
 

 

 

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 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm                   

hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về thực hiện các quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; 

Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp; 

 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt 

động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi 

trường Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 186/QĐ-BTNMT 

ngày 20 tháng 01 năm 2020 phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và số 

2545/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 11 năm 2020 sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt 

động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường 

Việt Nam. 
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Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức 

cán bộ; Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và 

Môi trường Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
  Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; 
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; 
- Sở TN&MT các tỉnh, tp trực thuộc TW; 
- Ban cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ; Công đoàn Bộ;  
  Đoàn Thanh niên CSHCM Bộ; 
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại tp HCM; 
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các thành viên BCĐ ĐM&PTDN Bộ; 
- Lưu: VT, TCCB, ĐH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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