
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
Số: 5923       /BGDĐT-KHCNMT                                   

                                                                          Hà Nội, ngày 15    tháng 12    năm 2017                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

V/v hoàn thiện thuyết minh các nhiệm vụ 

 chuyên môn, nhiệm vụ tập huấn về bảo  

vệ môi trường năm 2018                  

                         

                  Kính gửi:   

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 

- Trường Đại học Tây Bắc; 

- Trường Đại học Tây Nguyên; 

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; 

- Trường Đại học Vinh; 

- Đại học Huế; 

- Trường Đại học Ngoại thương; 

- Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

                   

          Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục các nhiệm vụ, 

dự án bảo vệ môi trường dự kiến đưa vào kế hoạch năm 2018 tại Quyết định số 

2296/QĐ-BGDĐT ngày 7/7/2017. Để thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường dự kiến đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2018, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị: 

1.Đối với các nhiệm vụ chuyên môn đề nghị các đơn vị xây dựng đề 

cương thuyết minh nhiệm vụ và kèm dự toán kinh phí (10 bản), chi tiết mẫu 

hướng dẫn gửi kèm theo (Phụ lục I). 

2.Đối với các nhiệm vụ tập huấn bồi dưỡng đề nghị các đơn vị xây dựng 

đề cương tập huấn kèm đề cương tài liệu tập huấn và dự toán kinh phí (10 bản), 

chi tiết mẫu hướng dẫn gửi kèm theo (Phụ lục II). 

            Chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư  liên tịch số 02/2017/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/1/2017 của Bộ Tài 

chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự 

nghiệp môi trường; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp, Thông tư số 109/2016/TT-BTC  của Bộ Tài chính 

ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê 

quốc gia,  Thông tư  139/2010/TT-BTC  ngày 21/10/2010 của Bộ Tài chính về  

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

nhà nước và các văn bản tài chính theo quy định hiện hành. 

          Tổng dự toán kinh phí của nhiệm vụ không vượt quá kinh phí dự kiến 

thực hiện nhiệm vụ trong công văn kèm theo. 



            Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2018 được giao nêu trên, gửi hồ sơ về Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 05/01/2018, bản mềm gửi theo địa chỉ: 

vukhcns@moet.edu.vn. 

          Trân trọng. 
 

                                                                                               

                                                                                               TL. BỘ TRƯỞNG 

                                                                                  KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,  

                                                                                  CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG                   
                                                                                PHÓ VỤ TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
   - Như trên;  
   - Bộ trưởng (để b/c);                                                                                
   - TTr Nguyễn Văn Phúc (để b/c);  
   - Vụ trưởng (để b/c);                                                                     (đã ký) 
   - Lưu: VT, KHCNMT.                                                          
 
                                                                                                

                                                                                                  Nguyễn Hoàng Lan 
                                                                                                            
.                                                        
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


