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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi: Công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia
đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm 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 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 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định về 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;
Xét Tờ trình số 7761/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình
vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của
Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm:
1. Chi hỗ trợ điều tra viên cấp thôn để điều tra, thu thập thông tin: Mức tiền công
bình quân được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà
nước quy định tại thời điểm tiến hành.

2. Chi hỗ trợ cho công chức cấp xã phụ trách công tác tổng hợp, kiểm tra: Mức
tiền công bình quân được tính bằng 50% mức chi hỗ trợ điều tra viên cấp thôn quy định
tại Khoản 1, Điều này.
3. Chi công tác phí cho cán bộ cấp thành phố hướng dẫn cập nhật, kiểm tra, nghiệm
thu tài liệu điều tra: Thực hiện chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số
95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà
Nẵng quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4. Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá: Thanh
toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.
Điều 2. Thống nhất mức chi công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại
hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm:
1. Chi mua dụng cụ lấy mẫu: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong
phạm vi dự toán được phê duyệt.
2. Chi tiền công đi lấy mẫu
a) Đối với công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước và
đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực hiện chế độ công tác phí theo
quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng.
b) Đối với người lấy mẫu thuê ngoài: Mức tiền công bình quân được tính theo
mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời
điểm tiến hành.
3. Chi xét nghiệm mẫu nước theo QCVN02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về chất lượng nước sinh hoạt: Thanh toán theo giá dịch vụ kiểm dịch tại cơ sở y tế
thực hiện xét nghiệm trong phạm vi dự toán được phê duyệt.
4. Chi xét nghiệm mẫu nước theo QCVN01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về chất lượng nước ăn uống: Thanh toán theo giá dịch vụ kiểm dịch tại cơ sở y tế
thực hiện xét nghiệm trong phạm vi dự toán được phê duyệt.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
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 Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

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 Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ
2016-2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./.
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