
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ TÀI CHÍNH 

Số:             /STC-HCSN 

V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình 

và Nghị quyết trình HĐND thành phố 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2019 

Kính gửi:  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Các Sở: NN&PTNT, Du lịch, KH&ĐT, Công thương, Y tế, 

Xây dựng, KH&CN, Giao thông vận tải, Tư pháp; 

- Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp; 

- UBND các quận, huyện; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố. 

Tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2018, có quy định: “Căn cứ quy định 

tại Thông tư này và khả năng ngân sách địa phương: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương 

trình cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện 

hành”. 

Thực hiện Công văn số 886/HĐND-KTNS ngày 29/10/2019 và Công văn số 

6148/UBND-TH ngày 13/9/2019 của UBND thành phố về việc đăng ký nội dung 

trình tại kỳ họp cuối năm 2019 HĐND thành phố khóa IX, trong đó đối với các nội 

dung đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố: giao các sở, ngành phối 

hợp với Sở Tư pháp để được hướng dẫn thủ tục, quy trình chuẩn bị Hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết và thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết theo Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Trên cơ sở Công văn số 3731/STNMT-CCMT ngày 30/10/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc xây dựng 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 thành phố Đà Nẵng. 

Sở Tài chính đã thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND thành phố 

và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố 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 thành phố Đà Nẵng (Đính kèm các dự thảo trên 

mục Thông báo, trang website của Sở Tài chính taichinh.danang.gov.vn). 

Để thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời 

đảm bảo thời gian đăng kí nội dung trình HĐND thành phố vào kỳ họp cuối năm 



 

2019, Sở Tài chính đã dự thảo văn bản báo cáo UBND thành phố về việc quy định nội 

dung, mức chi nêu trên và đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố thực hiện các nội dung sau: 

a) Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và Nghị quyết các nội dung nêu trên. 

b) Các ý kiến tham gia góp ý các Dự thảo có thể để lại ý kiến trực tiếp trên 

Cổng Thông tin điện tử thành phố hoặc gửi về Sở Tài chính để nghiên cứu, tiếp thu, 

giải trình trước khi báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối 

năm 2019 (qua địa chỉ thư điện tử: trinhtht@danang.gov.vn).  

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình 

và Nghị quyết và gửi về Sở Tài chính trước ngày 13/11/2019 để kịp thời tổng hợp, 

báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được 

văn bản phản hồi xem như thống nhất với nội dung các dự thảo. 

Vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp đảm bảo 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VBĐT, HCSN.05. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

   Nguyễn Thành Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2019    

 

TỜ TRÌNH 

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 thành phố Đà Nẵng 

 

      Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 13 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015,  

Thực hiện Công văn số ......./HĐND-KTNS ngày ...... tháng ...... năm 2019 

của Thường trực HĐND thành phố về việc thẩm tra các Tờ trình đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố 

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 thành phố Đà Nẵng như sau: 

  I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2018, có quy định: “Căn cứ quy định 

tại Thông tư này và khả năng ngân sách địa phương: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương 

trình cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện 

hành”. 

Do đó, để có cơ sở cho các cấp ngân sách, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, việc Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội 

đồng nhân dân thành phố xem xét, 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 thành phố Đà Nẵng” là phù hợp và 

cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

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 thành 

phố Đà Nẵng để các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc phạm vi thành phố quản lý 
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thực hiện cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 70/2018/TT-BTC trên cơ sở 

khả năng cân đối ngân sách thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội và giá cả 

thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Nghị quyết ban hành phải đảm bảo phù hợp với Luật ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Thông tư số 70/2018/TT-BTC, các quy định hiện 

hành và điều kiện thực tế, giá cả thị trường tại địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Việc thực hiện xây dựng Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định 

về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, UBND thành phố 

đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy trình quy định tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: Xin ý kiến 

Thường trực HĐND thành phố; đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố và 

lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý gửi 

Sở Tư pháp thẩm định và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

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 thành phố Đà Nẵng gồm 3 điều. 

2. Nội dung cơ bản 

a) Mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 

- Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ; 

- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; 

- Chi điều tra, khảo sát; 

- Chi công tác phí, hội nghị; 

- Chi tạo lập thông tin, cơ sở dữ liệu 

b) Hiệu lực thi hành: Sau khi Nghị quyết được HĐND thành phố khoá IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 13 được thông qua và có hiệu lực thi hành. 

c) Tổ chức thực hiện: UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết theo đúng quy định pháp luật.  

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Các mức chi từ ngân sách nhà nước để 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 thành phố Đà Nẵng phù hợp với mức chi quy định tại Thông tư 

số 70/2018/TT-BTC. 



 

Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ 

họp thứ 13 xem xét, quyết định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Đại biểu HĐND thành phố khóa IX;  

- TT HĐND thành phố; 

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- Các Ban của HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố 

- Các Ủy viên UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 



 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2019 

  

 

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 thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc 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 thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. 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 thành phố Đà Nẵng 

1. Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 

tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung, mức chi 

xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, 
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mức chi theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán 

được giao. 

2. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định 

tại Nghị quyết số 241/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Chi điều tra, khảo sát: Theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều 

tra thống kê quốc gia. 

4. Chi công tác phí, hội nghị: Theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ- 

HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định 

mức chi về công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

5. 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 trưởng 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 và 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. 

6. Ngoài các mức chi quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, các mức chi 

khác thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình được thực hiện theo chế độ chi tiêu 

hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2019. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo 

đúng quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu nêu trên 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021,  kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 19 tháng      năm 2019./. 



 

 

Nơi nhận:  
- UBTV Quốc hội; Chính phủ; VP Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;        
- Bộ Tài chính, Cục KTVB Bộ Tư pháp; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Cơ quan Trung ương các 

tổ chức chính trị - xã hội; 

- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; 

- Đại biểu HĐNDTP, Đoàn ĐBQHTP;  

- UBND TP, UBMTTQ TP; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố;  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Quận ủy, huyện ủy, UBND các quận, huyện; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Báo ĐN, CAĐN, Đài PTTHĐN, TTTHVN tại ĐN; 

  - Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 
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