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Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Giúp Cơ quan thường trực Ủy ban: 

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban; triển khai, 

theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.  

b) Làm đầu mối tổng hợp, phối hợp hướng dẫn chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Chiến 

lược); báo cáo Ủy ban để Ủy ban tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật và các giải pháp 

thực hiện đối với Chiến lược. 

c) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế 

hoạch 5 năm, hằng năm thực hiện Chiến lược; lồng ghép vào kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư, ngân sách của các bộ, ngành, địa phương. 

d) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược; theo dõi, kiểm tra 

tình hình thực hiện và đánh giá kết quả các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt.  

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo 

kết quả công tác định kỳ, hằng năm hoặc đột xuất của Ủy ban. 

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất, 

trình Chủ tịch Ủy ban phê duyệt các chương trình, dự án, đề án, các nhiệm vụ 

Chiến lược mang tính liên vùng, liên ngành, liên tỉnh. 

g) Rà soát, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban quyết định kiện toàn Ủy ban 

phù hợp với tình hình thực tế. 

h) Làm đầu mối giúp Ủy ban duy trì quan hệ công tác và trao đổi thông tin 

hoạt động của Ủy ban với các bộ, ngành, địa phương; tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, 

cung cấp tư liệu, tài liệu phục vụ cho các hoạt động của Ủy ban. 

i) Làm đầu mối tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận 

động tài trợ và tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế hỗ trợ hoạt 

động của Ủy ban và Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban.  

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết cho các cuộc 

họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện do Cơ quan thường trực Ủy ban và Ủy ban 

chủ trì tổ chức; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược. 

3. Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Cơ quan thường trực Ủy ban và 

cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. 

4. Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban theo phân cấp của Bộ và theo quy định 

của pháp luật. 
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5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban có Chánh Văn phòng, 01 Phó 

Chánh Văn phòng, công chức, viên chức và người lao động. 

2. Chánh Văn phòng là Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam, chịu trách nhiệm trước Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban - Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban; giao 

nhiệm vụ cho các thành viên của Văn phòng; ban hành Quy chế làm việc của 

Văn phòng. 

3. Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm 

trước Chánh Văn phòng và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, do Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của 

Chánh Văn phòng. 

4. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành.   

5. Chánh Văn phòng quyết định điều động, biệt phái, trưng dụng công 

chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; đề 

xuất việc điều động, biệt phái công chức, viên chức từ các đơn vị có liên quan 

trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các bộ, ngành có liên quan về làm việc 

tại Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban theo quy định; phê duyệt danh sách 

các thành viên Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban trên cơ sở đề nghị của 

các cơ quan, đơn vị.  

Điều 4. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban được 

giao trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

được huy động từ các nguồn tài chính khác theo quy định. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

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 908/QĐ-BTNMT ngày 

04 tháng 7 năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi 

trường biển; số 2363/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc thành 

lập Văn phòng cơ quan thường trực giúp việc Ban điều phối thực hiện Chiến 

lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  
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