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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi  

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Các hoạt động môi trường thuộc trách nhiệm của địa phương được quy 

định tại Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; cùng với đó 

là việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, 

xã) về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh1. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết, đúng thẩm quyền.  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ và căn cứ pháp lý2; 

được cơ quan soạn thảo tổng hợp, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên 

quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm định3 theo đúng trình tự, thủ tục ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát các hoạt động, nhiệm vụ 

chi bảo vệ môi trường của địa phương quy định tại Điều 152 và Điều 153 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Tuy vậy, còn một số 

nội dung cần quan tâm, làm rõ:  

                                                           
1 Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022: Việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ 

môi trường nêu trên của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 
2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Luật Đa dạng sinh 

học ngày 13/11/2008; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 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. 
3 Báo cáo thẩm định số 204/BC-STP ngày 22/6/2022 của Sở Tư pháp. 



Dự thảo Nghị quyết mới chỉ phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi 

trường theo các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) trên cơ sở nguồn lực thực hiện 

từ chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường. Trong khi đó, 

các nguồn chi khác theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP4 

chưa được đề cập đến, dẫn đến một số nhiệm vụ chi quy định tại Điều 152 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP chưa được phân định trong dự thảo Nghị quyết, như chi 

cho các hoạt động: Nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao, ứng dụng 

công nghệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn thực 

hiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về chuyển 

giao công nghệ (khoản 6); Đánh giá, tổng kết và theo dõi thi hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường (điểm b khoản 7); Giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm của địa phương (điểm c khoản 

7);… 

Ngoài ra, khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính trong việc lập, phân bổ dự 

toán ngân sách Nhà nước cho bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn mức chi, 

phương pháp lập dự toán đối với các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ 

môi trường, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả. 

Trên đây là kết quả thẩm tra Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về phân định 

các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Ban Kinh tế - 

Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 
- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT.HĐ4. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thuý Nga 

 

 

 

                                                           
4 Bao gồm: Chi các hoạt động kinh tế, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, 

chi quản lý hành chính. 
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