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PHỤ LỤC 2  

CHÍNH SÁCH VÀ THỂ CHẾ 

 

Phụ lục 2 cung cấp thêm thông tin về các chính sách quốc gia có liên quan đến phòng 

chống và giảm nhẹ thiên tai, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý môi trường. 

2.1. Chính sách quốc gia về quản lý thiên tai và môi trường 

(a) Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 

Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

ngày 16/7/2007. Mục tiêu chung của chiến lược là: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai từ nay đến năm 2020 nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá, góp phần quan trọng bảo đảm 

phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mục tiêu cụ thể bao gồm: 

 Nâng cao năng lực dự báo bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, báo tin động đất, cảnh báo sóng 

thần và các hiện tượng khí tượng, thuỷ văn nguy hiểm.  

 Bảo đảm các quy hoạch phát triển, quy chuẩn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và 

khu dân cư trong vùng thường xuyên bị thiên tai phù hợp với tiêu chuẩn phòng, chống bão, 

lũ, thiên tai của từng vùng; gắn kết quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch 

ngành với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai để phát 

triển bền vững.  

 Đảm bảo 100% cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực tiếp làm công tác phòng, 

chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và 

giảm nhẹ thiên tai; trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ 

biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.  

 Hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra 

thiên tai theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt từ 

nay đến năm 2010, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc di dời dân ra khỏi các khu vực có 

nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.  

 Chỉ đạo phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tìm kiếm cứu nạn để chủ động 

ứng phó khi có tình huống cấp bách xảy ra; bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ 

thuật, mua sắm trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực phục vụ tìm kiếm cứu nạn theo 

nội dung Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến 

năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 02 năm 2006.  

 Bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra; nâng cao mức chống lũ 

của hệ thống đê các vùng duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; hoàn thành 

củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển trong cả nước để bảo vệ dân cư, phát triển kinh tế biển, 

bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng ven biển.  
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 Bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn, các hồ chứa có khu 

dân cư đông đúc hoặc cơ sở chính trị, kinh tế, văn hoá, công trình quốc phòng, an ninh 

quan trọng ở hạ du.  

 Hoàn thành 100% việc xây dựng các khu neo đậu tầu, thuyền tránh trú bão theo quy hoạch đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;  

 Hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc nghề cá; 100% tầu, thuyền đánh bắt xa bờ có đủ thiết bị 

thông tin liên lạc; ký hiệp ước cứu hộ, cứu nạn trên biển với các nước và vùng lãnh thổ trong 

khu vực. 

(b) Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020  

Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được Thủ 

tướng chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2003 với Định hướng đến năm 2020 là: Ngăn chặn về cơ 

bản mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm phát 

triển bền vững đất nước; bảo đảm cho mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất 

lượng tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn 

mực do Nhà nước quy định. Mục tiêu của chiến lược đến năm 2010 là: Hạn chế mức độ gia tăng 

ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường; giải quyết một bước cơ 

bản tình trạng suy thoái môi trường ở các khu công nghiệp, các khu dân cư đông đúc ở các thành 

phố lớn và một số vùng nông thôn; cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ ao, 

kênh mương. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của sự biến 

động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu và khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi 

trường do thiên tai gây ra. Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm 

cân bằng sinh thái ở mức cao, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạnh sinh học. Chủ động thực hiện 

và đáp ứng các yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, hạn chế các ảnh hưởng xấu 

của quá trình toàn cầu hoá tác động đến môi trường trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm phát triển bền vững đất nước.  

(c) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dải ven biển miền Trung đến năm 2020  

Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển miền Trung đến năm 2020 được Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt ngày 9/5/2008. Theo đó: Nguồn vốn huy động đầu tư nhằm tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cảng 

biển; các khu, điểm du lịch; các khu kinh tế, khu công nghiệp; hệ thống giao thông, thủy lợi, bưu chính-viễn 

thông và công nghệ thông tin; phát triển lưới điện, cơ sở hạ tầng nông thôn, kết cấu hạ tầng đô thị; công 

nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp đóng tàu... cho các tỉnh dải ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Ninh 

Thuận; Tiến hành quy hoạch, sắp xếp và tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình nhà ở cho hàng chục nghìn 

hộ dân từ Thanh Hóa - Phú Yên thường xuyên bị ngập lụt đủ sức chống chọi với bão, lũ; Ngoài ra, kế hoạch 

nâng cấp hạ tầng kỹ thuật như thủy lợi, hồ chứa, đê kè bảo vệ chống sạt lở tại khu dân cư ở miền núi, ven 

sông; nạo vét chỉnh trị các dòng sông, cửa sông bị bồi lấp... cũng được đề xuất thực hiện trong quy hoạch. 

(d) Quy hoạch thủy lợi cấp vùng, tỉnh  

Các quy hoạch thủy lợi tại vùng dự án gồm có: Các quy hoạch thủy lợi cấp tỉnh, các quy hoạch thủy lợi 

trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng cho vùng Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.  
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Các quy hoạch thủy lợi cấp tỉnh với mục tiêu: Đảm bảo sự phát triển và sử dụng có hiệu 

quả tài nguyên nước, đáp ứng nhu cầu cấp nước cho phát triển Nông nghiệp, nông thôn và kết hợp 

phục vụ phát triển các ngành kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020, nhằm xoá đói 

giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

Các nhiệm vụ của quy hoạch bao gồm: Giải quyết nước để chủ động cấp cho lúa, màu và cây công 

nghiệp và phát triển chăn nuôi; Định hướng công tác phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai; Định 

hướng cấp nước cho các ngành kinh tế: Phát triển Thuỷ sản,Cấp nước cho dân sinh, cấp nước phục 

vụ các ngành kinh tế khác; Định hướng cấp nước để phát triển Thuỷ điện nhỏ; Đánh giá tác động về 

các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng nước từ đó dự báo trong tương lai, trọng tâm là 

các khu vực trọng điểm. 

Quy hoạch thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng cho vùng Nam Trung 

Bộ và Bắc Trung Bộ với mục tiêu là: Trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với khu 

vực, đề xuất các giải pháp tổng thể về thủy lợi, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai 

gây ra, bảo đảm phát triển bền vững và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở các lưu vực sông. Nghiên 

cứu xây dựng các công trình trên cửa sông để hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn, tiêu thoát nước... 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án. Cụ thể: Đánh 

giá mức độ ảnh hưởng của BĐKH – NBD đối với vùng Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ: Ngập úng, cấp 

nước, chống lũ, xâm nhập mặn…; Đề xuất các giải pháp tổng thể thủy lợi thích ứng với BĐKH – NBD, 

chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhằm đảm bảo phát triển bền vững sử 

dụng có hiệu quả tài nguyên nước vùng đáp ứng các nhu cầu phát triển KTXH; Nghiên cứu XD các công 

trình trên cửa sông để hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập măn, tiêu thoát nước cho vùng ven biển thích 

ứng với BĐKH – NBD; Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thủy lợi đến 

năm 2020, 2030 và định hướng đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao 

đời sống nhân dân trong vùng dự án. 

(đ) Quy hoạch phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai 

Quy hoạch phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai cho các lưu vực sông trong vùng dự án đã được 

thực hiện trong những năm vừa qua. Mục tiêu của Quy hoạch phòng lũ cho lưu vực sông bao gồm: 

Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân nằm trong vùng được bảo vệ không bị ảnh 

hưởng của lũ và nhân dân sống trong vùng thường xuyên bị lũ đe doạ; Chủ động phòng chống 

được các trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ theo tần suất thiết kế. Với các trận lũ bất thường lớn hơn tần 

suất thiết kế phải đảm bảo an toàn cho công trình chống lũ; Không để vỡ đê gây thảm hoạ về lũ. 

Nhiệm vụ của quy hoạch phòng chống lũ bao gồm: Xác định mức đảm bảo phòng chống lũ; Xác 

định được mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho từng đoạn sông. Xác định rõ mực nước báo động 

theo các cấp trên các đoạn sông để phục vụ cho công tác phòng chống lũ; Xác định và chọn 

phương án phòng chống lũ cho hệ thống sông, bao gồm giải pháp phi công trình và giải pháp công 

trình để phòng chống lũ đối với từng tuyến sông trong hệ thống sông Mã. Các giải pháp này có 

tính chất khả thi và phải nối tính chất lũ của từng sông; Quy hoạch chống lũ phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đồng thời nó cũng sẽ 

là căn cứ để địa phương hoàn chỉnh các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan tới lũ cho phù 

hợp với khả năng đầu tư chống lũ theo từng giai đoạn. 

Các giải pháp áp dụng bao gồm giải pháp công trình và phi công trình. Giải pháp công trình 

bao gồm: Xây dựng, củng cố các tuyến đê kết hợp với xây dựng các hồ chứa ở thượng nguồn để 
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cắt giảm lũ cho hạ du. Hoàn chỉnh hệ thống đê, bờ bao, các cống tiêu nội vùng được vận hành 

không cho lũ ngoại lai trên sông xâm nhập vào nội vùng đảm bảo chống được lũ bảo vệ sản xuất. 

Giải pháp phi công trình bao gồm: Tăng cường năng lực cảnh báo và dự báo lũ; tăng cường năng 

lực các đội quản lý đê điều; tuyên truyền giáo dục cộng đồng; trồng rừng và bảo vệ rừng; trồng cây 

chắn sống bảo vệ đê; xây dựng các chương trình nghiên cứu; nâng cao an toàn hồ đập; nâng cao khả 

năng quản lý; xây dựng các tuyến đường tránh lũ; di dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt… 

2.2. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi trường 

Phần này tóm tắt các tổ chức thể chế về quản lý môi trường hiện nay về đánh giá tác động 

môi trường, được trình bày trong chương 8, luật bảo vệ môi trường, bao gồm: 

(a) Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi trường cấp trung ương: 

1) Chính phủ: Theo quy định tại Điều 11 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì Chính 

phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước. 

2) Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các 

lĩnh vực: Đất đai; Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản, địa chất;Môi trường; 

Khí tượng, thuỷ văn; Đo đạc, bản đồ; Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải 

đảo; Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ. 

3) Tổng cục Môi trường: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về môi trường và thực hiện các dịch vụ công theo quy 

định của pháp luật. Tổng cục Môi trường được giao 18 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có 

những nhiệm vụ chuyên môn đặc thù như: Kiểm soát ô nhiễm; quản lý chất thải và cải thiện 

môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường lưu vực sông, vùng ven biển; thẩm 

định và đánh giá tác động môi trường; quan trắc và thông tin môi trường... 

4) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và Uỷ ban nhân cấp tỉnh bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy 

hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng và dự án, công trình 

quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

            Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  chủ trì phối hợp vối Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan đối với sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo 

vệ thực vật, phân bón, chất thải trong nông nghiệp; đối với quản lý giống cây trồng, giống vật 

nuôi biến đổi gen và sản phẩm của chúng; đối với các hệ thống đê điều, thủy lợi, khu bảo tồn 

rừng và nước sạch phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn. 

 Bộ Công thương: chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật 
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có liên quan đối với lĩnh vực công nghiệp; xử lý các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý; chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp môi trường. 

           Bộ Thủy sản (nay đã được sát nhập vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ 

trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với lĩnh vực hoạt 

động nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản; sinh vật thủy sản biến đổi gen và sản phẩm của 

chúng; các khu bảo tồn biển. 

  Bộ Xây dựng: chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và  các quy định khác của pháp luật có 

liên quan đối với các hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải 

rắn và nước thải đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làng 

nghề và khu dân cư nông thôn tập trung. 

  Bộ giao thông vận tải: chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan đối với hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông vận tải. 

   Bộ Y tế: chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý chất thải rắn y tế; công tác bảo vệ 

môi trường trong các cơ sở y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt động mai táng. 

   Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: huy động lực lượng ứng phó, khắc phục sự cố môi 

trường; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong lực lượng vũ 

trang thuộc thẩm quyền quản lý. 

   Các bộ khác, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:  thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của mình. 

5) Vụ môi trường hoặc Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Giúp Bộ trưởng 

các Bộ trong việc tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản 

pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường trong ngành, lĩnh 

vực được phân công quản lý. Phòng/ Ban môi trường ở các Tổng cục, cục trực thuộc: 

tham mưu, giúp Cục trưởng, Tổng cục trưởng về bảo vệ môi trường đối với một số Cục, 

Tổng cục trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng đủ các yêu cầu cụ thể. 

 

 (b)  Chức năng của các Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương: 

 

1) UBND cấp tỉnh: Có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại 

địa phương như sau:  

- Ban hành theo thẩm quyền quy định, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ 

môi trường. 



Đánh giá môi trường  

Dự án quản lý thiên tai Việt Nam  

83 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi 

trường. 

- Chỉ đạo xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương. 

- Chỉ đạo định kỳ tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường 

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền. 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan; phối hợp với Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh liên quan giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh. 

 

2) Sở Tài nguyên và Môi trường: Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường tại địa phương theo định kỳ; điều tra, xác định khu 

vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng trên địa bàn và định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

khắc phục ô nhiễm môi trường của các cơ sở đó. 

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch 

huy động các nguồn lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi 

trường gây ra theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Thực hiện việc cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép đối với chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, cấp 

giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền. 

- 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 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, đề án bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh 

quan môi trường liên ngành, bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước (nếu 

có) theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn xây dựng và tổ chức, quản lý hệ thống quan trắc môi trường theo quy định của 

pháp luật; thống kê, lưu trữ số liệu về môi trường tại địa phương. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc chức năng của Sở. 

- Tổ chức việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí bảo vệ môi 

trường đối với chất thải theo quy định của pháp luật. 

- Tổng hợp dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của các cơ quan, đơn vị thuộc địa 

phương và phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp. 

 

3) Chi cục Bảo vệ môi trường: Chi cục 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 
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hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ 

môi trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 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, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt hoặc ban hành. 

 

4)  Uỷ ban nhân dân cấp huyện: UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường tại địa phương như sau: 

- Ban hành theo thẩm quyền quy định, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo 

vệ môi trường; 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ 

môi trường; 

- Tổ chức đăng ký và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường; 

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải quyết các vấn đề môi trường 

liên huyện; 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo ủy quyền của cơ 

quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; 

- Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND cấp xã. 

 

5)  Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp UBND cấp 

huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn cấp huyện. Cụ thể: tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo 

vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi 

trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các 

cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy 

định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động 

có hiệu quả. 

 

6)  UBND cấp xã: UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường tại địa phương. 

 

7) Cán bộ Địa chính – Xây dựng: Giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về môi trường 

 

8) Bộ phận chuyên môn về BVMT trong các doanh nghiệp nhà nước và các khu 

công nghiệp, khu chế xuất, vv. 


