
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:              /QĐ-BTNMT  
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2019
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

 và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

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 Quyết định số 3535/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chuyển Văn phòng thường trực 

Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích 

ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước từ Vụ Hợp tác quốc tế sang Cục Biến 

đổi khí hậu;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng Vụ Tổ 

chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 2 Quyết định số 1266/QĐ-

BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Biến đổi khí hậu như sau: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

15. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí 

hậu; Văn phòng thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ 

Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; tổng hợp 

kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự 

án, nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh do các Bộ, ngành, 

địa phương triển khai thực hiện; thường trực Ban Công tác đàm phán của Việt 

Nam về biến đổi khí hậu.”. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục 

Biến đổi khí hậu và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, 
  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban cán sự đảng Bộ; 
- Đảng ủy Bộ; 
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT 
  tại thành phố Hồ Chí Minh; 
- Công đoàn Bộ,  
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, 
  Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 
- Lưu VT, TCCB.ĐH (50). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

 


	OLE_LINK1

		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-02-18T09:10:18+0700
	Việt Nam
	Phạm Tân Tuyến<tuyenpt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-02-21T08:35:22+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Vĩnh Khang<nvkhang@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-02-21T10:04:16+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Hà<thha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-02-21T10:15:55+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-02-21T10:16:04+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-02-21T10:16:12+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




