
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     năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới 

quan trắc môi trường không khí (giai đoạn 1)” 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đầu tư Công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

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 90/2016/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài 

nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước năm 2020;  

Xét đề nghị của Tổng cục Môi trường tại Tờ trình số 510/TCMT-KHTC 

ngày 25 tháng 02 năm 2020 trình duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí (giai đoạn 1); 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới 

quan trắc môi trường không khí (giai đoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí 

(giai đoạn 1). 

2. Chủ đầu tư: Tổng cục Môi trường. 

3. Mục tiêu: 

Thực hiện quan trắc và kiểm soát chất lượng môi trường không khí trên 

địa bàn toàn quốc, một số điểm nóng và nhạy cảm về môi trường; từng bước 

hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường không khí theo Quy hoạch mạng lưới 

quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia; cung cấp thông tin, số liệu về hiện 

trạng và diễn biến chất lượng môi trường không khí, kịp thời cảnh báo, dự báo 

chất lượng môi trường tại các vùng đặt trạm quan trắc; phục vụ cho công tác 

quản lý và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội. 
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4. Quy mô đầu tư dự kiến:  

- Xây dựng, lắp đặt 19 trạm quan trắc tự động môi trường không khí cơ 

bản tại các tỉnh, thành phố. 

- Xây dựng, lắp đặt 20 trạm quan trắc tự động môi trường không khí 

chuyên đề. 

- Đầu tư hệ thống trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường không khí 

gồm: Thiết bị quan trắc hiện trường; thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích 

trong phòng thí nghiệm; Hệ thống kết nối, quản lý dữ liệu các trạm quan trắc tự 

động. 

5. Tổng mức đầu tư: 515.000.000.000 đồng (Năm trăm mười lăm tỷ đồng). 

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công nguồn Ngân sách trung ương. 

7. Địa điểm đầu tư tại 17 tỉnh, thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, 

Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, 

thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình. 

8. Thời gian thực hiện: 2020-2023. 

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan 

triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, Vụ KHTC. VA. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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