
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /STNMT-TTQTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Bằng, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định 

 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá sản 

phẩm hoạt động quan trắc môi trường  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

  

Kính gửi: 

 

 

 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 2291/UBND-CN ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc đồng ý chủ trương xây dựng Bộ đơn giá quan trắc và phân 

tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên 

cứu, xây dựng bộ đơn giá, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban 

hành. 

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

triển khai xây dựng Bộ đơn giá. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường và Thông tư Quy định kỹ 

thuật quan trắc môi trường, chính vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tạm 

dừng thực hiện xây dựng Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 8/8/2017 quy định Định mức kinh tế - 

kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường và Thông tư số 24/2017/TT- BTNMT 

ngày 01/9/2017 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng Dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc 

môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có dự thảo Quyết định và các phụ lục 

kèm theo văn bản này). Để dự thảo được hoàn thiện, tuân thủ đúng theo quy 

định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, ngành của 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định 

nêu trên. 

Các ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 02 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp. Bản điện tử (file word) gửi qua hòm 

thư điện tử: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn. 
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Đối với việc góp ý trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng được thực 

hiện đến hết ngày 22/7/2021. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị để 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trung tâm thông tin - Văn Phòng UBND tỉnh 

(để đăng tải trên Cổng TT điện tử của tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTQT&DL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Riểm 
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