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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Phòng Tài nguyên Biển, Biến đổi khí hậu và Khí tượng thuỷ văn  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, biên 

chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các 

tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Sóc Trăng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên Biển, 

Biến đổi khí hậu và Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Sóc Trăng 

1. Chức năng: 

Phòng Tài nguyên Biển, Biến đổi khí hậu và Khí tượng thuỷ văn là phòng 

chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và 

toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường; giúp Giám đốc Sở thực hiện chức 

năng quản lý Nhà nước về khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

2.1 Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và 

hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

về biển, hải đảo. 
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2.2 Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên biển, hải đảo thuộc thẩm quyền ban 

hành của Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên biển, hải đảo sau khi được phê 

duyệt. 

2.4 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, theo dõi thi hành pháp 

luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên biển, hải đảo trên địa bàn 

tỉnh. 

2.5 Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý 

tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo: 

a) Điều phối tổ chức thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

b) Tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch không gian biển quốc gia, kế 

hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ; lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương 

trình quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ thuộc phạm vi quản lý; 

c) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp, cấp lại, gia hạn, 

sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển; quản lý 

việc nhận chìm ở biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc giao, công 

nhận, cho phép trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao 

khu vực biển; thu hồi khu vực biển; quản lý việc sử dụng khu vực biển thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Tổ chức thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; lập hồ sơ và 

quản lý tài nguyên hải đảo theo quy định; 

e) Thực hiện các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, 

các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển theo quy định; 

g) Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, thống kê tài nguyên 

biển và hải đảo theo quy định. 

2.6 Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Khí tượng 

thuỷ văn: 

a) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công 

trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; 

b) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình 

khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương 

xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 
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c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong 

việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy 

văn của Trung ương trên địa bàn; 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phát triển 

mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai 

thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã 

hội và phòng, chống thiên tai ở địa phương; 

đ) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và truyền, phát tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn, phạm vi quản lý; 

e) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt 

hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

nhân dân tỉnh; 

g) Tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mực 

nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý; 

h) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin 

khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của chủ các công trình hồ chứa trong 

thời gian có lũ theo quy định của pháp luật; 

i) Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo thiên tai 

khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn; thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu khí tượng thủy văn trong các công trình, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

đôn đốc theo thẩm quyền các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực hiện 

các biện pháp phát triển hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn. 

2.7 Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Biến đổi 

khí hậu: 

a) Xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 

của địa phương; 

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý; 

c) Thực hiện việc lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

d) Tổ chức triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh 

giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí 

hậu; xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý; 
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đ) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến 

đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp địa phương thuộc thẩm 

quyền quản lý; 

e) Quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon; kiểm soát hoạt động sản 

xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây 

hiệu ứng nhà kính tại địa phương theo quy định của pháp luật và theo các điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

g) Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê 

khí nhà kính cấp quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia; 

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hàng năm lập báo cáo về 

ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; 

i) Tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ 

tầng ô-dôn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.8 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện hợp 

tác quốc tế về khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo quy định của pháp luật và theo phân 

công của Giám đốc Sở hoặc uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2.9 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với Phòng 

Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và 

môi trường thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí 

hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

2.10 Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và 

đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được phân 

công theo quy định. 

2.11 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 2. Biên chế của Phòng Tài nguyên Biển, Biến đổi khí hậu và Khí 

tượng thuỷ văn 

Căn cứ vào khối lượng công việc, vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, Giám đốc Sở quyết định giao biên chế cụ thể hàng năm của Phòng 

Tài nguyên Biển, Biến đổi khí hậu và Khí tượng thuỷ văn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 26/QĐ-STNMT ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế 

của Chi cục Biển tỉnh Sóc Trăng. Các quy định trước đây trái với các quy định 

tại Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tài nguyên Biển, Biến đổi 

khí hậu và Khí tượng thuỷ văn, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các 
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cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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