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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện  

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

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 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường Khánh Hòa, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường Khánh Hòa, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về việc điều chỉnh nội 

dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối 

với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường của “Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường Khánh Hòa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa với mã 

số VIMCERTS 035 (Giấy chứng nhận kèm theo Quyết định này). 
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Điều 2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường với lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận tại các Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 48/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2018 và Phụ lục 

kèm theo Quyết định này.  

Điều 3. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đầy đủ quy định về 

chứng nhận theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 23 tháng 

12 năm 2020.   

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Trung 

tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT (10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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