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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức       

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất 

quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ; 

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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (sau đây gọi là Ban Tổ chức), danh sách các thành viên tại Phụ 

lục 1 kèm theo. 

Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, nội dung,  

kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.  

Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho các Thành viên. Các Thành viên  

được phép huy động các nguồn lực của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ và  

chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công việc được phân công. 

Điều 2. Ban Tổ chức có các Tiểu ban giúp việc, gồm: 

1. Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền 

a) Danh sách Thành viên của Tiểu ban tại Phụ lục 2 kèm theo. 

b) Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng 

ban Tổ chức xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch tổ chức các hoạt động 

và phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường; dự thảo các bài phát biểu chào mừng, phát biểu khai 

mạc, bế mạc của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Bộ tại Lễ kỷ niệm và 

sự kiện liên quan nêu trên; tổ chức sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền về các 

thành tựu của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường; các hoạt động chào mừng 

Lễ kỷ niệm và thực hiện các công việc liên quan khác do Trưởng ban Tổ chức 

phân công. 

2. Tiểu ban Hậu cần, khánh tiết  

a) Danh sách Thành viên của Tiểu ban tại Phụ lục 3 kèm theo. 

b) Tiểu ban Hậu cần, khánh tiết có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng ban 

Tổ chức xây dựng dự toán và chuẩn bị kinh phí; lập danh sách đại biểu, khách 

mời, trang trí hội trường, công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần, in ấn, cấp phát tài 

liệu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức kỷ niệm 20 

năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện các công việc liên quan 

khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

Các Tiểu ban chịu sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Tổ chức. 

Các Thành viên của Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Tiểu ban 

phân công, được huy động các nguồn lực từ đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được 

giao.  

Ban Tổ chức và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc Bộ và các thành viên nêu tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TCCB, HĐ. 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 Trần Hồng Hà 
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PHỤ LỤC 1 

Danh sách Thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập                

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT ngày        tháng        năm 2022   

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Trưởng ban: ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

2. Phó Trưởng ban:  

- Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Các Thành viên  

- Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế; Kế hoạch - Tài chính; Khoa học và 

Công nghệ; Pháp chế; Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Tổ chức cán bộ; 

- Tổng cục trưởng các Tổng cục: Biển và Hải đảo Việt Nam; Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam; Quản lý đất đai; Môi trường; Khí tượng Thủy văn; 

- Cục trưởng các Cục: Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Biến đổi khí hậu; Quản lý 

tài nguyên nước; Viễn thám Quốc gia; 

- Chánh Thanh tra Bộ; 

- Chánh Văn phòng Bộ; 

- Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; 

- Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường;  

- Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường; 

- Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; 

- Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; 

- Chủ tịch Công đoàn Bộ; 

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ. 

Danh sách Thành viên Ban Tổ chức gồm 30 người./. 
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PHỤ LỤC 2 

Danh sách Thành viên Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT ngày        tháng        năm 2022   

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Trưởng Tiểu ban: ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban:  

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 

- Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền. 

3. Thành viên Tiểu ban 

- Chánh Thanh tra Bộ; 

- Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính; Hợp tác quốc tế; Khoa học và 

Công nghệ; Pháp chế; 

- Tổng cục trưởng các Tổng cục: Biển và Hải đảo Việt Nam; Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam; Quản lý đất đai; Môi trường; Khí tượng Thủy văn; 

- Cục trưởng các Cục: Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Biến đổi khí hậu; Quản lý 

tài nguyên nước; Viễn thám quốc gia; 

- Viện trưởng các Viện: Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; 

Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Khoa học Khí 

tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Khoa học tài nguyên nước; 

- Hiệu trưởng các Trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;  

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; Đào tạo và Bồi dưỡng cán 

bộ tài nguyên và môi trường; 

- Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; 

- Tổng Biên tập: Báo Tài nguyên và Môi trường; Tổng Biên tập Tạp chí 

Tài nguyên và Môi trường. 

Danh sách Thành viên Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền gồm 29 người./. 
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PHỤ LỤC 3 

Danh sách Thành viên Tiểu ban Hậu cần, khánh tiết 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT ngày        tháng        năm 2022   

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Trưởng Tiểu ban: ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban:  

- Chánh Văn phòng Bộ; 

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

3. Thành viên Tiểu ban 

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; 

- Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; 

- Chủ tịch Công đoàn Bộ; 

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội; Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; Trường Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; 

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Công ty TNHH 

MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản 

Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Trung tâm Quy hoạch và Điều 

tra tài nguyên nước quốc gia; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng. 

Danh sách Thành viên Tiểu ban Hậu cần, khánh tiết gồm 17 người./. 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-02-28T17:10:39+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Huyền<nthuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-01T16:42:30+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Hà<thha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-01T17:09:31+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-01T17:09:36+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-01T17:09:40+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-03-01T17:09:46+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




