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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 14 ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của
Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Quyết ñịnh số 78/2014/Qð-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính
phủ quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh tại Văn bản số
281/QBVMT-HCTH ngày 21/11/2018; ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Văn
bản số 5083/STC-TCDN ngày 28/12/2018 và ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ
trình số 81/TTr-SNV ngày 04 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 14 của ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 2458/Qð-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh như sau:
“2. Vốn bổ sung hằng năm từ các nguồn:
a) Nguồn thu phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải, chất thải rắn và nguồn
thu phí bảo vệ môi trường khác ñể lại cho tỉnh quản lý, sử dụng theo ñề nghị của Hội
ñồng quản lý Quỹ trình UBND tỉnh trình HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh;
b) Nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về môi trường theo ñề nghị của Hội
ñồng quản lý Quỹ trình UBND tỉnh trình HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh;
c) Các khoản bồi thường cho Nhà nước về thiệt hại môi trường của các tổ
chức, cá nhân có hoạt ñộng gây tổn hại ñến môi trường;
d) Tiền viện trợ, tài trợ, ñóng góp tự nguyện cho Quỹ Bảo vệ môi trường của
các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ñể sử dụng vào mục ñích bảo vệ môi
trường;
ñ) Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ñể cho
vay hoặc cấp vốn theo hợp ñồng ủy thác;
e) Vốn thu hồi nợ gốc từ các khoản cho vay;

