
         UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Tuyên Quang, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc 

môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 

26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 

định số 59/2015NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc 

sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015NĐ-CP ngày 18/6/2015 

của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án”Đầu tư, nâng cấp hệ thông 

quan trắc môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường”; 

Căn cứ Kết luận số 13-KL/ĐU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ Sở Tài nguyên và Môi trường kỳ họp thứ 9 khóa IV. 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc 

môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường”, gồm các ông (bà) 

có tên sau: 

1. Ông Phạm Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở: Giám đốc Ban quản lý dự án; 

2. Ông Phùng Thế Hiệu, Phó Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường: Phó 

Giám đốc Ban Quản lý dự án; 
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3. Ông Lê Quang Hưng, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính: Thành viên; 

4. Ông Trần Vũ Hưng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên nước: Thành viên; 

5. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi 

trường: Thành viên; 

6. Ông Trần Đức Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường: Thành viên; 

7. Bà Nguyễn Thị Hiên, Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Chi cục bảo vệ môi trường: 

Thành viên. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án 

1. Chức năng 

Tham mưu, đề xuất giúp Chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản 

lý, triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ 

Thay mặt Chủ đầu tư tổ chức quản lý, thực hiện dự án “Đầu tư nâng cấp 

hệ thống quan trắc môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường”, cụ thể:  

- Lập kế hoạch, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo thời 

gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hồ sơ đề xuất thực hiện dự án. 

 - Tổ chức quản lý, triển khai dự án hiệu quả theo đúng các quy định hiện 

hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát 

tiến độ của các nhà thầu, sản phẩm của dự án đảm bảo đúng quy định; kịp 

thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.  

- Tổ chức nghiệm thu sản phẩm của dự án, bàn giao đưa vào sử dụng 

đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về những nội dung 

nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Chế độ hoạt động của Ban quản lý 

Ban quản lý dự án được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường 

để giao dịch; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, 

Trưởng các phòng: Kế hoạch tài chính, Tài nguyên nước; Giám đốc Trung 
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tâm quan trắc tài nguyên và môi trường; Giám đốc trung tâm công nghệ 

thông tin tài nguyên và môi trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các Đ/c PGĐ Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; 

- Như Điều 4 (thực hiện); 

- Lưu VT, hồ sơ dự án. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T14:55:33+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Phạm Mạnh Duyệt<phammanhduyet-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T15:02:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T15:02:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T15:02:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




