
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINt! NINH BINH Dc 1p - Tiy do - Htnh phñc 

S&  6Lf  /2021/QD-UBND Ninh BInh, ngày JJtháng 11 nám 2021 

QUYET D!NH 
Ye vic ban hành Quy djnh chfrc näng, nhim vii, quyên hin 

và co cu to chfrc cüa Trung tam Quan tràc Täi nguyen và Môi trtro'ng 
trirc thuc Ser Tãi nguyen và Môi trtrô'ng tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BINTI 

Can ci Luat  T ch&c chinh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can ci Lugt tha dó'i, M sung me77 s diê'u cia Lut T chic C'hInh phi Va 
Lug7 To chtc chInh quyén djaphucing ngày 22 tháng 11 ndm 2019; 

Can th Lugt Báo vç môi tru'àng ngày 23 tháng 6 nám 2014; 

Can thNghj djnh s 19/2015 ngày 14 tháng 02 nám 2015 cia ChInhphi 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cia Luç2t Báo vç môi tru'&ng; 

Can c Nghj 4jnh scf 127/2014/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2014 cüa 
ChInh phi quy djnh diéu kiçn cia tO ch&c hogt dng djch vy quan tràc mOl trwông; 

Can c& Nghj djnh sá 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cüa 
ChInh phi tha dôi, bó sung mç$t sO diêu cia các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, 
hu'O'ng dan thi hành Luçt Báo v mOi bOng, 

Can cii' Nghj djnh sO' 120/2020/ND-CT ngày 07 tháng 10 nàm 2020 cia 
ChInh phü quy dfnh ye thành lçp, tO chi'c lvi, giái the don vj szc nghip cOng lcp; 

Can ci,' Quye't djnh sO' 1990/QD-TTg ngày 11 tháng 12 näm 2017 cia 
Thi tu'Ong ChInh phi ye vic ban hành danh myc djch vy szc nghip cOng th 
dyng ngdn sách nhà nu&c thu3c lnh vy'c quán l nhà nuác cza Bç5 Tài nguyen 
và Mói trwô'ng; 

C'än ci Thông ttc so 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 nám 2021 
cüa B5 tru'O'ng B5 Tài nguyen và MOi trithng hzthng dan chi'c náng, nhiêm vu, 
quyên hin cüa Sà Tài nguyen và MOi trithng thuc Uy ban nhán dan cap tinh, 
PhOng Tài nguyen và MOi tru'&ng thuc Uy ban nhán dan cap huyçn; 

Theo d nghf cia Gia'm dO'c SO' Nç5i vy tgi TO' trInh sO' 41 7/TTr-SNV ngày 
26 tháng 10 nãm 2021. 

QUYET IMNH: 

DiCu 1. Ban hành kern theo Quyêt dnh nay Quy djnh chirc nAng, nhim vi1, 
quyn han và cci cu t chirc cüa Trung tam Quan träc Tài nguyen và Môi tm&ng 
trrc thuc S& Tài nguyen và Môi tru&ng tinh NinE BInh. 
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JJiu 2. Hiêu luc thi hãnh 

Quy& djnh nay có hiu hrc k tir ngãy 10 tháng 12 näm 2021. 

Diu 3. To chtrc thirc hin 

Chánh Van phông TiJy ban nhân dan tinh, Giám dc Si Ni vii, Giám dc 
Sâ Tâi nguyen và Môi tru&ng, Giárn dc Trung tam Quan trc Tài nguyen 
và Môi truông; các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyt djnh này./. 

No'inhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
-NhtrDiu3; CHU TICH 
- B Tài nguyen và Môi tru'ô'ng; 
- Cc kiêm tra Van bàn 
Quy phrn pháp 1ut - BQ Tix phap; 
- Thu'a'ng trUt Tinh üy; 
- Thrôiig trirc HIDND tinh; 
- Länh dao UBND tnh; 
- Doàn Dai biéu Quoc hôi tinh; 
- Uy ban MYI'Q Vit Nam tinh; 
- Website ChInh phü; Cong Lao tinh; 
- Cong thông tin din tcr tinhi; 
- Luu: VT, VP2, VP3, VP7. 
LQVP7TCBM.2021 

Phm Quang Ngçc 



HAN DAN 
H BINH 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc 1p  - Tu' do - Hnh phitc 

QUY D!NH 
Chfrc nãng, nhim vy, quyn hn và co cu t chfrc cüa Trung tam 

Quan trãc Tài nguyen và Môi trtr?rng trirc thuc Sr Tài nguyen 
và Môi trtrông tinh Ninh BInh 

(Kern theo Quyêt djnh so &1 /2021/QD-UBND ngàyJ..3 /11/2021 
cüa Uy ban n/ian dan tinh Ninh BInh) 

Chirong I 
QUY JJINH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di tirçrng áp diing 

1. Quy djnh nay quy djnh vj trI, chirc nãng, nhim vii, quyn hin và co' cu t 
chirc cüa Trung tam Quan träc Tài nguyen và Môi tri.rng trirc thuc Sâ Tài nguyen 
và Môi truông tinh Ninh BInh. 

2. QUy djnh nay áp diving di vi Trung tam Quan tr.c Tài nguyen và Môi 
trn6ng và to chirc, cá nhân khác có lien quan. 

Diu 2. V tn, chüc nãng 

1. Trung tam Quan tràc Tài nguyen và Môi trung (sau day gpi tht là 
Trung tam) là don vj sij nghip Cong lap, trirc thuc S Tài nguyen và MOi trLr?mg 
tinh Ninh BInh (sau day gi tat là Sd); cóchüc nàng tham muu, giüp Giám dôc 
Sâ quan träc diên bien môi truông, biên dOi khi hu, da dng sinh h9c; khão sat, 
thu th.p so lieu, diêu tra co bàn ye tài nguyen dat; tài nguyen nixc; tài nguyen 
khoáng san; tài nguyen mOi tnrông biên, dâo; da ding sinh h9c Va cung cap các 
djch v cong ye quan träc tài nguyen và mOi tri.r?mg trén dja bàn tinh theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

2. Trung tam có tu cách pháp nhân, có con du và tài khoàn riêng; chip 
hành su' chi do, quãn l tr%rc tiêp ye to chirc, biên chê và hoit dng cüa Sä; dông 
thô'i chap hành sir chi dao,  kiêm tra, huó'ng dan ye chuyên mon nghip vi cüa co 
quan chuyên ngành cap trên. 

Trii s& lam vic dt ti: phung Nam Thành, thành pM Ninh BInh, tinh 
NinhBInh. 

Chu'ong II 
NHIM VJ, QUYEN HN VA C CAU TO CHtC 

Diu 3. Nhim vu và quyên han 

1. Tham muu, giüp Giám dc S& xây drng van bàn quy phm pháp 1ut, 
van bàn hành chInh quy djnh ye quan trAc tài nguyen và môi tru'ng; dánh giá 
chat luçmg tài nguyen, mOi tru&ng dé Giám dc Sâ trInh cp có thâm quyn ban 
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hành hoc quy& djnh ban hành theo thrn quyn cüa Giám dc S và phi hçip 
vi các cci quan có lien quan triên khai to chüc thc hin các van bàn quy phm 
pháp 1ut, van bàn hành chinh do sau khi dugc cap Co thâm quyên ban hành. 

2. Tham mru, giüp Giám dtc Sà trin khai xây dirng và duy trI hoat dng 
cüa mng 1uOi quan träc tãi nguyen và môi trueing trên dja bàn tinh theo quy 
hoach, chuang trInh, kê hoach dã disgc cap thâm quyên phê duyt. 

3. Tham mru, giüp Giám dc S& xây drng và ti chrc thirc hin chwing 
trInh quan tràc chat lisgng môi tnrO'ng, tài nguyen dat, tài nguyen khoáng san, tài 
nguyen nuâc, tài nguyen môi truYng biên, dâo, khI tuqng thüy van, biên dOi khI 
hu và môi trung, da dng sinh h9c djnh kS'  hoc dt xuât theo yêu câu cUa co 
quan có thâm quyên. 

4. Tham miru, gii'ip Giám dc Sâ quãn l, vn hành các phOng thI nghim, 
các tram  quan träc d.rc dâu tu bang nguôn ngân sách nhà nuâc trên dja bàn tinh; 
các tram  quan träc nuc thai, khI thai tçr dng, lien tiic cüa các khu cong nghip, 
ciim cong nghip, lang nghê, c s& san xuât, kinh doanh, djch viii trên dja bàn tinh. 

5. Tham miru, giip Giám dc S& t chüc diu tra, khão sat, dánh giá, phân 
loai các cci sO' gay ô nhim môi truO'ng; diêu tra, dánh giá các khu virc bj ô nhim 
môi tnrO'ng; sir cô môi tru&ng, s1r cô tràn dâu, da dng sinhh9c trInh cap có thâm 
quyên phê duyt. Diêu tra, dánh giá tài nguyen nuO'c; diêu tra hin trng khai 
thác, sO' diing tài nguyen nuO'c, xá nuO'c thai vào nguôn nuâc; diêu tra, dánh giá 
tiêm nàng vüng biên, dào; diêu tra dánh giá da dng sinh h9c. 

6. Ph& hgp 1p quy hoach bào v môi truO'ng, quy hoach bào tn da dng 
sinh h9c, quy hoach tài nguyen nithc và các quy hoach  ngành lien quan phc vii 
cong tác quán 1 tài nguyen và môi truO'ng. Lp báo cáo hin trng môi triRmg, 
báo cáo thông kê môi truO'ng, báo cáo chuyên dê môi truO'ng, báo cáo sir cô môi 
tn.rO'ng, biên dôi khI hu, da dng sinh h9c. 

7. Xây drng, cp nht thông tin v mOi truO'ng, tài nguyen nuO'c, bin di 
khI hu, da dng sinh hçc; xay dirng cci sO' dCi 1iu ye quan träc rnoi truO'ng phc 
vii nghiên cO'u và quân 1 môi truO'ng, tài nguyen rniâc, biên dôi khI hu và da 
dng sinh h9c. 

8. Tham muu, giO'p Giám d& SO' quan h hcip tác trong linh virc quan trc 
tài nguyen và môi truO'ng, quan träc khi tuqng thüy van và biên dOi khi hu vài 
các to chüc, cá than trong và ngoài nuOc. 

9. Thirc hin tu v.n, djch vi gm: Lp báo cáo quan tr.c, giám sat mOi 
truO'ng; Báo cáo hin trng môi tru?mg; Báo cáo dánh giá tác dng môi truO'ng; 
phucing an câi tao,  phc hOi môi tru&ng trong hoat  dng khai thác khoáng san 
thuc thârn quyên cüa Uy ban nhân dan tinh; 1p dé an, kê hoach, quy hoach báo 
v môi truO'ng; 1p ké hoach  vn hành thO' nghim, ho sci xác nhn hoàn thành 
cong trInh bâo v môi truO'ng; ho sci xin kiêm tra, xác nhn hoàn thành cãi tao, 
phic hôi môi tru&ng dôi vO'i hoat  dng khai thác khoáng san; dàng k) chü nguôn 
thai chat thai nguy hai; 1p ho so xin cap phép nhp phê 1iu; kê hoach O'ng phó sr 
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c tràn du; quan trc và phân tIch, kim nghim các mu Mt, nuâc, khoáng san, 
không khI; chuyên giao cong ngh xü 1 môi tnthng cho các ca s& san xuât kinh 
doanh và các hoat  dng khác trong linh c quan tràc tài nguyôn và môi truèng 
phü hçip nàng 1irc cüa din vi và theo quy djnh cüa pháp 1ut; tip nhn và trin 
khai các churang trInh dâu tix, vin trçY trong nrâc, quôc té ye quan träc và phân 
tich tài nguyen mOi tru?mg. 

10. Quán 1 tài chInh, tài san, t chirc b may và can b, viên chirc, lao 
dng thuc Trung tam theo quy djnh cüa pháp 1ut và cüa Uy ban nhân dan tinh. 

11. Lien doanh, lien kt, hçip tác vi các t chirc kinh t, cá nhân d thirc 
hin nhim vii duçc giao theo quy djnh cüa pháp 1ut ye quàn 1, sir diing tài san 
nhà nrnc; quy dnh cüa pháp 1ut ye co chê tir chü dôi vfii dcm vi sir nghip cong 
1p và quy djnh cüa pháp lut khác có lien quan. 

12. Duçic k hçip dng thuê các th chirc, cá nhân lam tu vn hoc thirc hin 
các nhim vi ducc giao theo quy dnh cüa pháp luât. 

13. Thirc hin nhü'ng nhim vi1 khác do Giám doe S& giao và theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4. Co cu to chfrc 

1. LãIIh dto Trung tam: Giám dc và khOng qua 02 Phó Giám dc; 

a) Giám dêic Trung tam là ngtthi dirng du Trung tam, phçi trách, diu hành 
chung hot dng cüa. Trung tam, chju trách nhim trwc Giám doe Si Tài nguyôn 
và Môi trl±ng và tri.thc pháp 1ut ye toàn b hoat dng và kêt qua cOng tác cüa 
Trung tam; 

b) Phó Giám dc Trung tam giüp Giám dc Trung tam thirc hin mt ho.c 
mt s nhim vii cii th do Giám doe Trung tam phân cOng và chju trách nhim 
truc Giám doe Trung tam và truc pháp lut ye thrc hin thim vi dugc phân 
cong. Khi Giám dôc Trung tam yang mt, mt Phó Giám doe Trung tam duçic 
Giám dc Trung tam üy nhim thay Giám doe Trung tam diêu hành các hot 
dng cüa Trung tam; 

c) Vic b nhim, b nhim lai, mim nhim, luân chuyn, diu dng, 
khen thu&ng, k' lust, cho tr cht'rc, nghi huu và thirc hin các chê d chInh sách 
dOi vci Giám dOe Trung tam và Phó Giám dôc Trung tam theo quy djnh hin 
hành và phân cap quãn l can b cüa tinh. 

2. Các phông trirc thuc: không thành 1p phOng. 

Diêu 5. Biên ché 

Biên ch và lao dng hgp dng (theo Nghj dnh s 68/2000/ND-CP ngày 
17/11/2000 cña ChInh phü dA duic sira dôi, bô sung theo Ngh dnh sO 
161/20181ND-CP ngày 29/11/2018) cüa Trung tam nàm trong tOng biên chO sir 
nghiêp, lao dng hcipdng cüa S Tài nguyen yà Môi truông ducc Uy ban nhân 
dan tinh giao trên cci s& dê an vj trI vic lam, gän yyj  chirc näng, nhim vii. 
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Chu'o'ng III 
TO CHTC THVC Hh1N 

A A 9 A A A Then 6. Trach nhiçm cua Trung tam Quan trac Tai nguyen va Moi trirong 
Giám dc Trung tam can cü vào Quy djnh nay và các quy djnh cüa pháp 

1ut có lien quan ban hành ho.c trInh cap có thârn quyên ban hành Quy chê lam 
vic cüa Trung tam; chi dao,  to chirc triên khai thirc hin chiirc nàng, nhim vii 
cüa Trung tam theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 7. Sü'a dôi và b sung Quy djnh 
Trong qua trInh t chirc thirc hin nu có vrn5ng mac, phát sinh, Trung tam 

Quan tràc Tài nguyen và MOi trithng báo cáo bang van bàn vâi S Tài nguyen 
và Môi trtthng dê trInh Uy ban nhân dan tinh (qua S& Ni vii) xem xét s1ra dôi, 
bô sung cho phü hcip./. 
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