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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 
của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của 
UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ 
môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Thủ 

trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:  (VBĐT)
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (Đ/biết);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, PCVP.

GIÁM ĐỐC



UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ   

môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-STNMT ngày       tháng 12  năm 

2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Chi cục Bảo vệ môi trường được thành lập theo Quyết định số 1669/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa có chức năng tham 
mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, 
kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường tại tỉnh và tổ chức thực hiện các văn 
bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ 
quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.

2. Chi cục Bảo vệ môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm 
việc, được mở tài khoản và cấp kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo 
quy định hiện hành.

3. Chi cục Bảo vệ môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế 
và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về 
chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế 

hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức 
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án 
liên quan đến chức năng nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở thẩm định các chỉ tiêu môi trường và đa 
dạng sinh học trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức thẩm 
định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, đề án bảo vệ môi trường, các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa 
dạng sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra, xác 
nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình, biện pháp bảo vệ môi 



trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của 
pháp luật hiện hành; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ 
môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm 
quyền. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phương án cải tạo, phục 
hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hôi môi trường bổ sung, đề án bảo vệ môi 
trường đơn giản; xác nhận chất lượng nước thải của các dự án; kiểm tra việc tổ 
chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường 
được xác nhận;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch 
bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê 
duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc bảo tồn đa dạng sinh học tại các cơ sở bảo tồn đa 
dạng sinh học và việc thực hiện bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa 
bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhân cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo 
sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  làm thủ tục Cấp lần đầu hoặc 
cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; tổ 
chức thực hiện việc thống kê hàng năm các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất 
thải tại địa phương; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết 
hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định 
của pháp luật; thẩm định, kiểm tra xác nhận việc thực hiện các nội dung, yêu cầu về 
cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác 
khoáng sản đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, 
kiểm tra việc nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền;

6. Xây dựng và tổ chức hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng ngừa, 
bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng 
sinh học theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

7. Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối 
với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái 
gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên; xây dựng 
và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; chủ trì xây 
dựng năng lực và huy động lực lượng khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây 
ra theo phân công của UBND tỉnh;

8. Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc lập, sửa đổi, bổ sung danh mục 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để; xác nhận cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để; kiểm tra 
công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; việc thực hiện 
hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để một số cơ sở gây ô 
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nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quy định của pháp 
luật; công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo quy định;

9. Thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy 
chứng nhận, giấy xác nhận về môi trường và đa dạng sinh học theo quy định của 
pháp luật;

10. Chủ trì tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí, thẩm định kế hoạch và dự 
toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm của các Sở, ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp 
với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách 
từ nguồn sự nghiệp môi trường sau khi được phê duyệt;

11. Tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quann đến đa 
dạng sinh học, bồi thường và phục hồi môi trường, thu phí và lệ phí bảo vệ môi 
trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật;

12. Tổ chức điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh 
học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ (không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm) và nguồn 
gen bị suy thoái; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp, mô hình bảo tồn, 
phục hồi, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại địa phương;

13. Hướng dẫn, tổ chức điều tra, lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại và 
thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; 
hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, 
xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có 
nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; hướng dẫn kiểm tra các hoạt động về quản lý 
nguồn gen trên địa bàn tỉnh;

14. Báo cáo đa dạng sinh học cấp tỉnh; tổ chức đánh giá, dự báo và cung cấp 
thông tin về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái môi trường đến con người, sinh 
vật; tổng hợp và công bố thông tin về môi trường cấp tỉnh theo quy định của pháp 
luật;

15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết 
các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững 
tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

16. Thẩm định bảng tính chi phí cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác 
khoáng sản, kiểm tra việc thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

17. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và công chức làm việc thuộc 
Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy quyền của Giám đốc Sở và 
theo quy định của pháp luật;

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
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Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Trụ sở làm việc
Chi cục Bảo vệ môi trường có trụ sở chính tại địa chỉ số 14 Hoàng Hoa 

Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường: có Chi cục trưởng và có từ 01 đến 

02 Phó Chi cục trưởng.
Chi cục Bảo vệ môi trường là một tổ chức thống nhất, làm việc theo chế độ 

thủ trưởng, có Chi cục trưởng và các Phó chi cục trưởng.
Chi cục trưởng: Là người đứng đầu cơ quan, quản lý toàn diện hoạt động 

của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc va Pho Giam đôc phu trach lĩnh vực 
biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường vê toan bô công viêc thuôc chưc 
năng thâm quyên cua Chi cuc, trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản 
lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phạm vi toàn tỉnh.

Pho chi cuc trương: La ngươi giup viêc cho Chi cuc trương, chịu trach 
nhiêm chi đao thưc hiên cac nhiêm vu đươc phân công va giai quyêt nhưng vân đê 
phat sinh thuôc linh vưc minh phu trach. Đôi vơi nhưng vân đê liên quan nhiêu linh 
vưc hoăc liên quan cơ quan câp trên thi phai bao cao Chi cuc trưởng trươc khi giai 
quyêt; chiu trach nhiêm trước Chi cuc trương, trươc phap luât trong viêc thưc hiên 
cac nhiêm vu đươc phân công tô chưc thưc hiên.

Khi Chi cuc trương đi văng, Pho Chi cuc trương đươc uy quyên thay mặt Chi 
cuc trương giai quyêt cac công viêc va điêu hanh hoat đông cơ quan. Đối với lĩnh 
vực được phân công hoặc được ủy quyền, quyết định của Pho Chi cục trương co 
hiêu lưc như của Chi cuc trương.

Trong hoạt động của mình Chi cục trưởng thường xuyên giữ mối quan hệ 
với Đảng ủy, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan.

2. Các phòng tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ:
a. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;
b. Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;
c. Phòng Kiểm soát ô nhiễm.
3. Biên chế công chức, người lao động của Chi cục do Giám đốc Sở quyết 

định phân bổ trong tổng chỉ tiêu biên chế của Sở được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao và trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt 
động.

4. Các tổ chức Đảng, đoàn thể
Ngoài cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, Chi cục Bảo vệ môi trường có tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên thuộc 
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Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường. Công chức, người lao động trong độ tuổi 
đoàn sinh hoạt ghép trong Chi đoàn TNCS HCM Khối Văn phòng Sở; công chức, 
người lao động là đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ Khối Văn phòng Sở.

Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

THUỘC CHI CỤC
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng hợp
1. Vị trí, chức năng
Tham mưu lãnh đạo Chi cục xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản pháp 

luật, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo tồn đa 
dạng sinh học; tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí, thẩm định kế hoạch và dự toán 
ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường cấp tỉnh hàng năm;

Tham mưu lãnh đạo Chi cục thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ 
chức bộ máy, công chức và nhân viên trong Chi cục; tổng hợp, báo cáo, thi đua 
khen thưởng, hành chính quản trị trong Chi cục.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế 

hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của lãnh đạo Chi cục; 
tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế 
hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền 
ban hành, phê duyệt; trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu thẩm định các chỉ tiêu môi trường và đa dạng sinh học trong 
các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; tổ chức thẩm định các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên, đa dạng 
sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điểu chỉnh quy hoạch 
bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê 
duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc bảo tồn đa dạng sinh học tại các cơ sở bảo tồn đa 
dạng sinh học và việc thực hiện bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ không bào gồm giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa 
bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo 
sự phân công của UBND tỉnh;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án 
phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 
nguyên đa dạng sinh học theo phân công của UBND tỉnh;

đ) Chủ trì tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí, thẩm định kế hoạch và dự toán 
ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm của các Sở, ban, ngành, Ủy 
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ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Tài chính trình UBND cấp tỉnh; phối hợp với Sở 
Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ 
nguồn sự nghiệp môi trường sau khi được phê duyệt;

e) Tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng 
sinh học; phối hợp thực hiện các thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải công nghiệp theo kết quả thẩm định tờ khai thu phí; theo dõi và định kỳ hàng 
quý, năm, báo cáo kết quả thu phí đối với nước thải công nghiệp; phối hợp thu phí 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ủy quyền của các cấp có 
thẩm quyền và quy định của pháp luật;

g) Tổ chức điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, 
đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
(không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm) và nguồn gen 
bị suy thoái; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp, mô hình bảo tồn, phục 
hồi, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại địa phương;

h) Hướng dẫn, tổ chức điều tra, lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại và thực 
hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; hướng 
dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý 
thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc 
từ sinh vật biến đổi gen; hướng dẫn kiểm tra các hoạt động về quản lý nguồn gen 
trên địa bàn tỉnh;

i) Báo cáo đa dạng sinh học cấp tỉnh; tổ chức đánh giá, dự báo và cung cấp 
thông tin về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái môi trường đến con người, sinh 
vật; tổng hợp và công bố thông tin về môi trường cấp tỉnh theo quy định của pháp 
luật;

k) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết 
các vấn đề liên ngành, liên tỉnh về công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên 
thiên nhiên, đa dạng sinh học;

l) Thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy 
chứng nhận, giấy xác nhận về đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;

m) Công tác tổng hợp: tham mưu xây dựng, tổng hợp kế hoạch, lập báo cáo 
định kỳ về thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm tham mưu lãnh đạo 
Chi cục trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Chuẩn bị nội dung báo cáo 
cho lãnh đạo Chi cục trong cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp đột xuất của 
Sở Tài nguyên và Môi trường; 

n) Công tác hành chính: giúp Chi cục trưởng đôn đốc, theo dõi công tác cải 
cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 2008; tổng hợp số liệu và báo cáo công 
tác cải cách hành chính định kỳ theo quy định. Tổng hợp lịch công tác, bố trí các 
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phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác trong cơ quan; chủ trì chuẩn bị tổ chức 
các cuộc họp, hội nghị, giao ban của Chi cục;

o) Công tác văn thư: Tiếp nhận hồ sơ công văn, tài liệu gởi đến và phát đi 
bảo đảm an toàn, chính xác, kịp thời, đúng quy định. Lưu trữ, quản lý các loại văn 
bản hành chính theo phân cấp; thực hiện việc tiếp nhận và xử lý văn bản trên phần 
mềm Eoffice. Theo dõi, tham mưu đôn đốc, nhắc nhở việc sử dụng chữ ký điện tử 
của lãnh đạo Chi cục.

p) Công tác tổ chức: tham mưu về công tác bộ máy và nhân sự thuộc thẩm 
quyền của Chi cục; tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

q) Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm xã hội, nâng lương, nâng ngạch và các chế độ khác đối với công chức; 
thực hiện công tác kế toán theo quy định của nhà nước và cơ quan tài chính các 
cấp; tham mưu công tác dự toán thu chi, cơ chế tài chính, chi tiêu nội bộ, … theo 
quy định hiện hành; tham mưu về tài chính các hợp đồng kinh tế;

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thẩm định và đánh giá tác 

động môi trường
1. Vị trí, chức năng
Tham mưu lãnh đạo Chi cục xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản pháp 

luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo sự phân công; 
tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương cải tạo phục hồi 
môi trường, đề án bảo vệ môi trường…;  kiểm tra sau khi báo cáo ĐTM được phê 
duyệt, xác nhận công trình bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND tỉnh. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế 

hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của lãnh đạo Chi cục; 
tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế 
hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền 
ban hành, phê duyệt; trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh; tham mưu Lãnh đạo Chi cục trình Giám 
đốc Sở phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường; 

c) Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của của 
pháp luật hiện hành; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi 
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trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền; xác 
nhận chất lượng nước thải của các dự án; kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận;

d) Định kỳ hàng năm lập danh sách các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh đã 
đi vào vận hành chính thức theo quy định của pháp luật, bàn giao phòng Kiểm soát 
ô nhiễm tiếp tục theo dõi; giao thực hiện trước ngày 15/01 hàng năm;

đ)  Tham gia góp ý về lĩnh vực môi trường trong giai đoạn trước khi lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy hoạch, đầu tư theo phân công 
của Giám đốc Sở và hướng dẫn các thủ tục môi trường cho tổ chức, cá nhân;

e) Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; xử lý các văn bản trên E-office và giải 
quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm “Một cửa”; thực hiện các văn bản điện ký 
điện tử theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kiểm soát ô nhiễm
1. Vị trí, chức năng
Tham mưu lãnh đạo Chi cục xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản pháp 

luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo sự phân công. 
Tham mưu công tác quản lý chất thải nguy hại; công tác kiểm soát ô nhiễm, 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế 

hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của lãnh đạo Chi cục; 
tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế 
hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền 
ban hành, phê duyệt; trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu lãnh đạo Chi cục trình lãnh đạo Sở thủ tục Cấp lần đầu hoặc cấp 
lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; tổ chức 
thực hiện việc thống kê hàng năm các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất thải 
tại địa phương; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử 
dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của 
pháp luật.

c) Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với các cơ sở đã đi vào vận hành chính thức (sau khi tiếp nhận hồ sơ được 
bàn giao) và các cơ sở đang quản lý tại phòng. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng 
phần phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường 
bổ sung; kiểm tra, hướng dẫn việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục 
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hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý; 
hướng dẫn, kiểm tra việc nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng 
ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường theo phân công của UBND cấp tỉnh;

đ) Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối 
với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái 
gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên; xây dựng 
và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; chủ trì xây 
dựng năng lực và huy động lực lượng khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây 
ra theo phân công của UBND cấp tỉnh;

e) Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc lập, sửa đổi, bổ sung danh mục các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để; xác nhận cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để; kiểm tra công tác 
xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm, môi trường nghiêm trọng, việc thực hiện hỗ trợ có 
mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quy định của pháp luật; công tác bảo 
vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo quy định;

g)  Thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; kiểm tra 
việc thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường;

h) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các 
vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh;

i) Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; xử lý các văn bản trên E-office và giải 
quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm “Một cửa”; thực hiện các văn bản điện ký 
điện tử theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Công chức, người lao động, các phòng thuộc Chi cục Bảo vệ môi 

trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định này và các quy định pháp luật 
khác có liên quan.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, các cá nhân, các 
phòng thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường kịp thời báo cáo, phản ánh với Chi cục 
trưởng để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định bổ sung, điều chỉnh 
cho phù hợp./.

                                                     GIÁM ĐỐC
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