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Quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi 

trường tỉnh Tuyên Quang (gọi tắt là Quỹ). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang  

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý tài chính 

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải 
bảo toàn vốn điều lệ, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật. Quỹ vận dụng cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập có thu, được sử dụng các khoản thu nhập hợp pháp để trang trải các chi 

phí trong quá trình hoạt động; được phân phối chênh lệch thu chi tài chính theo 
quy định của pháp luật và Quy chế này. 

2. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang chịu sự kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ bởi cơ quan quản lý nhà nước về 

tài chính và Kiểm toán Nhà nước theo quy định. 

3. Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về việc quản lý an toàn vốn 
và tài sản của Quỹ, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu 

quả và chấp hành các chế độ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định. 
ơ 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN 
   

Điều 4. Nguồn vốn của Quỹ 

1. Vốn chủ sở hữu 

a) Vốn điều lệ của Quỹ là 30 (ba mươi) tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp 

từ nguồn đầu tư công, được phân bổ trong thời hạn 05 năm (2022-2026) và được 
bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển do trích lập chênh lệch thu chi của Quỹ, các 

nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở căn cứ kết quả hoạt 
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động của Quỹ và khả năng cân đối của ngân sách. Việc thay đổi vốn điều lệ của 
Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội 

đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang sau khi thống nhất với 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

b) Quỹ Đầu tư phát triển. 

c) Vốn khác thuộc sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật. 

2. Vốn khác 

a) Vốn hoạt động của Quỹ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. 

b) Phí bảo vệ môi trường được nộp vào ngân sách nhà nước đối với nước 

thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

c) Lệ phí bán, chuyển các chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kinh được 

chứng nhận (CERs) thu được từ các dự án phát triển sạch (CDM) thực hiện tại 

tỉnh Tuyên Quang. 

d) Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư của tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng 
phó với biến đổi khí hậu. 

đ) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Việc cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước và việc tiếp nhận các 
nguồn vốn khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Nguyên tắc sử dụng vốn 

Việc sử dụng các nguồn vốn của Quỹ phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và phát triển vốn. 

2. Sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng có hiệu quả về môi trường. 

3. Thu hồi vốn gốc và lãi từ các khoản cho vay bằng nguồn vốn chủ sở hữu; sử 

dụng nguồn chênh lệch thu – chi hằng năm, nguồn vốn khác để hỗ trợ trong công tác 
bảo vệ môi trường, tài trợ và đồng tài trợ; sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để đầu tư tài 
chính ngắn hạn (gửi tại các ngân hàng thương mại) để đảm bảo an toàn vốn và tạo 

nguồn thu cho Quỹ. 

4. Đáp ứng yêu cầu thanh toán thường xuyên của Quỹ. 

Điều 6. Cấp phát, quản lý vốn 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh việc cấp phát vốn điều lệ trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt 
cho Quỹ Bảo vệ môi trường vào tài khoản của Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh để tiếp nhận nguồn vốn. 

2. Việc cấp vốn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí. 

3. Quỹ bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn 

theo Quy chế này và các quy định hiện hành của Nhà nước. 
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Điều 7. Mua sắm, quản lý sử dụng tài sản 

1. Mua sắm tài sản 

- Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ và nhu cầu, Quỹ có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định trình Hội đồng 
Quản lý Quỹ xem xét, quyết định. 

- Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản thực hiện theo các quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

- Việc quản lý, sử dụng tài sản thực hiện theo các quy định hiện hành của 
Nhà nước. 

2. Khấu hao tài sản cố định 

- Quỹ thực hiện chế độ trích lập và khấu hao tài sản cố định theo quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

- Mọi tài sản cố định liên quan đến hoạt động của Quỹ đều phải tính chi 

phí hao mòn và trích khấu hao bắt đầu từ thời điểm được đưa vào sử dụng. 

3. Kiểm kê, đánh giá lại tài sản 

a) Quỹ phải thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản trong các trường hợp sau: 

- Kiểm kê đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

- Thu hồi tài sản thế chấp khi chủ đầu tư không trả được nợ. 

- Thanh lý tài sản. 

b) Việc kiểm kê đánh giá lại tài sản phải theo đúng các quy định hiện hành, 
các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại tài sản được hạch toán tăng 

hoặc giảm vốn của Quỹ theo quy định. 

4. Xử lý tổn thất tài sản 

Khi bị tổn thất về tài sản, Quỹ phải xác định giá trị tài sản bị tổn thất, 
nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý như sau: 

- Xác định rõ các nguyên nhân khách quan (thiên tai, trộm cắp, hỏa hoạn, 
tai nạn bất ngờ,) và nguyên nhân chủ quan. 

- Nếu do nguyên nhân chủ quan thì tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất phải 
bồi thường, xử lý theo quy định của pháp luật. Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định 

hoặc ủy quyền cho Giám đốc Quỹ quyết định mức bồi thường theo quy định của 
pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

- Nếu tài sản đã mua bảo hiểm thì xử lý theo quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực bảo hiểm. 

- Giá trị tài sản tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của tổ chức, 

cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm và sử dụng dự phòng được hạch 
toán vào chi phí trong kỳ. 

- Những trường hợp đặc biệt do thiên tai hoặc nguyên nhân bất khả kháng 
gây thiệt hại nghiêm trọng, Quỹ không thể tự khắc phục được thì Giám đốc Quỹ 

báo cáo Hội đồng Quản lý phương án xử lý tổn thất để trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định. 
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5. Thanh lý tài sản 

Quỹ được thanh lý những tài sản bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng hoặc 
sử dụng không có hiệu quả. 

Khi thanh lý tài sản, Quỹ phải định giá tài sản và tổ chức đấu giá theo quy 

định của pháp luật. Chênh lệch số tiền thu được do thanh lý, bán tài sản với giá trị 
còn lại của tài sản trên sổ sách kế toán và chi phí thanh lý, bán tài sản (nếu có) 

được hạch toán vào thu nhập của Quỹ. 
 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VỐN 
 

Điều 8. Cho vay với lãi suất ưu đãi 

1. Đối tượng được vay vốn 

Đối tượng được vay vốn là các tổ chức, cá nhân có chương trình, nhiệm vụ, 
dự án hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 

đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nguyên tắc cho vay 

a) Công khai, bình đẳng. 

b) Chủ đầu tư có các dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được Quỹ cho vay phải bảo đảm các nguyên 
tắc sau đây: 

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết trong hồ sơ vay vốn và hợp 

đồng cho vay. 

- Hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng 

cho vay. 

- Thiết lập và cung cấp đầy đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Quỹ. 
Phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác, tính trung thực các 

thông tin, tài liệu cung cấp trong hồ sơ vay vốn. 

- Tuân thủ và thực hiện theo các quy định về bảo đảm tiền vay tại khoản 7 

Điều này. 

3. Điều kiện vay vốn 

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang xem xét và quyết định cho vay khi 

đối tượng vay vốn có hồ sơ vay vốn được Quỹ thẩm định có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực Pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách 
nhiệm dân sự theo quy định của Pháp luật. 

b) Thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

c) Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự án 
phải đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực. 

d) Vốn vay được sử dụng đúng mục đích theo quy định của Quỹ Bảo vệ 

môi trường tỉnh Tuyên Quang và quy định của pháp luật. 
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đ) Có phương án đầu tư và phương án sử dụng vốn khả thi, hiệu quả. 

e) Có khả năng tài chính để trả nợ. 

g) Phải bảo đảm đủ vốn tự có tối thiểu là 30% tổng mức đầu tư của dự án. 

h) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay tại khoản 7 Điều này. 

Trường hợp dự án đã được quyết định đầu tư hoặc dự án đang thực hiện 
đầu tư bằng các nguồn vốn khác, nếu có nhu cầu vay vốn của Quỹ thì có thể xem 

xét cho vay nếu dự án và Chủ đầu tư đảm bảo điều kiện vay vốn theo quy định. 

4. Mức vốn vay và thẩm quyền quyết định cho vay 

a) Mức vốn cho vay một dự án tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu 

tư dự án và không vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ, trừ trường hợp đối với 
những khoản cho vay từ các nguồn vốn ủy thác, ủy quyền của Chính phủ, của các 

tổ chức và cá nhân. 

Đối với dự án xử lý và tiêu hủy chất thải rắn (rác thải) nếu áp dụng công 
nghệ xử lý chất thải có tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau xử lý dưới 30% tính trên 
tổng lượng chất thải rắn thu gom thì mức vay vốn cho một dự án tối đa không 

vượt quá 80% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của 
Quỹ, trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn ủy thác, ủy 

quyền của Chính phủ, của các tổ chức và cá nhân. 

b) Thẩm quyền quyết định cho vay: 

- Hội đồng quản lý Quỹ quyết định cho vay đối với dự án có khoản vay giá 

trị trên 05% đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ. 

- Giám đốc điều hành Quỹ quyết định cho vay đối với các khoản vay có 
giá trị đến 05% vốn chủ sở hữu của Quỹ. 

- Trường hợp nếu dự án có mức vốn cho vay cao hơn so với mức quy định 
nêu trên, Hội đồng quản lý Quỹ phải báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt trước khi thực hiện. 

5. Thời hạn cho vay, thời hạn ân hạn 

a) Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của 

Quỹ; điều kiện cụ thể của chương trình, dự án vay vốn; phù hợp với chu kỳ sản xuất 
kinh doanh và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa không quá 05 (năm) năm 

kể cả 01 (một) năm ân hạn và không vượt quá thời gian hoạt động của dự án. 
Trường hợp đặc biệt do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. 

b) Thời hạn ân hạn cho một dự án tối đa là 12 tháng.  

6. Lãi suất cho vay 

a) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức lãi suất cho vay trên cơ sở đề 
nghị của Quỹ nhưng không vượt quá 50% mức tín dụng đầu tư của Nhà nước do 

cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm cho vay. 

b) Đối với từng dự án, lãi suất cho vay là lãi suất được Quỹ áp dụng tại 

thời điểm cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay đối với dự án. Mức lãi suất này 
sẽ được điều chỉnh trong các trường hợp có biến động lớn về lãi suất cho vay của 

Quỹ. Khi có sự thay đổi về lãi suất cho vay, Quỹ thông báo bằng văn bản cho đối 
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tượng vay vốn và đối tượng vay vốn có trách nhiệm nộp tiền lãi cho Quỹ theo lãi 
suất ghi trong thông báo. 

c) Đối với một dự án, lãi suất vay vốn được xác định tại thời điểm ký Hợp 
đồng tín dụng đầu tư bảo vệ môi trường và cố định trong suốt thời gian vay. 

d) Lãi suất áp dụng đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay 

trong hạn. 

7. Bảo đảm tiền vay 

a) Quỹ cho vay trên cơ sở có tài sản bảo đảm bằng các hình thức cầm cố , thế 

chấp hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. Trình tự, thủ tục bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản 
bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy 

định pháp luật có liên quan. Trong trường hợp việc cho vay không có tài sản bảo 
đảm đối với từng dự án đầu tư do Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định. 

b) Một khoản vay có thể được bảo đảm bằng nhiều tài sản khác nhau. Quỹ  
căn cứ vào giá trị của tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh đã được định giá để 

xác định số tiền cho vay. Số tiền cho vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp, 
cầm cố và tài sản bảo lãnh đã được xác định và ghi trên hợp đồng tín dụng. 

Trường hợp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh ngân hàng thì mức cho vay tối đa 
bằng 100% giá trị bảo lãnh. 

8. Hội đồng quản lý Quỹ quy định chi tiết trình tự thủ tục vay vốn, giải ngân 
vốn vay tạm ứng, giải ngân vốn vay thanh toán, phân loại nợ, trích lập, sử dụng quỹ 

dự phòng rủi ro và thẩm quyền xử lý rủi ro theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 9. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

1. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là các tổ chức, cá nhân có chương 
trình, nhiệm vụ, dự án hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

Đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư chỉ được nhận hỗ trợ lãi suất sau 
đầu tư một lần đối với số vốn vay đầu tư trong phạm vi tổng mức đầu tư của một dự 

án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Phạm vi và điều kiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

a) Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và hoàn trả được một phần hoặc 
toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng. 

b) Dự án được cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường xác nhận 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 
hoặc đã giải quyết được các vấn đề môi trường. 

c) Dự án chưa được vay vốn hoặc tài trợ và đồng tài trợ bằng nguồn vốn 
hoạt động từ Quỹ. 

d) Mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được tính trên tổng số nợ gốc thực trả theo 
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hợp đồng tín dụng đã ký với tổ chức tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 70% 
tổng số vốn đầu tư tài sản cố định theo quyết toán vốn đầu tư được duyệt của dự án. 

đ) Chỉ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với số vốn vay chủ đầu tư trả nợ tổ 
chức tín dụng kể từ ngày có văn bản phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án của 

cấp có thẩm quyền. 

e) Chỉ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với dự án chưa được hưởng chính sách 
ưu đãi tín dụng của Nhà nước. 

g) Đối với các khoản vay chủ đầu tư trả nợ trước hạn, mức hỗ trợ lãi suất 
sau đầu tư được tính theo thời hạn thực vay của khoản vay đó theo hợp đồng tín 

dụng đã ký. 

h) Không hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các khoản trả nợ quá hạn, nợ trả 
trong thời gian gia hạn nợ. 

i) Không hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các khoản vốn vay để: Trả lãi vay 
tổ chức tín dụng, trả nợ khoản vay vốn lưu động, nộp thuế VAT, trả nợ cho các hợp 

đồng tín dụng khác, vay để đầu tư các hạng mục hoặc khối lượng công việc không 
có trong dự án đầu tư được duyệt; các dự án thay đổi chủ đầu tư. 

4. Mức hỗ trợ và thẩm quyền quyết định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

a) Cách xác định mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

- Mức lãi suất hỗ trợ sau đầu tư không quá 50% lãi suất vay trong hợp đồng tín 
dụng mà đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đã ký với tổ  chức tín dụng, đồng 

thời không vượt quá mức lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên 
Quang tại thời điểm ban hành quyết định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với dự án. 

- Mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được tính trên tổng số nợ gốc thực trả theo 
hợp đồng tín dụng đã ký với tổ chức tín dụng nhưng không vượt quá 70% tổng số  

vốn đầu tư tài sản cố định theo quyết toán vốn đầu tư được duyệt của dự án. 

- Đối với các khoản vay đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư trả nợ trước 
hạn, mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được tính theo thời hạn thực vay của khoản vay 
đó theo hợp đồng tín dụng đã ký với tổ chức tín dụng. 

- Đối với các dự án được khoanh nợ thì thời gian khoanh nợ không được tính 

vào thời hạn thực vay để tính mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 

- Thời hạn tính hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa bằng thời hạn vay quy định 
trong hợp đồng tín dụng đã ký lần đầu giữa đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 
và tổ chức tín dụng, đồng thời không được vượt quá khung thời hạn cho vay tối đa 

của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

- Tổng mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho cả dự án được tính bằng tổng mức 
hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho từng lần trả nợ của dự án. 

Mức hỗ 
trợ lãi suất 

sau đầu tư 

từng lần 

trả nợ 

= 

Số nợ gốc 
thực trả từng 

lần trả nợ 

được tính hỗ 

trợ lãi suất sau 

đầu tư 

x 

Mức lãi suất hỗ trợ 
sau đầu tư được phê 

duyệt/365 

x 

Thời hạn thực vay (quy 
đổi theo ngày) số nợ gốc 

thực trả được tính hỗ trợ 

lãi suất sau đầu tư 
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Ghi chú: 

- Số nợ gốc thực trả từng lần trả nợ được tính hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được xác định theo 

số nợ gốc thực trả theo hợp đồng tín dụng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 

- Thời gian thực vay để tính hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được tính từ ngày nhận vốn vay 

đến ngày nợ gốc được trả cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng tín dụng đã ký lần đầu (căn cứ 
vào thời điểm nhận nợ ghi trên Bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng và thời điểm trả 
nợ gốc ghi trên Bảng kê số vốn gốc trả nợ cho tổ chức tín dụng đã ký giữa đối tượng được hỗ 

trợ lãi suất sau đầu tư và tổ chức tín dụng). Thời gian thực vay được quy đổi theo ngày và 
được quy ước: 1 năm = 365 ngày. 

- Việc xác định mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các dự án vay vốn 
bằng ngoại tệ được thực hiện theo nguyên tệ. Tại thời điểm cấp vốn hỗ trợ lãi 

suất sau đầu tư, căn cứ vào tỷ giá giao dịch bình quân USD/VND trên thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng hoặc tỷ giá tính chéo cho các loại ngoại tệ/VND do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam công bố để xác định mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 
bằng đồng Việt Nam cho dự án. 

b) Mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được tính cho từng dự án và được cấp cho 

đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 

c) Thẩm quyền quyết định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

Hằng năm, Giám đốc Quỹ đề xuất Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết 

định mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với từng dự án. 

5. Hội đồng quản lý Quỹ quy định chi tiết trình tự thủ tục tiếp nhận, xử lý, 

thẩm định hồ sơ hỗ trợ và giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 

Điều 10. Tài trợ và đồng tài trợ 

1. Đối tượng được tài trợ và đồng tài trợ 

Quỹ tài trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án, hoạt 

động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

a) Phổ biến, tuyên truyền về quản lý, khai thác tài nguyên, giáo dục nâng cao 

nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động xử lý khắc phục ô nhiễm môi 

trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố, thảm họa môi trường gây ra. 

c) Các chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Tổ chức các giải thưởng môi trường, các hình thức khen thưởng nhằm 

tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

đ) Đầu tư công trình, trang thiết bị phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường 
và ứng phó biến đổi khí hậu thuộc khu vực công ích trên địa bàn. 

e) Hoạt động bảo vệ môi trường khác.  

2. Điều kiện được xem xét tài trợ, đồng tài trợ 

a) Thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường có tính khả thi, có hiệu 
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quả xã hội về bảo vệ môi trường và được cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 
môi trường phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. 

c) Đối với dự án đầu tư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ 
đầu tư phải có vốn đối ứng ít nhất là 50% tổng kinh phí đầu tư để thực hiện dự án đó. 

d) Hồ sơ xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ chấp thuận và tiến hành ký 

hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ. 

3. Mức tài trợ, đồng tài trợ và thẩm quyền quyết định tài trợ 

a) Quỹ được sử dụng nguồn chênh lệch thu – chi hằng năm, vốn khác để 
tài trợ và đồng tài trợ. Mức vốn tài trợ thực hiện theo quy định của Hội đồng quản 

lý Quỹ nhưng tối đa không quá 50% tổng chi phí để thực hiện các chương trình, 
dự án, hoạt động bảo vệ môi trường xin tài trợ và phải phù hợp với khả năng 

nguồn vốn của Quỹ cho phép. 

b) Thẩm quyền quyết định tài trợ, đồng tài trợ: Hằng năm, Giám đốc Quỹ 

đề nghị danh mục các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường và mức tài trợ trình 
Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ xin tài trợ và 
đồng tài trợ, giám sát quá trình tài trợ và đồng tài trợ thực hiện theo quy định. 

Điều 11. Trích lập Quỹ dự phòng rủi ro 

1. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang được trích lập Quỹ dự phòng 
rủi ro tính vào chi phí hằng năm để bù đắp tổn thất do nguyên nhân khách quan 

phát sinh trong quá trình cho vay vốn các dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

2. Mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro hàng năm tối thiểu bằng 0,75% số dư nợ 
cho vay cuối năm của Quỹ. Việc trích lập thực hiện mỗi năm một lần trước khi kết 

thúc năm tài chính. 

3. Quỹ dự phòng rủi ro được sử dụng để bù đắp các khoản rủi ro của các dự 

án phát sinh do nguyên nhân bất khả kháng như: Tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn; sau 
khi sử dụng tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) để giảm trừ tổn thất. 

4. Cuối năm, nếu không sử dụng hết quỹ dự phòng rủi ro, số dư của quỹ được 
chuyển sang quỹ dự phòng rủi ro năm sau. Trường hợp số dư quỹ dự phòng rủi ro 

không đủ bù đắp tổn thất phát sinh trong năm, Giám đốc Quỹ trình Hội đồng quản lý 
Quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Thẩm quyền xử lý rủi ro 

a) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ (Điều 
chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ), miễn giảm lãi tiền vay và khoanh nợ trên cơ sở đề 

nghị của Giám đốc Quỹ. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ tối đa không quá 1/3 
thời gian cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng. 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định xoá nợ theo đề nghị của Hội 
đồng quản lý Quỹ. 

 



10 

Chương III 

QUẢN LÝ THU, CHI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
 

Điều 12. Doanh thu của Quỹ  

Doanh thu của Quỹ là các khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm: 

1. Thu từ hoạt động nghiệp vụ 

a) Thu lãi cho vay từ các dự án vay vốn của Quỹ. 

b) Tiền lãi từ tiền gửi ký quỹ bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng 

sản, chôn lấp chất thải và nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài. 

c) Thu phí dịch vụ nhận ủy thác cho vay, tài trợ của các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác. 

d) Thu hoạt động nghiệp vụ khác. 

2. Thu từ hoạt động tài chính 

a) Tiền lãi từ tiền gửi vốn nhàn rỗi. 

b) Các khoản thu khác từ hoạt động tài chính. 

3. Các khoản thu khác 

a) Thu nhượng bán, thanh lý tài sản cố định của Quỹ. 

b) Thu bảo hiểm đền bù tổn thất tài sản. 

c) Thu nợ đã xóa nay thu hồi được. 

d) Các khoản thu phạt do các đối tượng sử dụng vốn của Quỹ vi phạm hợp đồng. 

đ) Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Chi hoạt động của Quỹ 

Chi phí của Quỹ là các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cần thiết cho hoạt 
động của Quỹ, tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, có đầy đủ 
hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm: 

1. Chi phí hoạt động nghiệp vụ 

a) Chi phí liên quan đến hoạt động cho vay và ủy thác. 

b) Chi trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay theo quy định. 

c) Chi trả tiền lãi ký quỹ bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, 
chôn lấp chất thải và nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài. 

d) Chi cho hoạt động nghiệp vụ khác. 

2. Chi phí hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản chi liên quan đến hoạt 
động gửi tiền tại các ngân hàng thương mại và các chi phí khác. 

3. Chi cho bộ máy quản lý Quỹ  

a) Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm 
soát, Bộ phận điều hành nghiệp vụ Quỹ theo hệ số phụ cấp từ 0,7 – 2,0 trên mức 

lương cơ sở. Hệ số phụ cấp cụ thể như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng. 



11 

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ: 1,8 lần mức lương 
cơ sở/tháng. 

- Các Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ: 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng. 

- Trưởng ban Kiểm soát, Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán Quỹ: 1,5 lần mức 
lương cơ sở/tháng. 

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia kiêm nhiệm: 0,7 lần mức lương 
cơ sở/tháng. 

b) Chi phụ cấp kiêm nhiệm được chi hằng tháng và được hạch toán vào chi 
phí quản lý Quỹ bảo vệ môi trường. 

4. Chi phí quản lý của Quỹ 

a) Chi phí khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật; thuê tài 

sản cố định; chi mua Bảo hiểm tài sản; chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản; chi thuê, 
mua công cụ, dụng cụ lao động, tài sản, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ hoạt 

động của Quỹ; chi bù đắp tổn thất tài sản theo quy định. 

b) Chi phí dịch vụ mua ngoài: Tiền điện, nước, điện thoại, bưu chính viễn 

thông; kiểm toán, dịch vụ pháp lý; chi trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật, các 
dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển; phòng cháy, chữa cháy. 

c) Chi công tác phí, chi phụ cấp tàu xe cho cán bộ và nhân viên của Quỹ đi 
công tác trong và ngoài nước theo chế độ của Nhà nước quy định. 

d) Chi phí giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị, lễ lân, khánh tiết theo quy 

định của pháp luật. 

đ) Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

5. Các khoản chi phí khác: 

a) Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa. 

b) Chi phí để thu các khoản phạt theo quy định. 

c) Chi hỗ trợ cho các hoạt động của Đảng, đoàn thể của Quỹ theo quy định 

của Nhà nước (không bao gồm các khoản chi ủng hộ công đoàn ngành, địa 
phương, các tổ chức xã hội và cơ quan khác). 

d) Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản (nếu có) bao gồm cả giá trị còn lại 
của tài sản cố định được thanh lý nhượng bán. 

đ) Các khoản chi phí hợp pháp khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Định mức chi phí được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. 

7. Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí 

- Các khoản chi vượt mức theo quy định tại khoản 6 Điều này. 

- Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên 

gây thiệt hại bồi thường. 

- Các khoản chi phạt do vi phạm hành chính do nguyên nhân chủ quan, 

phạt vi phạm chế độ tài chính. 

- Các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, nâng cấp, cải tạo tài sản 

cố định thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 
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- Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp. 

- Các khoản chi không liên quan đến hoạt động theo chức năng của Quỹ. 

- Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ. 

Điều 14. Phân phối chênh lệch thu chi 

1. Hằng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, phần chênh lệch 

thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên, sau khi bù đắp khoản chênh lệch thu chi 
âm lũy kế đến năm trước (nếu có), được sử dụng theo trình tự như sau: 

a) Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn điều lệ cho 
Quỹ. Định kỳ sau khi có kết quả xét duyệt báo cáo tài chính hằng năm, Quỹ báo 

cáo số trích lập Quỹ bổ sung vốn điều lệ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quyết định tăng vốn điều lệ cho Quỹ. 

b) Trích 50% vào nguồn vốn bổ sung để thực hiện hỗ trợ, tài trợ cho các 
chương trình, nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Quỹ có trách nhiệm hạch toán, theo dõi riêng khoản vốn này. 

c) Trích lập các quỹ khác theo quy định của pháp luật. 

d) Số còn lại sau khi trích lập các quỹ trên sẽ được trích tiếp vào quỹ đầu 
tư phát triển. 

2. Khi chênh lệch thu, chi trong năm tài chính bị âm (-), Quỹ được chuyển 
số thâm hụt sang năm sau, thời gian chuyển không quá 05 năm kể từ năm tiếp 
liền kề sau năm phát sinh lỗ. Trường hợp sau 05 năm nếu Quỹ không chuyển hết 

số thâm hụt, Quỹ báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 15. Quản lý thu, chi tài chính của Quỹ 

1. Quỹ có các quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên 
theo quy định của Chính phủ và của Bộ Tài chính. 

2. Giám đốc Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 
quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế công khai tài chính, 

kiểm toán theo quy định. 

3. Các khoản thu, chi của Quỹ được hạch toán trên cơ sở các chứng từ hợp 

lý, hợp lệ. 

4. Quỹ có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu phát sinh 
trong quá trình hoạt động để quản lý, sử dụng theo quy định. 

Chương IV 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO 
 

Điều 16. Lập kế hoạch tài chính 

Hằng năm, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm lập 
và báo cáo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường các kế hoạch sau: 
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1. Kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động bộ máy. 

2. Kế hoạch vốn hằng năm bao gồm: Vốn Điều lệ; vốn hoạt động bổ sung 

hàng năm; Kế hoạch tiếp nhận, quản lý và hoàn trả tiền ký quỹ. 

3. Kế hoạch sử dụng vốn bao gồm: Kế hoạch cho vay với lãi suất ưu đãi; 
kế hoạch hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; kế hoạch tài trợ và đồng tài trợ. 

4. Kế hoạch thu, chi tài chính và phân bổ kết quả hoạt động 

Điều 17. Chế độ kế toán 

1. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang thực hiện chế độ kế toán theo 
quy định pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 
31 tháng 12 năm dương lịch. 

Điều 18. Chế độ báo cáo 

1. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của Quỹ được lập theo 
quy định của pháp luật, Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 

thực của số liệu báo cáo. 

2. Quỹ thực hiện công bố, công khai kết quả hoạt động, tài sản, vốn, công 
nợ của Quỹ hằng năm theo quy định của Nhà nước. 

3. Định kỳ (hằng quý, năm) Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang lập 
và gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách cho Sở Tài chính. 

a) Báo cáo quý được gửi chậm nhất vào ngày 25 của tháng đầu quý sau. 

b) Báo cáo quyết toán năm được gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm sau. 

4. Quỹ chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng theo 
quy định của pháp luật. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 19. Trách nhiệm của Quỹ 

1. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện theo Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, Quỹ có trách nhiệm tổng kết hoạt động, 
trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này 
cho phù hợp./. 
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