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Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án
“Tăng cường năng lực quốc gia đểquản lý an toàn hoá chất và chất thải
trong việc thực hiện các Công ước Basel, Rotterdam, Stockholm, Minamata
và Phương pháp tiếp cận Chiến lược quốc tế về quản lý hoá chất
(SAICM) ở Việt Nam”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của
Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định
số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị
định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà
tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và sử
dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và
Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 2459/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Văn kiện Dự án
“Tăng cường năng lực quốc gia để quản lý an toàn hóa chất và chất thải trong
việc thực hiện các Công ước Basel, Rotterdam, Stockholm, Minamata và Phương
pháp tiếp cận Chiến lược quốc tế về quản lý hóa chất (SAICM) ở Việt Nam”;
Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Quản lý Dự án
“Tăng cường năng lực quốc gia để quản lý an toàn hóa chất và chất thải trong
việc thực hiện các Công ước Basel, Rotterdam, Stockholm, Minamata và Phương
pháp tiếp cận Chiến lược quốc tế về quản lý hóa chất (SAICM) ở Việt Nam”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban Quản lý Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia đểquản lý an toàn hoá
chất và chất thải trong việc thực hiện các Công ước Basel, Rotterdam,
Stockholm, Minamata và Phương pháp tiếp cận Chiến lược quốc tế về quản lý
hoá chất (SAICM) ở Việt Nam” (gọi tắt là Dự án VNCCWM).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài
chính, Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Giám đốc và các
các thành viên Ban Quản lý Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia đểquản lý an
toàn hoá chất và chất thải trong việc thực hiện các Công ước Basel, Rotterdam,
Stockholm, Minamata và Phương pháp tiếp cận Chiến lược quốc tế về quản lý
hoá chất (SAICM) ở Việt Nam” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởngLê Công Thành;
- Lưu: VT, TCCB.G.45.
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