
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH OAK NONG Oc Ip - Tij do - Hnh phñc 

S&  O'  /2020/NQ-HDND DckNóng, ngàyjltháng 7 nám 2020 

NGH QUYET 
Quy djnh mü'c chi cho cong tác theo dôi, dánh giá b chi s ntro'c sch và v 
sinh môi triro'ng nông thôn; kim tra, dánh giá chat 1.rçrng nuro'c ti h gia 

dInh vñng ngu1n niroc hI ô nhim trên dja bàn tinh Oak Nông 

HO! BONG NHAN DAN TINH OAK NONG 

iuioA III, KY HQP TH 10 

Can c&Luçit tá chác chInh quyn djaphiro'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can czLu4t ban hành van ban quyphgmpháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015; 

Can thLut ngán sách nhà nu'ó'c ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can ct Thông hr s ]09/20]6/TT-BTC ngày 30 tháng 6 nám 2016 cia Bó 
Tài chinh quy dinh lap dr toán, quán lj, th dyng và quyêt toán k.nh phi thicc 
hin các cu5c Diêu tra thông kê, Tong Diéu tra thông kê quôc gia, 

Gán cii' Thông hr so' 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 näm 2016 cza 
Bç5 Tài chInh quy djnh giá tôi dci dich vu kiém dich y té, y té c4rphông  tgi cci say 
té cong lap; 

Can cii' Thông tu 5 43/201 7/TT-BTC ngày 12 tháng 5 nám 2017 cia Bô 
TàichInh quy d/nh quán l•  và si'r dyng kinh phi szr nghip C'hwo'ng trInh myc tiêu 
quOc gia xáy dmg nóng thOn mài giai dogn 2016— 2020, 

Can c& Thông hr s 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 nám 2019 cia B5 
Tài chInh s&a dôi, bO sung mç5t so diêu cta Thông hr so 43/2017/TT-BTC ngày 
12/5/2017 cia Bó Tài chInh quy djn/i quán lj và sir dyng kinh phi sir nghip 
thzrc hin Chu'o'ng trInh myc tiêu quOc gia xáy dyi'zg nóng thôn mó'i giai dogn 
2016— 2020, 

Xét Ta trInh s 2286/TlTr-UBND ngày 12 tháng 5 nàm 2020 cüa Uy ban nhân 
dOn tinh DOk Nông ye vic dé nghj thông qua Nghj quyét quy djnh ,ni'c chi cho cOng 
tác theo dói, dan/i giO bó chi sO nu'ó'c sach và v sinh rnOi tru'Ong nOng thOn; kiém 
tra, dOnh giá chOt lirng nithc tgi hç3 gia dinh ving nguOn nu'ó'c bj 6 nhiêm trén ct/a 
bàn tin/i DäkNOng; Báo cáo thám Ira cia Ban Van hOa —Xâ hç5i H(3i dông nhOn dOn 
tinh; j kiCn tháo lun cza dgi biéu H5i dOng nhOn dOn tgi /çi) hQp. 

QUYET NGH!: 

lJiêu 1. Phim vi diu chinh và thi tu'Q'ng áp duing 



CHU TECH 

A Le Dien 

2 

1. Phm vi diu chinh: Nghj quyt nay quy djnh müc chi cho cong tác 
theo dOi, dánh giá b chi so nuóc sach  và v sinh môi trueing nông thôn; kiêm 
tra, dánh giá chat luçing nuâc ti h gia dInh yang nguôn n1thc bj ô nhiêm trên 
dja bàn tinh Däk Nông. 

2. Di tuçlng áp diing: Cc quan, thin vj, t chirc, Ca nhân lien quan den 
cong tác theo dOi, dánh giá b chi so nuâc sch và v sinh môi trithng nông 
thôn; kiêm tra, dánh giá chat luçmg nuóc ti h gia dInh ng nguôn nuic bj ô 
nhiôm trên dja bàn tinh Däk Nông. 

Diu 2. Mu'c chi cii th 

1. Mirc chi cho cong tác theo dôi, dánh giá b chi so nrnc sch và v sinh môi 
tnthng nông thôn quy djnh ti Phii 1c so oi ban hành kern theo Nghj quyêt nay. 

2. Mi'rc chi kim tra, dánh giá chit lucmg nithc tai  h gia dInh ng nguôn 
nuâc bj ô nhiêm quy djnh ti Phij lic so 02 ban hành kern theo Nghj quyêt nay. 

3. Truông hçip các van bàn dn chiu tti Nghj quyt nay diiçic si:ra di, b 
sung hoc thay the thI thirc hin theo van bàn si'ra dôi, bô sung hoc thay the do. 

Diu 3. To chfrc thirc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thrc hin Nghj quyt nay 
và djnh k5' báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua thirc hin. 

2. Giao Thu?ing trircHi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan 
tinh, các To dti biêu Hi dông nhân dan và các di biêu Hi dông nhân dan tinh 
giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dA duçic Hi dng nhân dan tinh Dk Nông KhOa III, KS' 
hçp thir 10 thông qua ngày 10 tháng 7 näm 2020 và có hiu lijc tü ngày2+tháng 
7 näm 2020.!. 

No'i nhân: 
- UBTV Quôc hi, ChInh phii; 
- Ban Cong tác d?i  biêu; 
- Các Bô: Tài chInh; NN và PTNT; 
- Ciic Kiêm tra VBQPPL - B Tii phap; 
- Thir&ng trijc: Tinh ui', HDND tinh; 
- UBND, UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban dãng cüa Tinh ty, Tru?yng ChInh trj tinh; 
- Các Ban HDND tinh, dai  biêu HDND tinh; 
- VP: Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh; 
- Các sä, ban, nganh, doàn the cap tinh; 
- HDND và UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Däk Nong; Dài PT - TH tinh; 
- Cong TTDT tinh, Cong báo tinh; 
- Trung tam Luu tr& tinh; 
- Liiu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 



Phii luc s 01 
MU'C CHI CONG TAC THEO DO!, DANH GIA BQ CII! SO 
NUOC SICH VA V SINH MO! TRIJ'NG NONG THON 
(Kern theo Nghj quyê't s O /2020/NQ-HDND ngàyjr/7/2020 

cia H5i dông nhán dan tinh Dãk Nông) 

STT Ni dung chi Do'ii vj 
tInh Mñ'c chi Ghi chit 

Tp hutn cho di tuçmg 
lien quan dn vic thu 
thp thông tin, cp nht b 
chi s nuOc sch và v 
sinh môi trthng nông thôn 

Các 
cuoc 
tIj 

huân 

Thuc hin theo quy djnh 
ti Nghj quyêt s 

24/2017/NQ-HDND ngày 
14/12/2017cUaHidng 
nhân thin tinh Dâk Nông 
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Chi phô to biu mu thu 
thtp thông tin, cp nht 
bO chi s nuâc sich và v 
sinh môi trithng nông 
thôn 

Can cir vào hOa, don, 
chirng tir chi tiêu hçip 
pháp, hçp 1 và trong 
phm vi d toán di.rçic 

cap có thm quyn giao 

Chi h trçi cho di tuçmg 
là ngu?ii hoat dng không 
chuyên trách a thôn, bon, 
t dan ph6 th?c hin thu 
thp thông tin, cp nht 
bchis 

Dng/ 
phiêu 

30.000 

Vn diing theo dim 
a, Khoãn 3, Diêu 2, 
Nghj quy& si 
04/2019/NQ-HDND 
ngày 19/7/2019 cUa 
Hôi dng nhân dan 
tinh Dâk Nông (Mi 
phiêu diêu tra duçic 
15 h gia dInh) 

Chi h trç cho can b cp 
xa phi,i trách chung các 
hot dng lien quan dn 
cp nht b chi so 

Dng/ 
bão 

cáo b 
chi so 

300.000 

Vn di1ng theo dim 
b, Khoãn 1, Diu 3, 
Thông tu so 
109/2016/TT-BTC 
ngày 30/6/20 16 cUa 
B Tài chInh 

Chi cOng tác phi d kim 
tra thc dja và dánh giá 
tin d, k& qua thu thp, 
ctp nhtp thông tin b chi 
SO 

Theo 
Ké 

hoach 
dc  
phê 

duyt 

Thuc hin theo quy djnh 
tti Nghj quyêt s 

24/2017/NQ-HDND ngày 
14/12/2017 cüaHi dong 
nhân dan tinh Dâk Nông 

6 

Phân tIch dánh giá chAt 
lucmg mu nuâc sinh hoat 
nông thôn theo QCVN 
02 :2009/BYT 

Dog! 
mau 

Thanh toán theo yêu câu 
các chi tiêu phân tich 

thuc th, mirc chi ti da 
quy djnh tti Thông tu s6 
240/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 cüa Bô Tài 

chInh 



Phii luc so 02 
M1J'C CHI KIEM TRA, DANH GIA CHAT LING NIIOC Tid HQ 

GIA DINH VUNG NGUON NIXOC B! O NHIEM 
(Kern theo Nghj quyê't s 0 /2020/NQ-HDND ngày4&?7/2020 

cüa H5i dóng nhán dan tinh Däk Nong) 

STT Ni dung chi 
Don vj 

tmnh 
Mfrc chi 

tôi da Ghi chñ 

Chi cong tác phi d 
kim tra, dánh giá 

chit hrçmgnisâc tti 
vñng nguôn nhxâc 

bj ô nhim 

Theo K 
hoach 

duçic phê 
duyt 

Thirc hin theo quy 
djnh tai  Nghj quyt s 

24/2017/NQ-FIDND 
ngày 14/12/2017 cüa 
Hi dng nhân dan 

tinh Däk Nong 

2 

Chi phi phân tIch 
mâu nithc sinh hott 

nông thôn theo 
QCVN 

02/2009/BYT 

Dng/rnu 

Thanh toán theo yêu 
cu các chi tiêu phân 
tIch thirc t, m1rc chi 
ti cta quy djnh tui 

Thông tr st 
240/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 cüa 
BO Tài chInh 

p4 
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