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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu               

tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP; 

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 Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm 

Truyền thông tài nguyên và môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu               

tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường như sau:  

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Văn phòng. 

2. Phòng Quan hệ công chúng và báo chí. 

3. Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng. 
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4. Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện. 

5. Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện. 

6. Chi nhánh phía Nam. 

Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện, Chi nhánh phía Nam là các đơn vị 

hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác 

tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu               

tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung 

tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Khoản 2 Điều 2; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính,                        

Thông tin và Truyền thông, Khoa học                     

và Công nghệ; 

- Ban cán sự đảng Bộ; 

- Đảng ủy Bộ; 

- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại                                    

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Công đoàn Bộ,                                                              

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, 

  Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ; 

- Lưu: VT, TTTNMT, TCCB, NQ 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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