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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 48/2019/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2019 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi công tác theo d i, đánh giá Bộ chỉ số nƣớc sạch  

nông thôn;  kiểm tra, đánh giá chất lƣợng nƣớc tại hộ gia đình 

 vùng nƣớc ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước 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 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng 

tại cơ sở y tế công lập; 

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 Chương 

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

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Thực hiện Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 

2018 của  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ chỉ 

số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn; 

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh 

giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ 

gia đình vùng nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 313/BC-UBND 

ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=240/2016/TT-BTC
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=43/2017/TT-BTC
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=4826/Q%C4%90-BNN-TCTL
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của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi cho công tác 

theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng 

nước tại hộ gia đình vùng nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

có liên quan đến công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; 

kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước ô nhiễm trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Mức chi  

1. Chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm 

tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước ô nhiễm trên địa bàn 

tỉnh: 

a) Chi thu thập, cập nhật Bộ chỉ số; lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước 

sinh hoạt: Áp dụng mức chi theo quy định tại điểm c, mục 4, khoản 1, Điều 4 

Quy định nhiệm vụ chi; tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án 

về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

b) Chi hỗ trợ đối tượng cung cấp thông tin: Áp dụng mức chi theo quy 

định tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND, ngày 

19/7/2018 của HĐND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều 

tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

c) Chi xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN: Áp dụng mức 

chi theo quy định tại Mục I, Chương II, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá 

tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập. 

d) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số: 

- Đối với cấp tỉnh: 05 triệu đồng/báo cáo. 

- Đối với cấp huyện: 02 triệu đồng/báo cáo. 

- Đối với cấp xã: 1,5 triệu đồng/báo cáo. 

đ) Chi hội nghị, tập huấn; công tác kiểm tra, đánh giá thu thập, cập nhật 

Bộ chỉ số; công tác kiểm tra, giám sát lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước sinh 

hoạt: Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội 

nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 và Nghị quyết số 
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46/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chi các 

hoạt động kinh tế của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản được dẫn chiếu tại Nghị 

quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các 

văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI Kỳ 

họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 

12 năm 2019./. 

  

 

CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


