
MỘT SỐ MỨC CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

(Phụ lục kèm theo Thông tư Liên tịch số  45/2010 /TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số
TT Nội dung chi Đơn vị tính

Khung, mức 
chi tối đa 
(1.000 đ)

Ghi chú

1 Xây dựng đề cuơng dự án, đề 
án được duyệt

Dự án, đề 
án

1.000-
1.500

Tuỳ theo quy 
mô, tính chất 
và nhiệm vụ 
cùa từng đề 
án, dự án

2 Họp hội đồng xét duyệt đề 
cương dự án, đề án Buổi họp

a Chủ tịch Hội đồng người/buổi 300

b Thành viên, thư ký người/buôi 200

c Đại biểu được mời tham dự nsười/buồi 70

d Nhận xét đánh giá của uỷ viên 
phản biện Bài viết 400

đ Nhận xét đánh giá của Ủy viên 
Hội đồng

Bài viết 250

3
Lấy ý kiến thẩm định dự án, 
đề án bằng văn bản của 
chuyên gia và nhà quản lý

Bài viết 400
Trường hợp 
không thành 
lập Hội đồng

4 Điều tra, khảo sát

a Lập mẫu phiếu điều tra Phiếu mẫu 
được duyệt 500

b Chi cho đối tượng cung cấp 
thông tin

- Cá nhân Phiếu 30

-T ồ  chức, doanh nghiệp, xã, 
phường... Phiếu 70

c

L _ l

Chi cho điều tra viên; công quan 
trắc, khảo sát, lấv mẫu (trường 
hợp thuê ngoài)

Người/ngày
công

Mức 
tiền công 1 
người/n gày 

tối đa 
không quá 
200% mức 
lương tối 

thiểu chung, 
tính theo 

lương ngày 
do Nhà



số
TT Nội dung chi Đơn vị tính

Khung, mức 
chi tối đa 
(1.000 đ)

Ghi chú

nước quy 
định cho 
khu vực 
quản lý 

hành chính 
tại thời điếm 
thuê ngoài 
(22 ngày)

d Chi cho người dẫn đường người/ngày 40 Chi áp dụng 
cho điểu tra 

thuộc vùng 
núi cao, vùng 

sâu cần có 
người ăịơ 

phương dân 
đường và 

người phiên 
dịch cho điều 

tra viên

đ Chi cho người phiên dịch tiếng
dân tộc người/ngày 70

5 Báo cáo phân tích, đánh giá 
theo chuyên đề

Báo cáo kêt 
quả chuyên 

đề
3.000-8.000 Tuỳ theo tính 

chât, quy mô 
của đề án, dự 

án
6

Báo cáo tông kêt dự án, đê án
(bao gôm báo cáo chính và báo 
cáo tóm tắt).

Báo cáo 5.000-
12.000

7

Hội đồng thẩm định báo cáo 
đánh giá môi trường chiến 
lược; báo cáo đánh giá tác 
động môi trường

Chủ tịch Hội đồng

Phó Chủ tịch Hội đồng (nếu có)

Uỷ viên, thư ký hôi đồng

Uỷ viên phản biện

Đại biểu được mời tham dự

người/buổi
300

250

200

400

70
1

8

Hội thảo khoa học (nếu có)

Người chủ trì

Thư ký hội thảo

Báo cáo tham luận theo đơn đặt 
hàng

Đại biểu được mời tham dự

người/buôi 
hội thảo

200

100

300

70
.. ị

9



I l l

số
TT Nội dung chi Đơn vị tính

Khung, mức 
chi tối đa 
(1.000đ)

Ghi chú

9

Họp Hội đồng nghiệm thu dự 
án, đề án.

Chủ tịch Hội đồng

Thành viên, thư ký hội đồng

Đại biểu được mời tham dự

Nhận xét đánh giá của phản biện

Nhận xét đánh giá của uỷ viên 
hội đồng

400

300

70

500

300

10




