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Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2022 
                               

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình quan trắc  

chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày  12/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường 

Quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

quan trắc môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

195/TTr-STNMT ngày 05/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường tỉnh 

Lạng Sơn, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Thông tin chung 

a) Tên nhiệm vụ: Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

c) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

d) Cơ quan thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. 
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đ) Cơ quan phối hợp thực hiện: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

2. Mục tiêu của Chương trình 

a) Theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí, môi trường nước 

mặt, môi trường nước dưới đất, môi trường đất và trầm tích trên địa bàn tỉnh 

nhằm bổ sung có hệ thống thông tin về chất lượng môi trường, các yếu tố tác 

động lên môi trường. 

b) Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng 

môi trường thông qua Chương trình quan trắc theo thời gian và không gian, cảnh 

báo sớm các hiện tượng ô nhiễm, mức độ ô nhiễm và các tác động xấu đến môi 

trường. 

c) Tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường, làm cơ sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm theo các quy 

định của Luật Lảo vệ môi trường và làm cơ sở cho việc xây dựng các Quy 

hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Yêu cầu của Chương trình 

Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn phải lựa chọn các điểm, 

thông số, tần suất quan trắc đảm bảo tính đại diện, đặc trưng của khu vực quan 

trắc, đánh giá được hiện trạng môi trường quan trắc, đáp ứng được nhu cầu dữ 

liệu, thông tin cần thu thập và có tính kế thừa kết quả của các năm trước, phù 

hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đồng 

thời đáp ứng các quy định về quan trắc chất lượng môi trường định kỳ tại Thông 

tư số 10/2021/TT-BTNMT.  

4. Phạm vi thực hiện 

a) Về không gian: Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn 

10 huyện và 01 thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

b) Về thời gian thực hiện: giai đoạn 2022 - 2025. 

5. Nội dung thực hiện 

a) Vị trí quan trắc: 

Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn 10 huyện và 01 

thành phố thuộc tỉnh, với quy mô 163 điểm quan trắc, cụ thể như sau: 

- Quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn:       40 điểm. 

- Quan trắc môi trường nước mặt lục địa:               46 điểm. 

- Quan trắc môi trường nước dưới đất:                31 điểm. 

- Quan trắc môi trường đất:                  26 điểm. 

- Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt):              20 điểm. 
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(Chi tiết vị trí các điểm quan trắc tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này) 

b) Thông số quan trắc: 

- Quan trắc môi trường không khí ngoài trời (08 thông số): Nhiệt độ, độ 

ẩm, tốc độ gió,  SO2, CO, NO2, tổng bụi lơ lửng (TSP), PM10. 

- Quan trắc tiếng ồn: Mức âm tương đương (Leq). 

- Quan trắc môi trường nước mặt lục địa (09 thông số): pH, TSS, DO, 

COD, BOD5, Amoni (NH4
+), NO3

-, PO4
3-,  tổng Coliform. 

- Quan trắc môi trường nước dưới đất (08 thông số): pH, TDS, Amoni 

(NH4
+), NO3

-, Cu, Mn, Fe và As. 

- Quan trắc môi trường đất (03 thông số): As, Pb, Zn. 

- Quan trắc chất lượng trầm tích nước ngọt (03 thông số): As, Pb, Zn. 

c) Tần suất quan trắc: 

- Năm 2022: 

 + Quan trắc môi trường không khí ngoài trời: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

 + Quan trắc tiếng ồn: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

 + Quan trắc môi trường nước mặt lục địa: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

 + Quan trắc môi trường nước dưới đất: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

 + Quan trắc môi trường đất: 02 đợt/năm. 

 + Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt): 02 đợt/năm.  

- Giai đoạn 2023 - 2025: Hàng năm thực hiện theo tần suất năm 2022. 

d) Thời gian thực hiện các đợt quan trắc: 

- Năm 2022: 

+ Đợt I (thực hiện từ tháng 4 - tháng 7): Quan trắc môi trường không khí 

ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất và trầm 

tích (nước ngọt); phân tích, tổng hợp số liệu; báo cáo đợt I. 

+ Đợt II (thực hiện từ tháng 9 - tháng 12): Quan trắc môi trường không 

khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất và trầm tích (nước 

ngọt); phân tích, tổng hợp số liệu; xây dựng báo cáo đợt II và cả năm. 

- Năm 2023-2025: Thời gian thực hiện hàng năm theo năm 2022. 

6. Sản phẩm hoàn thành 

- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường sau mỗi đợt quan trắc. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Cấu trúc báo cáo theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi 
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trường). 

7. Kinh phí thực hiện 

a) Dự toán kinh phí thực hiện  

- Năm 2022: 947.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi bảy triệu đồng 

chẵn). 

(Chi tiết có dự toán tại phụ lục 02 kèm theo) 

- Giai đoạn năm 2023 – năm 2025: tổng kinh phí 2.841.000.000 đồng 

(Hai tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn), trong đó mỗi năm thực hiện 

947.000.000 đồng theo dự toán năm 2022. 

b) Nguồn kinh phí 

Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Lạng Sơn hằng năm. 

Đối với năm 2022: Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh đã 

được giao tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022.                                                                                      

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung chương trình quan 

trắc chất lượng môi trường theo định kỳ hằng năm. Trường hợp cần thiết tổ chức 

rà soát, đề nghị điều chỉnh chương trình quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn 

theo quy định hoặc khi có yêu cầu đột xuất phát sinh trong quá trình phát triển 

kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 416/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng 

Sơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (03 bản); 

- PCVP UBND tỉnh; Phòng TH-NC;  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                     
                      

 
Lương Trọng Quỳnh 
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