


UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:        /TTr-STNMT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày      tháng     năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,  

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định 
ban hành quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An 

Giang, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 27/2020/QĐ-UBND quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh An Giang, tuy nhiên có một số mức chi chưa được cụ thể theo quy định 

tại Điều 5 và một nội dung chi chưa phù hợp với quy định tại phụ lục của Thông 

tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Để thực hiện thống 

nhất mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn và đúng quy định của pháp luật, 

việc ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 
tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO  

VĂN BẢN 

Quy định cụ thể các mức chi sự nghiệp môi trường chưa được quy định cụ 

thể và bãi bỏ nội dung và mức chi chưa phù hợp tại Quyết định số 27/2020/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức 

chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí 

sự nghiệp bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết 

định sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh An Giang tại Công văn số ......../STNMT-KHTC  ngày ......./10/2022 gửi đến 

các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến góp ý. Sở đã nhận được ..... ý kiến đóng 
góp từ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban ngành. Nội dung 
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góp ý đã được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu và điều chỉnh, 

hoàn thiện dự thảo quyết định (đính kèm Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý). 

Sau khi đã hoàn thiện Dự thảo theo ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở đã gửi 

Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số ......./STNMT-KHTC ngày ........ và Sở Tài 
chính thẩm định tại Công văn số ...../STNMT-KHTC ngày ......... Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo quyết định theo ý kiến thẩm định của Sở Tài 

chính và Sở Tư pháp (đính kèm báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục: Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi sự nghiệp 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang gồm 03 điều, trong đó: 

- Điều 1: Sửa đổi và bãi bỏ một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Điều 2: Hiệu lực thi hành. 

- Điều 3: Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản: Sửa đổi và bãi bỏ một số mức chi sự nghiệp bảo vệ 

môi trường được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi 

sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Mức chi cụ thể được tham khảo tại các văn bản quy phạm quy định mức 

chi cụ thể của các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng và không vượt 

mức chi được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường, phù hợp với tình hình thưc̣ tế, khả năng của ngân sách điạ phương. 

3. Thời gian dự kiến ban hành: Tháng 11/2022. 

4. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(Đính kèm dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi 

sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang). 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,  

quyết định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 
- Sở Tư pháp; 
- Sở Tài chính; 

- Ban Giám đốc; 
- Các phòng và đơn vị; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

Số:      /2022/QĐ-UBND An Giang, ngày     tháng    năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi sự nghiệp bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 05 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh An Giang; 

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

…./TTr- STNMT ngày … tháng … năm 2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Sửa đổi và bãi bỏ một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 
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tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi mức chi lập nhiệm vụ, dự án và giải thưởng môi trường. 

2. Bãi bỏ nội dung và mức chi bài nhận xét, đánh giá cho thành viên thẩm 

định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo phục hồi môi 

trường bổ sung (tối đa không quá 05 bài viết).  

3. Những nội dung khác không được quy định tại Quyết định này thì 

thực hiện theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 

(Chi tiết Phụ lục định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng ... năm 2022.   

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban 

ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm tra văn bản (BTP); 

- Các Bộ: TC, TNMT; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UB MTTQ Việt 

Nam tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Hội đoàn thể tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 



 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

ĐỊNH MỨC CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

1 Lập nhiệm vụ, dự án: 

1.1 Lập nhiệm vụ Nhiệm vụ 1.000 

 1.2 Lập dự án Dự án 4.000 

1.3 
Lập dự án có tính chất như 

dự án đầu tư 
Dự án 

Áp dụng theo quy định như 

nguồn vốn đầu tư 

2 Họp hội đồng xét duyệt dự án, nhiệm vụ (nếu có) 

2.1 Chủ tịch Hội đồng Người/buổi 500 

Không tính chi 

họp hội đồng 

đối với nhiệm 

vụ được giao 

thường xuyên 

hàng năm 

2.2 Thành viên, thư ký Người/buổi 300 

2.3 Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 150 

2.4 
Nhận xét đánh giá của ủy 

viên phản biện 
Bài viết 500 

2.5 
Nhận xét đánh giá của ủy 

viên hội đồng 
Bài viết 300 

3 

Lấy ý kiến thẩm định dự 

án bằng văn bản của 

chuyên gia và nhà quản lý 

(tối đa không quá 5 bài viết) 

Bài viết 500 

Trường hợp 

không thành 

lập Hội đồng 

4 Điều tra, khảo sát 

4.1 Lập mẫu phiếu điều tra 
Phiếu mẫu được 

duyệt 
500  

4.2 
Chi cho đối tượng cung cấp 

thông tin 
     

- Cá nhân Phiếu 50  

- Tổ chức Phiếu 100  
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

4.3 

Chi cho điều tra viên; công 

quan trắc, khảo sát, lấy 

mẫu (trường hợp thuê 

ngoài) 

Người/ngày công 

Mức tiền công 

1 người/ngày 

không quá 

200% mức 

lương cơ sở, 

tính theo lương 

ngày do Nhà 

nước quy định 

cho đơn vị sự 

nghiệp công lập 

tại thời điểm 

thuê ngoài (22 

ngày) 

 

4.4 Chi cho người dẫn đường người/ngày 100 

Chỉ áp dụng 

cho điều tra 

thuộc vùng núi 

cao, vùng sâu 

cần có người 

địa phương 

dẫn đường và 

người phiên 

dịch cho điều 

tra viên 

4.5 
Chi cho người phiên dịch 

tiếng dân tộc 
người/ngày 200 

5 Báo cáo tổng kết dự án, nhiệm vụ: 

5.1  Nhiệm vụ Báo cáo 5.000  

5.2  Dự án Báo cáo 10.000  

6 

Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng 

thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường, Hội đồng thẩm định khác theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền (nếu có)  

6.1 Chủ tịch Hội đồng Người/buổi 700  

6.2 
Phó Chủ tịch Hội đồng 

(nếu có) 
Người/buổi 600  

6.3 Ủy viên, thư ký hội đồng Người/buổi 300  

6.4 Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 150  

6.5 
Bài nhận xét của ủy viên 

phản biện 
Bài viết 500  
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

6.6 
Bài nhận xét của ủy viên 

hội đồng (nếu có) 
Bài viết 300  

6.7 

Ý kiến nhận xét, đánh giá 

của chuyên gia, nhà quản lý 

đối với các báo cáo đã được 

chủ đầu tư hoàn thiện theo ý 

kiến của Hội đồng (số lượng 

nhận xét do cơ quan thẩm 

định quyết định nhưng 

không quá 03 bài viết) 

Bài viết 400  

7 Hội thảo khoa học (nếu có) 

7.1 Người chủ trì Người/buổi 500  

7.2 Thư ký hội thảo Người/buổi 300  

7.3 Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 150  

7.4 Báo cáo tham luận Bài viết 350  

8 Hội đồng nghiệm thu dự án, nhiệm vụ  

8.1 Nghiệm thu nhiệm vụ:      

- Chủ tịch hội đồng Người/buổi 400  

- Thành viên, thư ký Người/buổi 200  

8.2 Nghiệm thu dự án:      

- Chủ tịch Hội đồng Người/buổi 700  

- Thành viên, thư ký hội đồng Người/buổi 400  

- 
Nhận xét đánh giá của ủy 

viên phản biện 
Bài viết 500  

- 
Nhận xét đánh giá của ủy 

viên hội đồng (nếu có) 
Bài viết 400  

- Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 150  

9 
Chi hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi 

trường cấp huyện, cấp xã  

9.1 

Hợp đồng lao động thực 

hiện nhiệm vụ hỗ trợ công 

tác bảo vệ môi trường cấp 

huyện 

người/tháng 

Mức chi hợp 

đồng lao động 

bằng 1.5 lần hệ 

số lương bậc 1 

công chức loại 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

A1 theo Nghị 

định số 

204/2004/NĐ-

CP ngày 

14/12/2004 của 

Chính phủ 

9.2 

Hợp đồng lao động thực 

hiện nhiệm vụ hỗ trợ công 

tác bảo vệ môi trường cấp xã 

người/tháng 

Mức chi hợp 

đồng lao động 

bằng 1.5 lần 

mức lương cơ 

sở do Nhà nước 

quy định. 

  

10 Chi giải thưởng môi trường: 

10.1 Tập thể   
Áp dụng theo 

định mức chi 

tại Hướng 

dẫn của Luật 

Thi đua khen 

thưởng và 

Quyết định số 

03/2021/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2021 

của UBND 

tỉnh An 

Giang  

- Giải nhất Giải 10.000 

- Giải Nhì Giải 7.000 

- Giải Ba Giải 5.000 

- Giải khuyến khích Giải 3.000 

10.2 Cá nhân   

- Giải nhất Giải 6.000 

- Giải Nhì Giải 3.000 

- Giải Ba Giải 2.000 

- Giải khuyến khích Giải 1.000 

 


