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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
___________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch               

ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019                  

của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của                   

Luật Quy hoạch; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi 

trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội 

dung sau: 

1. Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch 

a) Tên quy hoạch: Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia.  

b) Thời kỳ quy hoạch: thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

c) Phạm vi của Quy hoạch: trên toàn bộ Lãnh thổ Việt Nam bao gồm các 

vùng đất, vùng nước (vùng nước mặt lục địa và vùng nước biển), vùng trời, 

khoảng không, lòng đất thuộc chủ quyền của Việt Nam.   

2. Yêu cầu về quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu lập quy hoạch 

a) Yêu cầu về quan điểm lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường 

quốc gia 
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Việc lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải bảo đảm 

quán triệt, thực hiện theo các quan điểm sau đây: 

- Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước về quan trắc môi trường; phù hợp với quy định của pháp luật về 

quy hoạch, pháp luật về quan trắc môi trường và pháp luật khác có liên quan; 

- Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải bảo đảm lồng 

ghép tối đa giữa các lĩnh vực, có tính kế thừa, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật 

và đội ngũ quan trắc viên hiện có; 

- Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải ưu tiên nâng 

cao năng lực cảnh báo môi trường của quốc gia; 

- Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải hướng tới tăng 

cường xã hội hoá đối với hoạt động quan trắc môi trường. 

b) Yêu cầu về nguyên tắc lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường 

quốc gia 

Việc lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải bảo đảm 

theo các nguyên tắc sau: 

- Bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan tới quy hoạch 

trong các Luật và Nghị định; 

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch khác có liên quan; 

- Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ 

thống quy hoạch quốc gia; 

- Bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, 

cá nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và 

lợi ích của người dân; 

- Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên 

thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước 

đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch; 

- Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm 

định quy hoạch; 

- Bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch; 

- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân 

quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước. 
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c) Yêu cầu về mục tiêu lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường 

quốc gia 

Việc xác định các mục tiêu trong quy hoạch tổng thể quan trắc môi 

trường quốc gia phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc nêu trên và phải đáp 

ứng các yêu cầu cơ bản sau đây: 

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc 

môi trường quốc gia bao gồm chương trình quan trắc chất lượng môi trường 

tại các lưu vực sông và hồ liên tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập 

trung nhiều nguồn thải, có nguồn thải lớn tác động liên tỉnh, quan trắc môi 

trường xuyên biên giới và chương trình quan trắc đa dạng sinh học để đánh 

giá hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời cung cấp 

thông tin, dữ liệu và nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi 

trường phục vụ công tác quản lý và công khai thông tin tới cộng đồng. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Xây dựng được quy hoạch các trạm quan trắc môi trường phục vụ việc 

quan trắc môi trường nền và quan trắc môi trường tác động tới năm 2030 

nhằm đáp ứng yêu cầu công tác theo dõi diễn biến chất lượng môi trường 

quốc gia; 

+ Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc theo từng thành phần môi 

trường bao gồm quan trắc môi trường nền và quan trắc môi trường tác động, 

cung cấp thông tin, dữ liệu về chất lượng môi trường cho công tác quản lý; 

xây dựng hệ thống quan trắc đa dạng sinh học và các thông số quan trắc chủ 

yếu về đa dạng sinh học; 

+ Tăng cường năng lực cho các trạm quan trắc môi trường hiện có và các 

trạm quan trắc môi trường địa phương; 

+ Thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường 

quốc gia, xây dựng cơ chế điều phối, chia sẻ thông tin quan trắc môi trường 

giữa các mạng lưới/chương trình quan trắc. 

3. Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch 

a) Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch 

Nội dung nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch                           

số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP   

ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số 

điều của Luật Quy hoạch. Việc lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường 

quốc gia phải đáp ứng các nội dung cơ bản sau đây: 
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* Xây dựng nội dung về phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan 

trắc môi trường quốc gia; hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và 

hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quy hoạch quan trắc môi 

trường quốc gia 

+ Đánh giá tổng thể việc thực hiện công tác quan trắc môi trường theo 

Quyết định 90/QĐ-TTg với các nội dung sau đây: 

. Đánh giá việc rà soát, hoàn thiện văn bản, quy trình liên quan tới hoạt 

động quan trắc môi trường;  

. Rà soát, đánh giá việc xây dựng và vận hành các trạm quan trắc theo 

quy hoạch đặt ra; 

. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chương trình quan trắc môi trường 

theo các điểm quan trắc trong quy hoạch; 

. Đánh giá năng lực thực hiện quan trắc của các trạm quốc gia được lồng 

ghép (khí tượng thuỷ văn, hải văn, tài nguyên nước); 

. Đánh giá tiến độ xây dựng, thực hiện các trạm/điểm quan trắc theo              

quy hoạch; 

. Đánh giá việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ 

hoạt động quan trắc môi trường; 

. Rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng công tác quan trắc môi trường 

đang được thực hiện trên toàn quốc bao gồm các chương trình quan trắc do 

các đơn vị khác nhau từ trung ương đến địa phương đang thực hiện. 

- Rà soát, đánh giá năng lực thực hiện quan trắc môi trường của hệ thống 

các phòng thí nghiệm, phân tích môi trường  

+ Rà soát, thống kê các phòng thí nghiệm đang tham gia công tác quan 

trắc môi trường tại trung ương và địa phương; 

+ Đánh giá năng lực thực hiện quan trắc môi trường của các phòng thí 

nghiệm đối với từng thành phần môi trường và các thông số ô nhiễm trong 

các thành phần môi trường; 

+ Đánh giá hiệu quả việc sử dụng các số liệu quan trắc môi trường từ các 

phòng thử nghiệm trong những năm vừa qua; 

- Đánh giá, phân tích hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu môi trường 

+ Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý số liệu quan trắc môi trường hiện nay; 
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+ Đánh giá hiệu quả cơ chế chia sẻ thông tin, công bố thông tin về dữ 

liệu quan trắc môi trường. 

- Thu thập các thông tin khác phục vụ xây dựng quy hoạch 

+ Rà soát các văn bản quy hoạch khác (quy hoạch phát triển kinh tế xã 

hội, quy hoạch thoát nước, phân vùng xả thải của địa phương, quy hoạch 

ngành công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông 

nghiệp…), xây dựng báo cáo tổng thể về các quy hoạch khác có liên quan để 

phục vụ cho việc lập quy hoạch quan trắc; 

+ Thu thập các thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn, địa hình, thời 

tiết theo từng khu vực để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn tần suất, thời điểm 

quan trắc;  

+ Thu thập các thông tin dữ liệu và xây dựng báo cáo về các nguồn gây 

tác động tới môi trường (sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đô thị…) và hiện 

trạng các nguồn tiếp nhận; 

+ Thu thập thông tin, xây dựng báo cáo về các đối tượng/khu vực chịu 

tác động do ô nhiễm môi trường: số liệu về mật độ dân cư, các khu vực tự 

nhiên có khả năng chịu tác động (đất xâm nhập mặn, khu bảo tồn, các khu 

hồ/sông được bảo vệ nghiêm ngặt…); 

+ Điều tra, đánh giá hoạt động quan trắc đa dạng sinh học ở Việt Nam 

bao gồm cả việc quan trắc, thu thập thông tin về đa dạng sinh học theo các chỉ 

tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu phát triển bền vững, chỉ tiêu thực hiện Chiến 

lược quốc gia bảo tồn đa dạng sinh học. 

* Xây dựng quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án quy hoạch tổng 

thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia phù hợp với phân vùng môi 

trường, định hướng quan trắc và cảnh báo môi trường trong quy hoạch bảo vệ 

môi trường 

- Xây dựng nội dung, xác định quan điểm chủ đạo của việc xây dựng hệ 

thống quan trắc môi trường quốc gia là hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực 

cảnh báo môi trường của quốc gia; 

- Xây dựng một số yêu cầu đối với việc lựa chọn phương án khi xây 

dựng quy hoạch, cụ thể: 

+ Yêu cầu về lãnh thổ; 

+ Yêu cầu về việc phân loại các thành phần môi trường. 

- Rà soát nội dung phân vùng môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi 

trường phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch; 
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- Phân tích các nội dung triển khai giữa mạng lưới quan trắc môi trường 

quốc gia và mạng lưới quan trắc môi trường địa phương; xác định các nội 

dung sẽ xây dựng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; 

- Xây dựng phương pháp quy hoạch quan trắc đối với từng khu vực theo 

phân vùng môi trường; 

- Xây dựng quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương pháp lập quy 

hoạch: 

+ Rà soát nội dung về phân vùng môi trường quốc gia trong quy hoạch 

bảo vệ môi trường; 

+ Xây dựng phương pháp quy hoạch theo hướng tập trung vào mục tiêu 

quan trắc phục vụ cảnh báo môi trường. 

* Xây dựng nội dung về bố trí mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, 

bao gồm định hướng các điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường đất, 

nước, không khí trên phạm vi cả nước và các trạm quan trắc tự động; định 

hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ 

thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường 

Công tác quan trắc môi trường được thực hiện đối với các thành phần 

môi trường khác nhau, bao gồm: nước, không khí, đất, trầm tích, tiếng ồn,.… 

Đối với từng thành phần môi trường khác nhau thì mục đích, yêu cầu và việc 

thực hiện quan trắc có sự khác nhau, mang tính đặc thù riêng. Do đó, để xây 

dựng được quy hoạch tổng thể cần thiết phải xây dựng được các quy hoạch 

quan trắc riêng đối với từng thành phần môi trường. 

- Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước mặt và trầm tích 

+ Rà soát các thông tin về quan trắc nước mặt và trầm tích: 

. Rà soát tổng thể các chương trình quan trắc môi trường nước mặt đang 

được các đơn vị từ Trung ương đến địa phương thực hiện hiện nay, đánh giá 

hiệu quả việc lồng ghép với các trạm khí tượng thuỷ văn; 

. Rà soát hiệu quả các số liệu quan trắc từ các trạm nước mặt tự động. 

+ Phân vùng các khu vực quan trắc nước mặt và trầm tích:   

. Căn cứ vào các số liệu phát triển kinh tế, xã hội; rà soát các nguồn tác 

động chính tới các lưu vực sông; 

. Phân loại các sông chính trên địa bàn cả nước theo mức độ ô 

nhiễm/chịu tác động, từ đó xác định mục đích quan trắc theo từng khu vực. 



7 

+ Xây dựng các trạm, điểm quan trắc: 

. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trạm, điểm quan trắc môi trường nền 

và quan trắc tác động môi trường theo các khu vực chịu tác động tại các lưu 

vực sông liên tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các hồ lớn, các khu vực có 

tính chất liên vùng, liên tỉnh; 

. Nghiên cứu, kế thừa các điểm, trạm quan trắc về thủy văn môi trường; 

. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng vị trí các điểm cần quan trắc tự động 

nước mặt để theo dõi thường xuyên, liên tục diễn biến đồng thời cảnh báo 

nguy cơ ô nhiễm môi trường (các khu vực đầu nguồn, khu vực tập trung nhiều 

nguồn thải lớn, khu vực có các điều kiện thuỷ văn phức tạp, không thuận lợi 

cho việc tự làm sạch của nguồn tiếp nhận…); 

. Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc nước mặt tự động, liên tục tại 

các lưu vực sông liên tỉnh, các hồ lớn với nguồn nước được bảo vệ nghiêm 

ngặt theo phân vùng trong quy hoạch bảo vệ môi trường; 

. Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc nước mặt xuyên biên giới tại 

các vị trí đầu nguồn các dòng sông xuyên biên giới. 

- Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước biển và trầm tích 

+ Rà soát tổng thể các chương trình quan trắc môi trường nước biển 

đang được các đơn vị từ Trung ương đến địa phương thực hiện hiện nay; 

+ Phân loại các khu vực biển cần thực hiện quan trắc;  

+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các điểm, trạm quan trắc môi trường 

nền nước biển và quan trắc tác động môi trường nước biển tại các khu vực 

chịu tác động; 

+ Nghiên cứu, kế thừa các điểm, trạm quan trắc về hải văn môi trường; 

+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng vị trí các điểm cần quan trắc tự động 

nước biển để theo dõi thường xuyên, liên tục diễn biến đồng thời cảnh báo 

nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

- Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí quốc gia 

+ Rà soát các thông tin về quan trắc không khí: 

. Rà soát tổng thể các chương trình quan trắc môi trường không khí đang 

được các đơn vị từ Trung ương đến địa phương thực hiện hiện nay, đánh giá 

hiệu quả việc lồng ghép với các trạm khí tượng thuỷ văn; 
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. Rà soát hiệu quả các số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động. 

+ Phân vùng các khu vực quan trắc không khí: 

. Rà soát, xây dựng tiêu chí phân vùng và thực hiện phân vùng các khu 

vực cần quan trắc; 

. Đánh giá điều kiện khí tượng, kinh tế - xã hội (phát triển kinh tế, dân 

cư) tại từng khu vực để làm căn cứ xây dựng các trạm, điểm quan trắc. 

+ Xây dựng các trạm, điểm quan trắc: 

. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các điểm quan trắc môi trường nền và 

quan trắc tác động môi trường theo các khu vực chịu tác động; 

. Nghiên cứu, xây dựng mạng lưới các trạm quan trắc môi trường không 

khí tự động phục vụ việc cảnh báo môi trường; 

. Căn cứ theo đặc điểm từng vị trí quan trắc trong mạng lưới, đề xuất các 

thông số ô nhiễm cần quan trắc; 

. Nghiên cứu, kế thừa các điểm, trạm quan trắc về khí tượng; 

. Nghiên cứu, đề xuất các vị trí quan trắc đối với thông số Bụi Nano phục 

vụ cung cấp dữ liệu, nghiên cứu ảnh hưởng tới sức khỏe con người; 

. Xây dựng mạng lưới quan trắc không khí xuyên biên giới: khu vực các 

điểm giáp ranh, gần biên giới, các điểm chịu tác động xuyên biên giới căn cứ 

theo hướng gió và các yếu tố khí tượng. 

- Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường đất quốc gia 

+ Xây dựng các tiêu chí, mục đích phục vụ quan trắc môi trường đất 

(khu vực có nguy cơ suy thoái do sử dụng phân bón nông nghiệp, các khu vực 

xâm nhập mặn, khu vực ảnh hưởng bởi phát sinh chất thải…);   

+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trạm quan trắc môi trường nền và 

quan trắc môi trường tác động theo các khu vực chịu tác động; 

+ Nghiên cứu, kế thừa các điểm, trạm quan trắc môi trường đất theo quy 

hoạch trước đây và các điểm đang được các bộ/ngành khác thực hiện. 

- Xây dựng mạng lưới quan trắc đa dạng sinh học  

+ Xác định phạm vi, đối tượng, vị trí quan trắc đa dạng sinh học; 
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+ Xác định nội dung quan trắc đa dạng sinh học; xác định lộ trình, tổ 

chức thực hiện; 

+ Xác định các phương án xây dựng mạng lưới quan trắc đa dạng                  

sinh học. 

- Xây dựng mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường khác  

+ Rà soát, đánh giá các khu vực, điểm chịu tác động do hoạt động công 

nghiệp; 

+ Rà soát tổng thể các chương trình quan trắc thành phần môi trường 

đang thực hiện; 

+ Xây dựng mạng lưới các trạm quan trắc môi trường nước ngầm; 

+ Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường mưa axit; 

+ Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường theo chuyên đề: xây dựng 

mạng lưới quan trắc môi trường đối với các khu vực chịu tác động lớn bởi 

hoạt động sản xuất công nghiệp; mạng lưới quan trắc tiếng ồn… 

* Định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi 

trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường 

- Định hướng phát triển các phòng thí nghiệm 

+ Rà soát, đánh giá năng lực các phòng thí nghiệm tham gia công tác 

quan trắc môi trường; 

+ Xây dựng định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm theo 

hướng nâng cao năng lực quan trắc, phân tích của các cơ sở hiện có; 

+ Tăng cường năng lực của các phòng thí nghiệm đối với hoạt động 

kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC); 

+ Xây dựng năng lực, hình thành mạng lưới các phòng thí nghiệm có đủ 

năng lực quan trắc, phân tích một số các hợp chất đặc thù như: các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân huỷ (POPs), các chất nguy hại khó phân hủy (PTS)…; 

+ Xây dựng năng lực các phòng thí nghiệm đối với việc quản lý các dữ 

liệu quan trắc môi trường; 

+ Xây dựng danh mục các trạm quan trắc môi trường quốc gia theo 

hướng mở, trong đó tăng cường công tác xã hội hoá, bổ sung các tổ chức có 

đủ năng lực vào danh mục các trạm quan trắc môi trường quốc gia. 
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- Định hướng phát triển hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc                  

môi trường  

+ Rà soát, xác định các nguồn hệ thống thông tin dữ liệu quan trắc hiện 

có trên cả nước; 

+ Xây dựng hệ thống thông tin tổng thể về quan trắc môi trường quốc gia; 

+ Xây dựng quy trình cảnh báo môi trường trên cơ sở các nguồn thông 

tin dữ liệu thu thập được. 

* Xây dựng định hướng liên kết mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc 

môi trường quốc gia với mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường 

cấp tỉnh và kết nối mạng lưới quan trắc môi trường 

- Điều tra, khảo sát thu thập nguồn số liệu quan trắc môi trường 

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về cơ chế điều phối, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia gồm có: 

+ Cơ chế công bố thông tin quan trắc môi trường bao gồm các thông tin 

quan trắc môi trường cần phải được công bố, minh bạch và chia sẻ để các tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng có thể tham gia theo dõi, giám sát; 

+ Cơ chế chia sẻ thông tin quan trắc môi trường giữa trung ương và địa 

phương; 

+ Cơ chế chia sẻ thông tin quan trắc môi trường giữa các địa phương                   

lân cận trong cùng một phân vùng, khu vực chịu tác động; 

+ Nghiên cứu, thiết lập mạng lưới các cơ quan quản lý, tiếp nhận thông 

tin từ cấp địa phương, vùng đến cấp trung ương phục vụ cho việc quản lý dữ 

liệu quan trắc môi trường.  

- Đầu tư, xây dựng phần mềm phục vụ quản lý thông tin, dữ liệu quốc 

gia về quan trắc môi trường; 

- Đề xuất các giải pháp ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong 

việc phân tích, đánh giá các dữ liệu quan trắc (các công nghệ trí tuệ nhân tạo 

AI, Dữ liệu lớn Big Data, Công nghệ Internet vạn vật IoT…). 

* Xây dựng danh mục dự án quan trắc môi trường quốc gia 

Lựa chọn danh mục các dự án quan trắc môi trường quốc gia cần ưu tiên 

thực hiện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Triển khai các chương trình quan trắc tổng thể theo quy hoạch đã được 

phê duyệt; 
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- Đầu tư bổ sung một số trạm quan trắc tự động tại các khu vực ưu tiên 

cao theo quy hoạch; 

- Đầu tư thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác quản lý các nguồn thông 

tin, dữ liệu quan trắc môi trường; 

- Tăng cường năng lực quan trắc môi trường cho các trạm quan trắc môi 

trường quốc gia và địa phương; 

- Hướng dẫn kỹ thuật quan trắc môi trường cho các địa phương; 

- Xác định danh mục các dự án ưu tiên quan trắc đa dạng sinh học; 

- Đề xuất xây dựng mô hình/công cụ tính toán phục vụ đánh giá, dự báo 

chất lượng môi trường (nước, không khí) trên cơ sở các dữ liệu quan trắc môi 

trường với nội dung cụ thể sau: 

+ Nghiên cứu, xác định mục tiêu cần dự báo trên cơ sở các số liệu quan 

trắc môi trường được thu thập từ các dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia; 

+ Rà soát, đánh giá các mô hình xử lý dữ liệu quan trắc môi trường hiện 

có tại trung ương và địa phương; đề xuất các giải pháp sử dụng, kế thừa từ các 

dữ liệu hiện có; 

+ Rà soát, nghiên cứu các công cụ về xử lý dữ liệu quan trắc môi trường, 

các mô hình cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường đang được áp dụng trên 

thế giới hiện nay; 

+ Đề xuất việc lựa chọn mô hình tính toán sử dụng cho việc đánh giá, dự 

báo chất lượng môi trường (nước, không khí); 

+ Đề xuất giải pháp điều chỉnh mô hình để phù hợp với thực tế áp dụng 

tại Việt Nam. 

* Xây dựng lộ trình và nguồn lực thực hiện quy hoạch 

- Nghiên cứu, đặt ra lộ trình và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn khi 

thực hiện quy hoạch; 

- Rà soát, xây dựng đội ngũ nhân lực thực hiện công tác quan trắc môi 

trường; 

- Xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho các trạm quan trắc môi 

trường theo từng giai đoạn; 
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- Thực hiện phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương, các 

Tổ chức có đủ năng lực thực hiện quan trắc môi trường tham gia vào hoạt 

động quan trắc môi trường quốc gia, trong đó bao gồm việc triển khai hoạt 

động quan trắc và việc quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc cho Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

b) Yêu cầu về các phương pháp lập quy hoạch 

Các phương pháp cơ bản sau sẽ được sử dụng trong quá trình lập quy 

hoạch, gồm: 

- Phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin. 

- Phương pháp khảo sát, kiểm tra thực tế. 

- Phương pháp phân tích, đánh giá. 

- Phương pháp kế thừa. 

- Phương pháp dự báo. 

- Phương pháp chuyên gia. 

- Phương pháp hội thảo. 

4. Thời hạn lập quy hoạch 

Thời hạn lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ lập 

quy hoạch được phê duyệt. 

5. Thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch  

a) Thành phần hồ sơ quy hoạch 

- Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc 

môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương về 

quy hoạch và các các ý kiến góp ý kèm theo; 

- Báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định quy hoạch; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

- Bản đồ quy hoạch mạng lưới các điểm quan trắc theo từng thành phần   

môi trường. 
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b) Số lượng: 05 bộ bản in và đĩa CD lưu toàn bộ nội dung quy hoạch. 

c) Tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ:  

- Phần hồ sơ văn bản: Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ; Dự thảo văn bản 

quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; các báo cáo thuyết minh chuyên đề 
được in và thể hiện trên giấy khổ A4. 

- Các bản đồ quy hoạch được in màu, tỷ lệ bản đồ được thực hiện theo 

quy định. 

6. Nguồn kinh phí thực hiện lập quy hoạch 

a) Chi phí lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch và các quy định khác có liên quan. 

b) Căn cứ Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc 

gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt, định mức cho hoạt động quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức lập dự toán, thẩm định và quyết định cụ thể chi phí lập Quy 

hoạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức cho hoạt 

động quy hoạch, quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa chọn đơn vị lập 

quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển              

khai thực hiện lập quy hoạch theo Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt 

đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt   

quy hoạch. 

2. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trên toàn quốc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường lập quy 

hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 theo quy định hiện hành bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,                 

Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,               

Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận:                    
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;                  

- Văn phòng Quốc hội;                   

- Kiểm toán Nhà nước; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT,  

  các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, QHĐP, PL; 

- Lưu: VT, KGVX (2). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Trịnh Đình Dũng 
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