
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc  

   

Số: 116/QĐ-UBND       Tuyên Quang, ngày  23 tháng 3  năm 2021 

QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Đầu tư nâng cấp hệ thống 

quan trắc môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường"  

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 Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội 

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

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

Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo 

vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ 

quy định điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;  

Căn cứ Nghị định số  32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02 /2005 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 41/NQ-TW ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ 

môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 

Căn cứ Quyết định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/ 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, 

thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 
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Căn cứ Công văn số 4150/BTNMT-KHTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu nâng 

cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường; 

Căn cứ Thông báo số 62/TB-BTNMT ngày 09/9/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; 

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

08/BC-SKH ngày 08/01/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định chủ trương 

đầu tư dự án: "Đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường"; Văn bản 2184/STC-HCNS ngày 

29/12/2020 cúa Sở Tài chính. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Đầu tư nâng cấp hệ thống 

quan trắc môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường", nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

3. Chủ đầu tư (cơ quan thực hiện): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo 

quy định của pháp luật. 

5. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 

6. Mục tiêu dự án 

Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm môi trường và đào tạo cán bộ cho 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để vận hành và sử dụng hệ 

thống trang thiết bị, máy móc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi 

trường, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đảm bảo mục tiêu phát triển 

bền vững. 

7. Nội dung thực hiện dự án 

Các hoạt động chuẩn bị đầu tư; 

Tăng cường nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực; 
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Thiết kế kỹ thuật các hạng mục đầu tư; 

Xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án; 

Tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất thiết yếu; 

Tập huấn và vận hành hệ thống các trang thiết bị; 

Nghiệm thu dự án. 

8. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện 

- Khái toán kinh phí: 29.278.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, 

hai trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn). 

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp môi trường Ngân sách Trung ương hỗ trợ có 

mục tiêu cho tỉnh 50%; Ngân sách địa phương đối ứng 50%. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022. 

 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). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn  
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