
Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỎNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Số: f f 5  /QĐ-TCMT H à Nội, ngày / Đ  tháng ổ '  năm 2018

Q UYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm yụ, quyền hạn và CO’ cấu tố chức 

của Văn phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trưòìig

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔ NG  c ụ c  M Ô I TRƯỜNG

Căn cứ Q uyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố 
chức của Tống cục M ôi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BTNM T ngày 26 tháng 4 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm  Thông tin và D ữ liệu môi trường trực 
thuộc Tổng cục M ôi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và D ữ liệu môi trường 
và Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi 
trường (sau đây gọi là Trung tâm) có chức năng giúp Giám  đốc Trung tâm 
Thông tin và Dữ liệu môi trường (sau đây gọi là Giám đốc) thực hiện công tác 
tổng họp, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế hoạch, tài chính, tổ chức cán 
bộ, khoa học, công nghệ và họp tác quốc tế.

Điều 2. Nhiệm  vụ và quyền hạn

1. v ề  công tác tham  mưu, tống họp:

a) Trình Giám đốc quy chế làm việc và các nội quy, quy chế của Trung 
tâm; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được ban hành;

b) Xây dựng, trình Giám đốc chương trìnK công tác hàng năm của Trung 
tâm; theo dõi, đôn đốc các đon vị trực thuộc Trung tâm  thực hiện sau khi được 
ban hành;

c) Xây dụng lịch công tác tuần của lãnh đạo Trung tâm; báo cáo công tác



tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất của Trung tâm; phối hợp chuấn bị tài 
liệu, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp do lãnh đạo Trung tâm  chủ trì; thông 
báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm; theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện;

d) Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan chuấn bị tài liệu cho các 
chuyến đi công tác của lãnh đạo Trung tâm.

2. v ề  công tác văn thư, lưu trữ:

a) Tổ chức tiếp nhận, xử  lý văn bản đi, đến, bảo quản, sử dụng con dấu, 
tài khoản văn thư và tài khoản chữ ký số của Trung tâm theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện phân loại, lưu trữ, bảo m ật hồ sơ, văn bản, tài liệu 
của Trung tâm  và hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các đơn vị 
trực thuộc Trung tâm.

3. v ề  công tác kế hoạch, tài chính:

a) Xây dựng và trình Giám  đốc kế hoạch dài hạn, trung hạn, chương trình 
công tác năm của Trung tâm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế 
hoạch, nhiệm vụ công tác của Trung tâm;

b) Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tài chính hàng 
năm, giai đoạn các nhiệm  vụ, đề tài, dự án của các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

c) Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài vụ của đơn vị dự toán cấp III 
của Trung tâm; kiểm  tra, giám  sát, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch, tài 
chính, kế toán theo quy định hiện hành;

d) Tham gia quản lý các dự án, nhiệm  vụ về thông tin và dữ liệu môi 
trường; tham  gia xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề tài, dự án 
trong và ngoài nước về thông tin và dữ liệu môi trường thuộc chức năng nhiệm 
vụ của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc.

4. v ề  công tác hành chính, quản trị:

a) Thực hiện công tác sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ 
hoạt động của tổ chức bộ m áy và công tác chuyên m ôn của Trung tâm; tô chức 
quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản và kinh phí được giao;

b) Đầu mối công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ trụ sở; vệ sinh môi 
trường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; phòng chống thiên tai;

c) Xây dựng, trình Giám đốc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản 
lý xe ô tô của Trung tâm; quản lý, điều phối xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo, 
điều hành cùa lãnh đạo Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm;



d) Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và tập huân 
theo phân công của Giám  đốc.

5. v ề  công tác tổ chức, cán bộ:

a) Giúp Giám  đốc quản lý công tác tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, viên 
chức, người lao động, tiền lưcmg, bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế và các chê độ 
chính sách khác thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm;

b) Thực hiện các nhiệm vụ: bảo vệ chính trị nội bộ; thường trực Hội đông 
Khoa học, Hội đồng Thi đua, khen thưởng và Hội đồng Kỷ luật của Trung tâm;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác đào tạo, 
bồi dường viên chức và người lao động thuộc Trung tâm;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen 
thưởng, cải cách hành chính; phòng, chống tham  nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí và công tác dân chủ ở cơ sở của Trung tâm.

6. Chủ trì, phối họp) các đơn vị trực thuộc Trung tâm tham  gia các hoạt 
động phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kiểm tra và giám  sát việc chấp hành các 
quy định về bảo vệ m ôi trưòng theo phân công của Giám  đốc.

7. Đầu mối hoạt động khoa học, công nghệ và họp tác quốc tế của Trung 
tâm theo phân công của Giám đốc.

8. Giúp Giám  đốc thực hiện và quản lý việc triển khai các hoạt động dịch 
vụ, tư vấn theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

9. ứ n g  dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính phục vụ công tác 
quản lý, điều hành của lãnh đạo Trung tâm.

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 
về các lĩnh vực công tác được phân công.

11. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải 
cách hành chính của Trung tâm.

12. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và tài sản thuộc Văn phòng theo 
quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Điều 3. C ơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường có 
Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.



2. Chánh V ăn phòng Trung tâm  Thông tin và Dữ liệu m ôi trường chịu 
trách nhiệm  trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; ký 
các văn bản hành chính theo ủy quyền hoặc thừa lệnh Giám đốc; xây dựng quy 
chế làm việc và điều hành hoạt động của Văn phòng Trung tâm.

3. Phó Chánh Văn phòng Trung tâm  Thông tin và D ữ liệu môi trường 
giúp việc Chánh V ăn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh V ăn phòng và trước 
pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiêu lưc và trách nhiêm thi hành • • •

1. Q uyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Tổng cục; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Giám đốc 
Trung tâm  Thông tin  và Dữ liệu môi trường; Chánh Văn phòng Trung tâm 
Thông tin và Dữ liệu môi trường; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tống cục và 
các đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường chịu trách 
nhiệm thi hành Q uyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưỏng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trường Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưỏng;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đảng ủy Tổng cục;
- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB. C T ^ ^ >

TỎNG CỤC TRƯỞNG


