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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

                                                                                                           
 

Số:              /QĐ -BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc phê duyệt  điều chỉnh dự toán 

Dự án: Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, 

nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước 

phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước 

và công tác chỉ đạo điều hành 

 

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 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ s  đối v i cán  ộ, công chức, viên chức và 

l c lư ng v  trang; 

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ s  đối v i cán  ộ, công chức, viên chức và 

l c lư ng v  trang; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối 

v i các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trư ng Bộ Tài nguyên và Môi trường  an hành Quy định về tiêu chuẩn, mức 

chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường;  

Căn cứ  Quyết định số 2079/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của 

Bộ trư ng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc  an hành Bộ đơn giá lĩnh v c 

tài nguyên nư c năm 2018 (theo mức tiền lương cơ s  1.300.000 đồng/tháng);  

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của 

Bộ trư ng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc  an hành Bộ đơn giá lĩnh v c 

tài nguyên nư c năm 2018 (theo mức tiền lương cơ s  1.390.000 đồng/tháng);  

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trư ng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc  an hành Quy chế quản lý các 

đề án, d  án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
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 Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trư ng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc  an hành Quy chế quản lý tài 

chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị s  nghiệp công lập thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trư ng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nội dung, d  toán 

kinh phí - D  án “Xây d ng hệ thống theo dõi và quản lý diễn  iến nguồn nư c 

mặt, nư c dư i đất và hoạt động khai thác, sử dụng nư c, xả thải vào nguồn 

nư c phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nư c và công tác chỉ 

đạo điều hành”; 

Xét đề nghị của Cục Quản lý tài nguyên nư c tại Tờ trình số 623/TTr-

TNN ngày 27 tháng 11 năm 2018 về việc điều chỉnh d  toán d  án "Xây d ng 

hệ thống theo dõi và quản lý diễn  iến nguồn nư c mặt, nư c dư i đất và hoạt 

động khai thác, sử dụng nư c, xả thải vào nguồn nư c phục vụ giám sát việc 

tuân thủ giấy phép tài nguyên nư c và công tác chỉ đạo điều hành"; 

Theo đề nghị của Vụ trư ng Vụ Kế hoạch – Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh d  toán kinh phí D  án "Xây d ng hệ thống 

theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nư c mặt, nư c dư i đất và hoạt động khai 

thác, sử dụng nư c, xả thải vào nguồn nư c phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy 

phép tài nguyên nư c và công tác chỉ đạo điều hành" là: 25.863.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỉ, tám trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn), giảm so 

v i Quyết định số 3172/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2017 là 52.000.000 

đồng, trong đó: 

- Nhiệm vụ do Cục Quản lý tài nguyên nư c th c hiện: 7.441.000.000 

đồng; 

- Nhiệm vụ do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

th c hiện: 18.422.000.000 đồng. 

(Chi tiết khối lượng và dự toán tại Phụ lục kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Cục trư ng các Cục: Quản lý tài nguyên nư c, Công nghệ thông 

tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có trách nhiệm phối h p chỉ đạo đơn vị 

tr c thuộc th c hiện D  án theo các nội dung đ  đư c phê duyệt tại Quyết định 

số 3172/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2017 và các nội dung điều chỉnh 

đư c phê duyệt tại Quyết định này; quản lý kinh phí theo đúng quy định hiện 

hành.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu l c kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trư ng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trư ng 

Cục các Cục: Quản lý tài nguyên nư c, Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài 

nguyên môi trường và Thủ trư ng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ trư ng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, KH-TC, BN.10. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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