BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2300 /QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ
xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
theo định hướng hội nhập quôc tế
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018 về
việc ban hành kế hoạch xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật của
Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 và Quyết định số 2212
xxxx/QĐBTNMT ngày30
xx tháng 8 năm 2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy
định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020;
Theo đề nghị của ụ trưởng ụ Khoa h c và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế như phụ lục 1, 2
kèm theo.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc
1. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ
đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2019.
2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển
khai; theo dõi, giám sát tiến độ triển khai nhiệm vụ; tổng hợp xây dựng báo cáo
tuần, tháng; phát hiện những khó khăn vướng mắc và thực hiện các công việc hỗ
trợ chung.
3. Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. ụ trưởng các ụ: Khoa h c và Công nghệ, Pháp chế; Chánh ăn
phòng Bộ; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như khoản 2 Điều 3;
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Phụ lục 1
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BTNMT, ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

năm 2019

Chức
danh

1

Ông õ Tuấn Nhân

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường

Trưởng ban

2

Ông Trần Bình Tr ng

ụ trưởng ụ Khoa h c và Công
nghệ

Phó trưởng
ban thường
trực

3

Ông Hoàng ăn Thức

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi Phó trưởng
trường
ban

4

Ông Nguyễn Ng c Sinh

Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Thành viên
môi trường iệt Nam

5

Ông Phan Tuấn Hùng

6

Ông Đặng Ng c Điệp

Chánh văn phòng Bộ Tài nguyên
và Môi trường

Thành viên

7

Ông Nguyễn Duy Hùng

Phó ụ trưởng ụ Khoa h c và
Công nghệ

Thành viên

8

Ông Hoàng Xuân Huy

Phó ụ trưởng ụ Hợp tác quốc tế Thành viên

9

Đại diện lãnh đạo

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng

ụ trưởng ụ Pháp chế

Thành viên

Thành viên

Phụ lục 2
DANH SÁCH TỔ GIÚP VIỆC

(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BTNMT, ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

năm 2019

Chức
danh

1

Ông Nguyễn Duy Hùng

Phó ụ trưởng ụ Khoa h c và
Công nghệ

Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Thị Thiên
Phương

ụ trưởng ụ Khoa h c, Công
Phó tổ
nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng
Môi trường

3

Ông Lưu Thành Trung

Chuyên viên ụ Khoa h c và Công Thành viên,
nghệ
thư ký

4

Bà ũ Hồng Diệp

Chuyên viên cao cấp ụ Khoa h c
và Công nghệ

Thành viên

5

Bà Nguyễn Ng c Anh

Chuyên viên ụ Pháp chế

Thành viên

