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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường 
tỉnh Tuyên Quang  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ; 

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

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo 

vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ 
môi trường tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Thông báo số 1094-TB/TU ngày 12/9/2022 của Tỉnh ủy về kết luận 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 25 (ngày 12/9/2022); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
454/TTr-STNMT ngày 26/9/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ 

Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài chính của Quỹ 
Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang chịu 
trách nhiệm chỉ đạo Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang thực hiện quản 

lý tài chính Quỹ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết định này. 
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2. Giám đốc sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 
trường; Kho bạc nhà nước Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ ngành, 

lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Quỹ Bảo vệ môi trường 
tỉnh Tuyên Quang thực hiện quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp 
luật hiện hành và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học  
và Công nghệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Bộ Tài chính;                               (B/c) 

- Thường trực Tỉnh uỷ;     

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải) 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng THCB&KSTTHC; (công báo) 

- CV: TC, MT; 

- Lưu: VT (Huy. TC).   

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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