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NGHỊ QUYẾT

Ban hành quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của
Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 8
năm 2018 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp
thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng
xanh giai đoạn 2016-2020;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực
hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và
tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo
thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Ban hành quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương
trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 20162020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Chương trình) như sau:
1. Mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình thực
hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy
định.
2. Các định mức chi khác được quy định như sau:
a) Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày
17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng
chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học. Trường
hợp xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, mức chi theo thực tế được cấp có
thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán được giao.
b) Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định
tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc 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.
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c) Chi điều tra, khảo sát: Theo quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQHĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Quy định
nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương
đảm bảo.
d) Chi công tác phí, hội nghị: Theo quy định tại Nghị quyết số
59/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về
Quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ
chức thuộc tỉnh Lâm Đồng.
e) Chi tạo lập thông tin, cơ sở dữ liệu: Theo quy định tại Thông tư số
194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về 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 và Thông tư liên tịch số
19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ:
Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư - Thông tin truyền thông về hướng dẫn quản lý
và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Các nhiệm vụ chi tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này được áp dụng
bằng mức chi tối đa quy định tại các Thông tư, Nghị quyết Hội đồng nhân dân
tỉnh nêu tại mục này.
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 của Hội đồng nhân dân
tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy
định của Pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ
họp thứ 6 thông qua ngày tháng năm 2018 và có hiệu lực từ ngày tháng
năm 2018./.
Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT: HĐND, UBND các huyện, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Chi cục VT, LT tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu VT, HS kỳ họp.
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