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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Đắk Nông, ngày  21 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quyết định số 1099 ngày 23/7/2020 về việc giao nhiệm vụ 

lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường Chương trình kiểm  

soát ô nhiễm môi trường năm 2020  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

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

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy 

định về quản lý chất thải phế liệu; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT, ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh 

môi trường và Công văn số 2136/BTNMT-TTr, ngày 17/4/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức là đối 

tượng trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 14/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Đăk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1730 /QĐ-UBND ngày 31/08/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đăk Nông 

năm 2019-2021; 

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-STNMT ngày 23/7/2020 về việc giao nhiệm 

vụ lấy mẫu phân tích môi trường Chương trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-STNMT ngày 18/12/2020 về việc điều 

chỉnh nội dung Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Giá đất.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 



Điều 1: Điều chỉnh giao nhiệm vụ lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường 

Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông với các nội dung như sau: 

1. Điều chỉnh giá trị giao nhiệm vụ tại Điều 1 Quyết định số 1099/QĐ-

STNMT ngày 23/7/2020 về việc giao nhiệm vụ lấy mẫu phân tích môi trường 

Chương trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2020 như sau: 

- Giá trị giao nhiệm vụ cũ tại Quyết định số 1099/QĐ-STNMT ngày 

23/7/2020: 101.897.000 đồng (Một trăm linh một triệu tám trăm chín mươi bảy 

nghìn đồng chẵn) 

- Giá trị giao nhiệm vụ mới: 148.481.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám 

triệu bốn trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn) 

Lý do điều chỉnh:  

- Điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình để thực hiện tăng cường công 

tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trong quản lý chất thải trong hoạt động 

phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 

3455/QĐ-BCĐQG, ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch Covid 19 và Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 

9 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. 

- Điều chỉnh  số lượng cơ sở, số lượng chỉ tiêu phân tích mẫu môi trường 

và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế từng vụ 

việc phát sinh trên địa bàn tỉnh. 

2. Các nội dung khác vẫn thự hiện theo Quyết định số 1099/QĐ-STNMT 

ngày 23/7/2020 về việc giao nhiệm vụ lấy mẫu phân tích môi trường Chương 

trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2020.  

Điều 2: Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính – Giá 

đất; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 Nơi nhận:        

- Như điều 2; 

- Lưu VT. 
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