trường và đa dạng sinh học thu 

vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

- Nguồn vốn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước 

và ngoài nước; vốn nhận ủy thác từ các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong 

nước và ngoài nước; từ các Quỹ và các nguồn tài chính khác dành cho lĩnh vực bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  

- Vốn tự có bổ sung hằng năm; 

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

Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 

Quảng Nam. 

1. Mục tiêu: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hoạt động không vì 

mục tiêu lợi tiêu lợi nhuận, để hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.  

2. Nguyên tắc hoạt động: 

a) Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hoạt động không vì mục đích lợi 

nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn. 

b) Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm hữu hạn trong 

phạm vi vốn chủ sở hữu của Quỹ.  

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành của Quỹ  Bảo vệ môi trường 

tỉnh : 

1. Hội đồng Quản lý gồm 06 thành viên: 

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Quỹ: Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển 

Quảng Nam; 

- 04 thành viên: đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

chính, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường 

2. Ban Kiểm soát Quỹ: Không thành lập Ban Kiểm soát Quỹ. 

3. Kế toán và bộ phận giúp việc là cán bộ của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ  Bảo vệ môi 

trường tỉnh  

Hội đồng Quản lý, Kế toán và bộ phận giúp việc của Quỹ  Bảo vệ môi 

trường tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành 

viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công.  

Điều 5. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Tài chính: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp đủ số vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ 

môi trường tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường 

tỉnh Quảng Nam theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát 

triển vốn. 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội 

đồng Quản lý, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 

Quảng Nam. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh giao nhiệm vụ Chi 

nhánh Kho bạc nhà nước ở các huyện, thị xã, thành phố chuyển toàn bộ số tiền nộp 

quỹ cải tạo phục hồi môi trường của các chủ dự án khai thác khoáng sản đã nộp kể 

từ trước đến nay về tài khoản Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh; 

b) Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) chuyển toàn bộ số tiền nộp quỹ cải tạo phục hồi môi 

trường của các chủ dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh vào tài khoản Quỹ 

Bảo vệ môi trường tỉnh. 

c) Phối hợp với Sở Nội vụ, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam xây dựng 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam. 

4. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam: 

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam trình thẩm định, 

phê duyệt. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 
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và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Bộ TN&MT;  

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành;  

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu : VT, KTTH, KTN, NC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 

 


