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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách 

 bảo vệ môi trường năm 2020 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh 

về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết số 

190/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách bảo 

vệ môi trường theo Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 và Nghị 

quyết số 190/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ- UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi 

trường năm 2020; 

 Xét đề nghị của phòng Tài nguyên Môi trường,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường 

năm 2020 (theo Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 và Nghị 

quyết số 190/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh) tổng kinh phí:  

1.524.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu đồng). 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, Thị trấn, các Hợp tác xã dịch vụ môi 

trường tổ chức thực hiện, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách, phù hợp với kế 



hoạch hỗ trợ chính sách được duyệt, đảm bảo quy trình và có hiệu quả thiết 

thực. Sau khi xác định đúng nội dung, đúng đối tượng, tổ chức thực hiện nghiệm 

thu, tập hợp các hồ sơ thủ tục, trình UBND huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ.  

+ Chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị cung ứng chế phẩm sinh học 

và thực hiện cấp phát cho HTX dịch vụ môi trường các xã, thị trấn. 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chỉ đạo, phối hợp phòng Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn các xã, Thị trấn, các Hợp tác xã dịch vụ môi trường lập 

hồ sơ, nghiệm thu theo quy định. 

- UBND các xã, Thị trấn: Tuyên truyền, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng 

dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ đảm bảo đúng 

quy định, trình UBND huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ, giải ngân kinh phí khi 

có đủ hồ sơ, thủ tục theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện 

chính sách bảo vệ môi trường; 

- HTX dịch vụ môi trường các xã, Thị trấn: Căn cứ Nghị quyết số 

79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 và Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh; Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực 

hiện chính sách bảo vệ môi trường, Quyết định số 1403/QĐ- UBND ngày 

06/5/2020 của UBND huyện thực hiện lập hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi các 

Sở, ngành, UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để thẩm định, 

nghiệm thu, phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.     

Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền, Trưởng các phòng: Tài nguyên 

Môi trường, Tài chính-Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn; Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan; Giám đốc HTX dịch vụ môi trường các xã, Thị trấn chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các sở: TC, TNMT, KHĐT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, TN; 

- Gửi bản giấy và bản ĐT./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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