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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quan trắc  

và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 
25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; Thông tư 
số 02/2017/TT-BTC ngày 6/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 
13/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;   

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc Tài nguyên và Môi 
trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số           
404/TTr-STNMT ngày 23/9/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi 
trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu của dự án 

Dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn được triển khai sẽ góp phần nâng cao năng lực về quan trắc và 
phân tích môi trường cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh; bảo đảm 
đáp ứng được các nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường. Số liệu quan trắc 
tự động góp phần kiểm soát chặt chẽ tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước, 
không khí, góp phần nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, giám sát và 
bảo vệ môi trường theo Chương trình giám sát môi trường quốc gia nói chung 
và của tỉnh nói riêng; nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà 
nước về môi trường; công khai dữ liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để Nhân dân biết và cùng giám sát chất lượng môi trường, làm cơ sở để xử lý vi 
phạm hành chính những đơn vị vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

4. Quy mô đầu tư 

Đầu tư Trạm quan trắc môi trường tự động và hệ thống tiếp nhận thông 
tin bảo đảm đồng bộ; Trạm quan trắc được đầu tư sẽ truyền số liệu đến phần 
mềm quản lý quan trắc dữ liệu tự động được cài đặt tại Trung tâm điều hành 
thông qua đường truyền Internet, cụ thể: 

Đầu tư xây dựng 03 Trạm quan trắc môi trường không khí tự động đặt tại 
các khu vực đông dân cư, khu vực bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sản xuất công 
nghiệp, khai thác mỏ đá, hoạt động giao thông vận tải, cụ thể: Nhà văn hóa thôn 
Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng; Nhà văn hóa thôn Chiến Thắng, thị 
trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và Trạm y tế xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc.  

Đầu tư xây dựng 01 Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động tại 
điểm cầu Mai Pha thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (gần điểm quy hoạch 
được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ).   

Đầu tư 01 Trung tâm điều hành và đầu tư hệ thống máy chủ, phần mềm 
chuyên dụng và các máy tính, máy in… phục vụ cho hoạt động của Trung tâm 
điều hành tại Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

Đầu tư máy móc, thiết bị cho phòng thí nghiệm gồm thiết bị quan trắc 
hiện trường, thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm để bảo đảm phục vụ nhu 
cầu phân tích, quan trắc hiện trạng của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Đào tạo, chuyển giao công nghệ. 

5. Sản phẩm của dự án 

Nhà điều hành; Thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị quan trắc hiện trường 
cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
04 trạm quan trắc môi trường tự động, cố định tại một số vị trí xung yếu trên địa 
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bàn tỉnh (03 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh và 01 trạm quan 
trắc môi trường nước mặt xung quanh). 

Danh mục sản phẩm chi tiết được thể hiện tại Báo cáo nghiên cứu khả thi 
dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn.   

6. Tổng mức đầu tư dự án 

Tổng kinh phí thực hiện là: 47.040.574.000  đồng (Bằng chữ: Bốn mươi 
bẩy tỷ, không trăm bốn mươi triệu, năm trăm bảy mươi tư nghìn đồng chẵn). 

Trong đó: 
Đơn vị tính : Đồng 

STT Khoản mục chi phí Giá trị  Ghi chú 

1 Chi phí xây dựng 1.497.122.000  

2 Chi phí thiết bị 42.512.925.000  

3 Chi phí quản lý dự án 910.128.000  

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.027.408.000  

5 Chi phí khác 461.905.000  

6 Chi phí dự phòng 631.086.000  

  TỔNG CỘNG 47.040.574.000  

(Có Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán kinh phí kèm theo) 

7. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Ngân sách sự nghiệp môi trường. 

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

9. Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng kể từ ngày phê duyệt Dự án. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kho 
bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng 
và thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT) 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu     
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