
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BiNH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:  £'.2,  /202 1/QD-UBND Ninh Bin/i, ngày cZ9 tháng 11 nám 2021 

QUYET iiNii 
Ban hành Quy djnh chfrc nãng, nhim vii, quyn hin và 

co' câu to chfrc cüa Chi ciic Môi trirô'ng Va Bin, dão tr,rc thuc 
S& Tài nguyen và Môi tru*ng tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can c&Luçit T char chInh quyn &'/aphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015,' 

Can ct' Luát tha do2i, bá sung mt so' diê'u cüa LuçU To chu'r ChInh phi và 
Luat Td cha'c chin/i quyê'n d/a phu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ct Nghj djnh sc 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 nám 2014 caa 
Chin/i p/in quy djnh t chu"c các cci quan chuyên mOn thuçc Uy ban n/ian dan tin/i, 
than/i ph inrc thut7c Trung u'ong, 

Can cz'i' Nghj d/nh s 107/2020/ND-cP ngày 14 tháng 9 nám 2020 cza 
ChInh pht tha dOi, bd sung mc5t sO' diê'u cza Nghj djnh sO 24/2014/ND-CP ngày 
04 tháng 4 nám 2014 cza Chin/i phü quy djnh td char các co' quan chuyên mOn 
thuc Uy ban nhán dan tin/i, thành phO' tricc thuç5c Trung u'ong; 

Can ca' Nghi d/nh sO' 158/2018/ND-CP ngày 22 tháng 11 nám 2018 cüa 
Chin/i phi quy djnh ye' than/i lap, tO' char igi, giái thO' tO' char han/i chInh,' 

Can ci Thông tu' sO' 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 nám 2021 caa 
Bç3 tru'Ong B5 Tài nguyen và MOi trzthng hu'O'ng dan char náng, nhiém vu, 
quye'n hgn caa Sà Tài nguyen và MOi tru'O'ng thuóc Uy ban n/ian dOn c4r tinh, 
PhOng Tài nguyen và Môi truàng thuc Uy ban nhOn dOn c4'p /iuyn, 

Theo d nghj cüa GiOm dO'c SO' Nç5i vy tgi TO' trInh sO' 41 7/TTr-SNV ngày 
26 tháng 10 nOm 2021. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh chtrc nAng, nhim vii, 
quyn hn và Ca cu t chiic cüa Chi eiic Môi trthng và Bin, dâo trirc thuc 
Si Tài nguyen và Môi trueing tinh Ninh BInh. 

Diêu 2. Hiu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu hic k tir ngày 10 tháng 12 nãm 2021. 
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Diu 3. To chü'c thu'c hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sä Ni v1i, Giám d& 
Si Tài nguyen và Môi trilèng, Chi ciic trithng Chi ciic Môi tnrng và Biên, dão; 
các to chüc, cá nhân Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi nizOn: 
-NhtrDiu3; 
-BNi vu; 
- B Tài nguyen và Môi tnr&ng; 
- Cic kiOm tra VAn ban 
Quy pham pháp 1ut - B Tr phap; 
- Thu'ang trirc Tinh tiy; 
- Thuong trrc HDND tinh; 
- LAnh do UBND tinh; 
- Doàn Dai biOu Quoc hi tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- Website ChInh phU; Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- Luu: VT, VP2, VP3, VP7. 
LQVP7_TCBM.202 I 



N DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
BINH Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

QUY D!NH 
V • A A A t 9 A • Chu'c nang, nhiçm vi, quyen hn va ccr cau to chu'c cua Chi ctic Moi trtrong 

và Biên, dão thuc S& Tài nguyen vã Môi tru'ô'ng flnh Ninh BInh 
(Kèin theo Quylt djnh s  2-  /2021/QD- UBND ngày '-3/11/2021 

cza Uy ban nhán dan tinh Ninh BInh) 

Chiwng I 
QUY DJNH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di ttrçrng áp ding 

1. Quy djnh nay quy djnh chirc nàng, nhim vii, quyn han  và ca câu to 
chirc cUa Chi ciic Môi trueing và Biên, dáo trrc thuc Sâ Tài nguyen và Môi tnrng 
tinh Ninh BInli 

2. Quy djnh nay áp diing d6i vài Chi cic Môi trirng và Bin, dâo và t chrc, 
cá nhân khác có lien quan. 

Diu 2. VI trI, chfrc nãng 

1. Chi ciic Môi truô'ng và Biên, dão (sau day gçi tt là Chi cic) là ca quan 
chuyên mon tlVc  thuc S& Tài nguyen và Môi trung tinh Ninh BInh (sau day 
gi tat là So); có chirc nàng tham miiu, giüp Giám dc S& thi.rc hin quãn 1 nha 
nuOc v môi tri.thng; khI tucing thüy van; bin di khI hu; quân l tong hçp tài 
nguyen vâ bào v môi trnng biên, hâi dâo trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

2. Chi cic có tu cách pháp nhân, có con d.u, có tài khoàn riêng; chip 
hành sir chi dao,  quãn l trçrc tiêp ye to chic, biên chê và boat  dng cUa Sâ; 
dng thai ch.p hành sir chi dao,  hu'âng dn v& chuyén môn, nghip v1i cüa Tong 
cic Môi tru?Yng, Tng C%1C Biên và Hài dão Vit Nam, Tng ciic KhI tuqng thüy 
van, Civic Biên dM khI hu thuc B Tài nguyen và Môi tnrng. 

Trii sâ lam vic dt tai:  phung Nam Thành, thàrth ph Ninh BInh, tinh 
Ninh BInh. 

Chwrng II 
NHIM VIJ, QUVEN H3N VA C CAU TO CHtC 

Diu 3. Nhim viii và quyn hn 

1. Xây dirng dr thâo van bàn quy phm pháp 1ut, van bàn hànb chInh, 
các chixang trInh, k hoach, d an, dir an, bin pháp to chirc thirc hin các nhim 
vi v linh virc môi tru?rng; khI tuçrng thUy van; biên dôi khI hu và quàn l tOng 
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hqp tài nguyen Va bào v môi trnYng bin, hâi dâo d Giám dc S trInh cp có 
thârn quyên quyêt djnh ban hành hoc trirc tip ban hành theo thm quyn. 

2. Tuyên truyn, ph bin, giáo dic, theo dôi thi hành pháp 1ut v lTnh 
vrc môi tru?mg; khI ti.rçlng thüy van; bién d& khI hu; quân 1 tng hqp tài 
nguyen và bão v môi tnring biên, hal dâo. 

3. Tham mini, iüp Giám dc Sâ quàn 1 nhà nixOc v môi trlxng; quãn 1 
tong hqp tài nguyen và bâo v môi tri.r?mg bin, hài dão gm: 

a) Diu phi t chirc thirc hin chin 1ucic phát trin bn v&ng kinh t bin 
trên dja bàn thuc phm vi quãn 1; 

b) T chrc thirc hin chin luçic khai thác, sr diing bn vüng tài nguyen, 
bào v môi trung biên và hâi dão; quy hoach không gian biên quôc gia, kê 
hoach sà diing biên; quy hoach tong th khai thác, sir dicing ben vtthg tài nguyen 
vüng b; lip, trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt và to chirc thirc hin chi.rcmg 
trInh quãn 1 tong hçip tài nguyen, môi trithng vüng bè thutc phm vi quân 1; 

c) T chirc thm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi trung; phirnng an 
cãi tao, phiic hi môi trng trong boat  dng khai thác khoáng san thuc thâm 
quyên phé duyt cüa UBND tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) T chtrc cap, diu chinh s dang k chü ngun thai chit thai nguy hai 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; thirc hin kim tra, xác nhn hoân thành cong trInh 
bão v môi trii?Yng cüa dr an; kiêm tra, xác nhn hoàn thânh ti'rng phân cái tao, 
phiic hi môi tnthng trong hoat  dng khai thác khoáng san thuc thâm quyên 
cüa Uy ban nhân dan tinh; phôi hcip kiêm tra, xác nhn hoàn thành toàn b cái 
tao, phc hi môi trung trong hot dng khai thác khoáng san khi tiên hânh thU 
tic dóng cira mO thuc thâm quyên cUa Uy ban nhân dan tinh; to chUc xác nhn 
vic dang k k hoach bão v mOi tru?Yng cUa các dr an, phixong an san xuât, 
kinh doanh, djch vi1 thuc thâm quyên theo quy djnh cUa pháp 1ut; to chUc thirc 
hin boat  dng dàng k2, Cong nhn, cap, thu hôi các ba1  giây phép, giây chUng 
nhn v da dng sinh h9c thuc thâm quyên theo quy djnh cUa pháp 1ut; thâm 
djnh h so cp giy chUng nhn co s& bâo tn da dng sinh h9c theo sr phân 
cOng cUa Uy ban nhân dan cp tinh; thm dnh ho so cap giây phép trao dôi, 
mua, ban, t.ng, cho, thuê mu 4t cUa loài thuc Danh mi.ic boài di.xçic uu tiên 
bão v; thm djnh h so cap giây phép nuOi trng loài thuc Danh miic boài 
nguy cap, qu, hiêm duc uu tiên bão v; 

d) Thm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh quy& djnh cap, cp bai,  gia  ban, 
sira di, b sung, cho phép trâ lai,  thu hôi Giây phép nh.n chIm & biên; quãn 1 
vic nhn chIm & bin thuc thâm quyn cUa Uy ban than dan tinh; 

e) Thm djnh h so trmnh Uy ban nhân dan tinh quy& djnh vic giao, cong 
nhn, cho phép trã 'ai  khu vrc biên; gia han,  s&a dôi, bo sung quyt djnh giao 
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khu virc biên; thu hi khu vrc bin; quãn 1 vic si'r ding khu vrc bin thuc 
thâm quyên cUa Uy ban nhân dan tinh; 

g) T chüc thit Ip và quãn 1 hành lang bão v bx bin; 1p h scx và 
quân 1 tài nguyen hãi dào theo quy djnh; 

h) T chirc quân 1, kim soát ngun thai, ngun ô nhim tü các hot 
dng san xuât, kinh doanh, djch viii trén dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1u,t, 
gôm: hithng dan, kiêrn tra, giám sat vic 4n hành thir nghim cong trInh bào v 
môi tnthng; tiêp nhn, xir 1 so 1iu quan trc tij dng lien tiic dôi vfxi ngun 
thai, nguôn ô nhim; kiêm tra, giám sat hott dng quan träc djnh kS'  dôi vói 
nguôn thai, nguOn 0 nhim; theo dôi, huàng din, kiêm tra hot dng bào v mOi 
tri.rxng cüa các ccx s0 san xuât, kinh doanh, djch vi trén dja bàn quãn l2 theo quy 
djnh. Thirc hin các hot dng kiêm soát ô nhim môi tnrng biên và hãi dão, 
các hoat  dng irng phó sir cô tràn dâu, hóa chat dc trên biên theo quy djnh; 

i) To chirc thrc hin quân l2 chit thai rn sinh hot trén dja bàn; hithng 
dan, kim tra hoat dng thu hôi, xir 1 các san phm hêt hn sr ding hotc thai 
bO di vói các ccx sâ san xuât, kinh doanh, djch vi; tham gia, hirâng dan, kiêm 
tra vic nhp khu ph 1iu tr nithc ngoài lam nguyen 1iu san xuât và các hot 
dng quãn i chat thai ran, chat thai nguy hi khác trên dja bàn thuc trách 
nhim theo quy djnh cüa pháp Iut; 

k) T chirc diu tra, dánh giá, xây drng và t chrc thijc hin chucxng 
trInh, k ho?ch, dê an, dir an xir 1' 0 nhim, cài tto và phiic hôi chat luçxng môi 
trung theo quy djnh cüa pháp 1uQt và theo phân cong cüa Uy ban nhân dan tinh; 
t chtrc thrc hin các hoit dng diêu tra ccx bàn, thông kê tài nguyen biên và hâi 
dáo theo quy djnh; t chirc thrc hin Cong tác bâo v môi trixxng lang nghé trên 
dja bàn theo phân cong cüa Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh cCia pháp lut; 

1) T chrc xây drng phucxng an bào tn thiên nhiên và da dng sinh h9c 
lông ghép vào quy hoch tinh; to chüc diêu tra, dánh giá, 1p danh mvc,  dir an 
thành 1p các khu bao ton thiên nhiên, hành lang da dng sinh hpc, khu vrc da 
dng sinh hçc cao, vüng dt ngp nrâc quan tr9ng, cãnh quan sinh thai quan 
trçng, ccx s& báo tOn da dng sinh h9c; to chüc bin pháp bao tOn loài nguy cap, 
qu, him duqc ixu tiên bâo v, bâo ton ngun gen các loài bàn dja, loài có giá 
trj ti dja phucxng; quãn 1, giám sat hot dng tip cn nguOn gen và tn thi'rc 
truyên thông gän vói nguOn gen theo quy djnh cüa pháp lut; kiêm soát các loài 
sinh vt ngoi lai xârn hi, sinh vt bin dM gen và san phârn, hang hóa có 
ngun gic tr sinh vt biên dôi gen; to chrc kim kê, quan trc, 1p báo cáo da 
dng sinh h9c, xây drng và vtn hành ccx sâ d lieu ye da dng sinh h9c; to chirc 
thirc hin vic chi trà djch vi môi tniông lien quan den da dtng sinh h9c cap tinh; 
1p h so d ccr cOng nhn và thirc hin ch d quãn 1' các danh hiu qu6c t v bão 
ton (khu Ramsar, yuan di san cüa ASEAN, khu Dir tr sinh quyén the giói); 
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m) Xây dirng vâ t chirc thirc hin k hoach phông ngusa và üng phó sir c 
rnoi trisèng; cãi tao  phiic hôi rnôi tru'ô'ng sau sir c theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
To chrc xac djnh thit hai  dôi vth môi truô'ng; yéu câu bM thung thit hai  di vâi 
môi truông do ô nhim, suy thoái gay ra trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

n) Ti chüc xây dirng, quãn 1 h thng quan trc môi tru?Yng, thuc hiên 
quan träc môi trtl&ng, thông tin ye chat luçmg môi tri.thng, cành báo v ô nhim 
môi trung trén dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

o) T chirc xây dirng, quàn 1 dü 1iu, thông tin và xây dixng báo cáo v 
môi tru1ng theo quy djnh cüa pháp 1ut; tham muu to chrc thirc hin các chi 
tiêu thông kê môi tnthng trong các chiên 1uc, quy hoach, d an, dir an thuc 
thâm quyên phé duyt cüa Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

p) Ttng hqp thu cu kinh phi str diing ngun sir nghip bào v môi 
trLring hang nàm cüa các s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan cap huyn, gri S& 
Tài chInh dê can dôi trInh cap có thâm quyn phé duyt; theo dôi, giám sat vic 
thirc hin kê hoach và dr toán ngân sách tr nguOn sir nghip bão v môi tru&ng 
sau khi ducc phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut; to chi.rc thu phi bào v môi 
tru&ng di vâi nrnc thai cong nghip, k qu5 câi tao  phc hi mOi trixng theo 
quy djnh; giüp Uy ban nhân dan tinh quán 1 Qu Bào v mOi tru?mg dja 
phu'ang (nêu co) theo'phân cong và theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

q) Chü trI, ph& hçip vâi các co quan có lien quan trong vic giái quy& các 
van de môi truông lien ngành, lien huyn trên dja bàn tinh và cong tác khai thác 
bn vu'ng tài nguyen thiên nhiên theo quy djnh cüa pháp lut; 

r) T chrc nghiên c1ru, áp ding tin b khoa h9c, cOng ngh và tham gia 
hoat dng hçp tác quc t v bào v môi truôrng. 

4. Tham mixu, giip Giám dc Si quàn 1 nhã niiâc v khI tu'cng, thUy van 
gôm: 

a) Chü tn thm djnh các dir an du ti.i xây dirng, câi tao,  nâng cp cong 
trInh khI tugng, thüy van chuyên dung; 

b) Thm djnh tiêu chun k5' thut cüa cong trInh, thi& bj do cüa cong trInh 
khI tuclng thüy van chuyên dung, thit bj quan trc, djnh vj set do dja phuang xây 
dmg bang ngun vn ngân sách nhà nu'c theo quy djnh cUa pháp 1ut; 

c) Phi hcip vth các co' quail, do'n vj trung uo'ng và dja phuo'ng trong 
viêc bào v, giâi quyet các vi phm hành lang k5 thut cOng trInh khi tu'gng thüy 
van cüa trung uo'ng trên dja bàn; 

d) Chü trI, phi hçip vth các dan vj có lien quan 1p k hoach phát trin 
mng lui tram  quan trc khI tung thüy van chuyên dung phiic vi thu c.0 khai 
thác, sir diing thông tin, dtt 1iu khI tixçing thüy van trong phát trin kinh t - xä 
hi và phông, chng thien tai & dja phu'o'ng; 
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d) T chirc kim tra vic thirc hin tip nhn và truyn, phát tin dr báo, 
cành báo khI ti.rçlng thüy van trên dja bàn, phm vi quãn 1; 

e) Thm djnh h so' cp, gia han, sira di, b sung, dInh chi, chm dirt 
hiu 1?c,  thu hôi, cap Iaj  giây phép hot dng dir báo, cânh báo khI tlxçlng thüy 
van dôi vâi các to chüc, cá nhân thuc thâm quyên c.p phép cüa Uy ban nhân 
dan tinh; 

g) T chi'rc xây dirng, trInh Uy ban nhân dan tinh ban hành quy djnh m1rc 
rnthc ti.wng üng vOi các cap báo dng lü tai  các vl trI thuc dja bàn quàn 1; 

h) Don dc, kim tra vic thirc hin các quy djnh v cung cp thông tin 
khI tuçng thüy vAn lien quan dn vn hânh cüa chü cac cong trInh h chia trong 
th?i gian có lü theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

i) Theo dôi, dánh giá vic khai thác, s1r dung tin dr báo, cành báo thiên tai 
khI trn7ng thüy vAn phiic viii phát trin kinh t - xA hi, phông, chng thiên tai 
trên dja bàn; thâm djnh, thâm tra, dánh giá vic khai thác, 51r ding thông tin, dti 
1iu khI tu'çing thüy vAn trong các cOng trInh, chuang trInh, quy hoach,  k  hoach, 
dir an phát triên kinh tê - xA hi; 

k) Chü trI, phi hçip vi các Ca quail, dun vj lien quan t chirc kim tra, 
don doe theo thâm quyên các hott dng quan trc, dir báo, cânh báo và thirc hin 
các bin pháp phát triên hot dng khI tiiçlng thüy vAn trên dja bàn. 

5. Tham mixu, giüp Giám d& Si quân l2 nhà nuOc v bin di khI hu gm: 

a) Xây drng, cp nht và t chirc thirc hin K hoch hành dng i.'rng phó 
vi biên dôi khI hu, Kê hoch thrc hin ThOa thun Paris ye bién dôi khI hu 
cüa dja phuang; 

b) T chüc thirc hin các nhim vii trong chin lizqc, quy hoich, k hotch, 
chuang trInh, dê an, dir an ye biên dOi khI hu thuc phm vi quân 1; 

c) Thirc hin vic lng ghép ni dung bin di khI hu trong các chin 
lucic, quy hoach, ke hoch trén dja bàn thuc phm vi quail 1; 

d) T chiirc trin khai các hot dng thIch irng vi bin di khI hu; dánh 
giá tác dng, tInh d bj tn thu'ang, rüi ro, tn tht và thit hai  do biên dôi khI 
h.u; xây dirng các giài pháp rng phó vói bin dôi khI hu trên dja bàn thuc 
phm vi quãn 1; 

d) T chirc theo dôi, giám sat, dánh giá các hot dng thIch üng vói bin 
dôi khI hu và giàm nhç phát thai khI nhà kInh cap dja phxang thuc thâm 
quyên quân 1; 

e) Quàn l hoat dng kinh doanh tin chi các-bon; kim soát hot dng san 
xu&t, xu&t khu, nhp khu, tiu thii các ch&t lAm suy giAm t&ng ô-dôn, ch&t gay 
hiu rng nba kInh tai  dja phuo'ng theo quy djnh cüa pháp lust và theo các diu 
uó'c quOc te ma Vit Nam là thành viên; 



6 

g) Phi h9p t chirc diu tra, khâo sat, thu thp thông tin, dü 1iu phic vi 
kiêm ké khI nhà kInh cap quôc gia và cp nht cci sâ dü Iiu quôc gia; 

h) Chü trI, phi hqp vói các co quan có lien quan hng nàm 1p báo cáo v 
irng phó vói biên dôi khI hu trén dja bàn tinh gri B Tài nguyen và Môi tru&ng 
phiic vi xay dmg báo cáo quôc gia 1rng phó vâi biên dôi khI hu; 

i) Tham gia thirc hin các cam k& quc t v bin di khI hu vá bão v 
tang ô-dôn theo phân cong cüa Uy ban nhân dan tinh. 

6 Hithng dan, kim tra chuyên môn, nghip v11 quãn l nhà nr6c v môi 
tru&ng, khI tixqng thüy van, biên dôi khI hu, quân 1)2 tong hçip tài nguyen và bâo 
v môi tnthng biên, hãi dão dOi vi Phông Tài nguyen và Môi tnrng cap huyn 
và cong chirc chuyên mon ye tài nguyen và môi trix&ng cap xã. 

7. Quán 1)2 tài chInh, tài san, t chirc b may và can b, cong chirc, lao 
dng thuc Chi civic theo quy dnh cüa pháp lut. 

8. Thrc hin nhüng nhim vii, quy&n hn khác do Giám dc Sâ giao và 
theo quy djnh cUa pháp lut. 

Diu 4. Co cu ti chü'c 

1. Lânh do Chi cic: Chi ciic tru&ng và 01 Phó Chi ciic tru&ng. 

a) Chi civic trising là ngi.r?i dirng du Chi cic, phii trách, diu hành chung 
hoat dng cüa Chi cic, chju trách nhim tnrâc Giám dôc Si Tài nguyen và 
Môi tnrèng và tri.n9c pháp lut ye toàn b hot dng cüa Chi ci,ic; 

b) Phó Chi ciic tnr&ng giiip Chi c11c tnring thirc hin mt hoc mt s thim 
vi cii th do Chi c11c tnr&ng phãn cong và chju trách nhim truâc Chi ciic truOng và 
tru&c pháp 1ut v thirc hin nhim vi duqc phân cOng. Khi Chi ci:lc truOng yang 
mat, Phó Chi ciic trithng dixçic Chi ciic trithng üy nhim thay Chi cic trithng 
diêu hành các hot dng cüa Chi cllc; 

c) Vic b nhim, b nhim lai,  min nhim, luân chuyn, diu dng, khen 
thixng, k)2 lut vâ thirc hin các chê d chInh sách dOi vâi Chi C1ic tnr&ng, 
Phó Chi cvc  trithng thrc hin theo quy djnh hin nay và phân cap quán 1)2 can b 
cüa tinh. 

2. Các phông thuc Chi ciic gôm: 

a) PhOng T chirc - Hânh chInh; 

b) Phông Nghip vi. 

Diu 5. Biên ch 

1. Bien ch cong chi'rc và lao dng hçTp dng (theo Nghj djnh 68/2000/ND-
CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü dà diiçic sra dôi, bô sung theo Nghj djnh so 
161/2018/ND-C? ngày 29/11/20 18) cüa Chi cic nm trong thng biën ch cOng 
chüc, lao dng hçp dông cüa S& Tài nguyen và Môi tnthng duqc Uy ban nhân 
dan tinh giao trén co si dé an vj trI vic lam, gän vâi chirc näng, nhim vi,i. 
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2. Can ci'r vâo chCrc näng, nhim vi, d an vj trI vic lam dã duqc phê duyt, 
hang närn Chi ciic xây drng k hoach  biên ch cong chüc báo cáo Si Tài nguyen 
và Môi trrning gri Si Ni viii tong hçip trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, 
quyt djnh. 

Chtro'ng III 
TO CHC THIXC HIN 

Diu 6. Trách nhim cüa Chi cic Môi tru'ông vã Bin, dão 

Can cü vào Quy djnh nay và các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan, ban 
hành hoc trInh cp có thm quyn ban hánh Quy ch lam vic cia Chi ciic, Quy 
djnh chirc nàng, nhim vi, quyn hn cüa các phông chuyên môn, nghip vi 
trrc thuc Chi cçtc; chi dto, t chirc thrc hin chirc näng, nhim vii cüa Chi cic 
theo dung quy djnh cUa pháp lu.t và cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Diêu 7. Süa di và bô sung Quy dlnh 

Trong qua trInh t chrc thc hin Quy djnh, n&i vthng mac, phát sinh, 
Chi cic Môi tnrng và Biên, dáo báo cáo b.ng van ban vi S& Tài nguyen và Môi 
trueing d trInh Uy ban nhân dan tinh (qua Si Ni vii) xem xét sua dM, b sung 
cho phu hcip./. 
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