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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 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 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 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 Tờ trình số 8039/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 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 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. 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 
theo Phụ lục kèm theo.

2. Ngoài các mức chi quy định tại khoản 1 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.

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.

Điều 2. 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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 22 tháng 12 năm 2019./.

     CHỦ TỊCH              
Nguyễn Nho Trung 


