
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TẠI BỘ
TƯ LỆNH HOÁ HỌC - BỘ QUỐC PH̉NG

(Ban hành theo Quyết định 1428 ngày 28-11-1994 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

Trạm quan trắc mưa và phân tích môi trường tại Trung tâm Công nghệ xử lư môi trường của Bộ tư
lệnh Hoá học được Bộ Khoa học,

Công nghệ và Môi trường và Bộ Quốc pḥng đầu tư xây dựng phát triển, nhằm huy động nhân lực
và cơ sở vật chất - kỹ thuật để nghiên cứu môi trường phục vụ quốc pḥng và kinh tế - xă hội.

I. TÊN GỌI

Trạm quan trắc mưa và phân tích môi trường tại Trung tâm Công nghệ xử lư môi trường, Bộ tư
lệnh Hoá học, Bộ Quốc pḥng.

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu môi trường phân tích và cung cấp thông tin về chỉ tiêu chất lượng,
hiện trạng môi trường; tham gia nghiên cứu đề xuất các phương án và giải pháp xử lư ô nhiễm môi
trường theo yêu cầu xây dựng, chiến đấu của quân đội và phục vụ hoạt động kinh tế - xă hội, đào
tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quan trắc, kiểm nghiệm môi trường ở trong và ngoài quân
đội theo yêu cầu công tác quản lư và bảo vệ môi trường.

 

III. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM

1.      Trạm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ tư lệnh Hoá học về các hoạt động phục vụ quân đội,
tuân thủ sự hướng dẫn trực tiếp của, Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường về chuyên môn, nghiệp vụ quan trắc và phân tích môi trường, phục vụ quốc pḥng và
kinh tế - xă hội.

Về tổ chức: Trạm đặt dưới quyền chỉ huy, điều hành quản lư của Trung tâm Công nghệ xử lư
môi trường thuộc Binh chủng Hoá học, Bộ Quốc pḥng, Bộ tư lệnh Hoá học quy định từng
chức danh cụ thể của Trung tâm. Sử dụng con dấu của Trung tâm Công nghệ xử lư môi
trường để hoạt động giao dịch. Sử dụng bộ máy hành chính và tài chính của Trung tâm để
hoạt động. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trạm trưởng thực hiện theo Quyết định
64-ĐUQSTW.

2.

Về hoạt động khoa học và sản xuất: Trạm hoạt động theo cơ chế đă quy định trong Nghị
định số 35 ngày 28-1-1992 của Chính phủ về công tác nghiên cứu khoa học và quản lư khoa
học và công nghệ.

3.

 

IV. VỀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

1.      Trạm quan trắc và phân tích môi trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo



kế hoạch giao nhiệm vụ hàng năm, hàng quư, hàng tháng, và đột xuất do Bộ tư lệnh Hoá
học và Cục Môi trường Bộ Khoa học Công nghệ, Môi trường giao cho theo các phương
thức sau đây:

o        Giao kế hoạch đối với nhiệm vụ thường xuyên (hàng tháng, hàng quư, hàng năm).

Hợp đồng đối với các nhiệm vụ đột xuất do yêu cầu của các cơ quan quản lư Nhà
nước về bảo vệ môi trường đề xuất và được Cục Môi trường giao.

1.      Kế hoạch tài chính do Trạm dự trù theo quy chế của Bộ Quốc pḥng.

Đối với các hợp đồng khoa học - công nghệ và sản xuất khác, Trạm hoạt động theo Nghị
định số 35-HĐCP.

2.

Về kết quả quan trắc, phân tích: Trạm có trách nhiệm báo cáo đồng thời với Bộ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường và bộ Quốc pḥng để sử dụng cho kinh tế - xây dựng.

3.

 

V. VỀ CƠ CHẾ QUẢN LƯ TRANG THIẾT BỊ DO BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

1.      Những trang thiết bị của Trạm do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đầu tư xây dựng
thuộc quyền sở hữu của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và quản lư sử dụng của
Bộ quốc pḥng.

Trạm được quyền sử dụng các trang thiết bị trên cho việc đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa
học của Trung tâm sau khi ưu tiên sử dụng các trang thiết bị trên để thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn do Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao. Việc đưa ra
khỏi biên chế và dự trữ trang thiết bị của Trạm được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc
pḥng, có sự trao đổi thống nhất với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2.

Trạm có trách nhiệm giữ ǵn, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị và định kỳ báo cáo thực trạng
trang thiết bị nêu trên cho Cục Môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nếu
đánh hỏng, đánh mất th́ Trạm hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải báo cáo kịp thời để hai Bộ
lập hội đồng giám định, đánh giá và quy trách nhiệm theo chế độ hiện hành.

3.

Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm tăng cường, bổ
sung và thay thế thiết bị hư hỏng cho Trạm để Trạm có đủ khả năng quan trắc và phân tích
môi trường ngày càng có chất lượng cao hơn. (Theo xét duyệt của Hội đồng đối với từng
trường hợp).

4.

 

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Trạm trưởng Trạm quan trắc và phân tích môi trường, Tư lệnh Binh chủng Hoá học, Cục trưởng
Cục Quản lư khoa học và công nghệ Bộ Quốc pḥng và Cục trưởng Cục Môi trường Bộ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các quy định này của bản Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày kư quyết định ban hành và sẽ được bổ sung và hoàn thiện trong
quá tr ́nh hoạt động thực tiễn của các Trạm.

 


