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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn                                                             
và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn  

 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 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 1269/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của  
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05 
tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi 
trường; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Chánh Văn 
phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Khí 
tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng thực hiện các hoạt động  
nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền, cung cấp dịch vụ, tư vấn về bảo vệ 
tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu và cung cấp các dịch vụ khác có liên quan theo quy 
định của pháp luật. 

Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu riêng, 
được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp 
luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; có tên giao dịch quốc tế bằng 
tiếng Anh: Ozone Layer Protection Center (viết tắt là CCOZONE). 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và chính sách, pháp 
luật về bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu.   
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2. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tham gia và thực hiện Công ước 
Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm 
tầng ô-dôn và các thỏa thuận quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam tham gia. 

3. Nghiên cứu, thiết kế, cung cấp, chuyển giao công nghệ, thiết bị trong 
lĩnh vực bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, môi trường 
theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn, biên tập, xuất bản ấn 
phẩm, bản tin phục vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về 
bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.  

5. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn công nghệ có liên quan đến bảo vệ 
tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu.  

6. Tham gia điều tra khảo sát, đánh giá tác động của suy giảm tầng ô-dôn, 
biến đổi khí hậu; thực hiện kiểm kê khí nhà kính quốc gia và xây dựng các báo 
cáo quốc gia định kỳ về bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu.  

7. Tham gia điều tra khảo sát lượng sử dụng và các lĩnh vực sử dụng các 
chất làm suy giảm tầng ô-dôn; xây dựng báo cáo về hoạt động xuất nhập khẩu, 
sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật. 

8. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí 
hậu; tư vấn lồng ghép các vấn đề về bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu vào các 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình; cung cấp dịch vụ quan trắc và 
phân tích môi trường, lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh 
giá tác động môi trường và các hồ sơ khác về bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật. 

9. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách 
hành chính của Cục. 

10. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc 
Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục. 

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 
được giao theo quy định. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao. 

Điều 3. Lãnh đạo và cơ cấu tổ chức   

1. Lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn 

Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám 
đốc. 

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi 
hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều 
hành hoạt động của Trung tâm. 
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Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về 
lĩnh vực công tác được phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

b) Phòng Nghiên cứu và Tư vấn; 

c) Phòng Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ. 

 Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 98/QĐ-KTTVBĐKH ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Cục trưởng Cục Khí tượng 
Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn. 

2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn, Thủ trưởng 
các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như khoản 2, Điều 4; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 
- Vụ Tổ chức cán bộ; 
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng; 
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục; 
- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG    
 

 
 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Tuệ                           
 

 

 

 
 


