
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc  

   

Số:    110   /QĐ-UBND       Tuyên Quang, ngày  08 tháng  02  năm 2021 

QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Quan trắc, phân 

tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới 

quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang năm 2021"  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ môi trường 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2021 cho Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

42/BC-SKH ngày 04/02/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định chủ trương 

thực hiện dự án "Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, 

nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh 

Tuyên Quang năm 2021". 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Quan trắc, phân tích các 

thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các 

điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang năm 2021", nội dung cụ thể như sau: 
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1. Tên dự án: Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, 

không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang 

năm 2021. 

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang. 

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Mục tiêu 

Điều tra thực trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, 

không khí theo mạng lưới các điểm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang để có cơ sở dữ liệu đánh giá diễn biến môi trường, đồng thời 

tạo hệ thống dữ liệu môi trường nền các thành phần môi trường đất, nước, 

không khí có tính liên tục trên địa bàn tỉnh. 

5. Nội dung thực hiện 

- Thu thập những tài liệu mới về địa hình - địa mạo, khí tượng - thủy văn, 

bản đồ địa hình, ảnh viễn thám. Các số liệu phân tích chất lượng môi trường đất, 

nước mưa, nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí, các tài liệu đã công bố 

về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang; quy hoạch các ngành, 

lĩnh vực chủ yếu; các tài liệu về di dân tái định cư,... 

- Khảo sát thực địa, đo quan trắc, lấy mẫu các thành phần môi trường 

(đất, nước, không khí,...).  

- Phân tích mẫu các thành phần môi trường, xử lý số liệu.  

- Lập báo cáo tổng hợp. 

6. Sản phẩm của dự án: Bộ báo cáo tổng hợp dữ liệu các thành phần 

môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc 

của tỉnh Tuyên Quang, File dữ liệu trong đĩa CD. 

7. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường giao tại Quyết 

định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

9. Đơn vị tư vấn:  Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân 

theo quy định của pháp luật. 
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 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư): Căn cứ quy định hiện 

hành của nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm 

phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện 

hành của nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thi hành); 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên KS, TC; 

- Lưu VT, (Đ 26). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn  
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