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CÔNG BÁO/Số 08+09/Ngày 12-5-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 535/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh một số nội dung thu, chi và mức chi
phục vụ hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 19/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết ñịnh số 308/Qð-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh về
việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1061/Qð-UBND ngày 29/7/2014 của Chủ tịch UBND
tỉnh Ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ môi trường;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 729/STC-TCHCSN
ngày 27/3/2015 và Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 799/TTrSTNMT ngày 07/4/2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh một số nội dung thu, chi và mức chi phục vụ hoạt ñộng của
Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi (sau ñây viết tắt là Quỹ), như sau:
I. Quản lý thu, chi của Quỹ
1. Quỹ ñược sử dụng vốn nhàn rỗi (bao gồm: vốn ñiều lệ, vốn hoạt ñộng bổ
sung hàng năm; các khoản tài trợ, viện trợ, hỗ trợ, ñóng góp tự nguyện, ủy thác ñầu
tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trường; các nguồn vốn bổ sung khác theo quy ñịnh của pháp luật… nhưng chưa thực
hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ do cấp trên giao theo quy ñịnh) ñể gửi lãi suất
có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại nhằm mục ñích bảo toàn và
phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải bảo ñảm an toàn.
2. Quỹ có trách nhiệm thực hiện thu ñúng, thu ñủ và kịp thời các khoản thu
phát sinh trong quá trình hoạt ñộng vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng hoặc
Kho bạc Nhà nước ñể quản lý theo quy ñịnh.
3. Quỹ chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc
quản lý an toàn vốn và tài sản của Quỹ; sử dụng vốn ñúng mục ñích, có hiệu quả.

