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NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch  

và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ 

gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9 
 

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 Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 

hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia; 

 Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;  

 Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Thông 

tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi 

bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

 Thực hiện Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ chỉ số theo dõi, 

đánh giá nước sạch nông thôn; 

Xét Tờ trình số 4241/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo 

dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, 

đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra số 134/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 

năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.  

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-194-2012-tt-btc-huong-dan-muc-chi-tao-lap-thong-tin-dien-tu-152549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-109-2016-tt-btc-lap-du-toan-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-dieu-tra-thong-ke-316840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-43-2017-tt-btc-quan-ly-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-xay-dung-nong-thon-moi-2016-2020-324553.aspx
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nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh, như 

sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi cho công tác 

theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm 

tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm hàng 

năm trên địa bàn tỉnh. 

b) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, cá nhân 

tham gia thực hiện công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng 

nguồn nước bị ô nhiễm hàng năm trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung và mức chi thực hiện công tác t p huấn, điều tra, c p nh t, 

phân t ch, đánh giá Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước 

bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh hàng năm (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Đối với nội dung chi khác không được quy định trong Nghị quyết này thì 

thực hiện theo Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài ch nh 

và các quy định hiện hành. 

3. Nguồn kinh ph  thực hiện: Kinh ph  sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 9 thông 

qua ngày 18 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ch nh phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, 

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thu n; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website Ch nh phủ; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. TH (Tấn Duy, 09b) 

                       CHỦ TỊCH 

 

 

                         

 

 

 

             Nguyễn Mạnh Hùng 
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