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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển
và hải đảo; thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
2. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu
hình Quốc huy, tài khoản riêng và trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:
a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược,
chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về biển, hải đảo để
ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành, phê duyệt;
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b) Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực biển và hải đảo để gửi Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố theo quy định của
pháp luật;
c) Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,
quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra cơ
bản, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển và đại dương.
2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách về quốc phòng, an ninh,
ngoại giao liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán
quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo; các cơ chế, chính sách về quản lý
các ngành, nghề khai thác biển do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây
gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) chủ trì xây dựng.
3. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia,
quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về biển, hải đảo sau khi được cơ quan có
thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
4. Về quản lý tổng hợp, khai thác, sử dụng biển và hải đảo:
a) Phân vùng, lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng, bảo vệ tài
nguyên và môi trường các vùng biển, ven biển và hải đảo; trình Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa
phương có biển thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng, bảo vệ tài
nguyên và môi trường các vùng biển, ven biển và hải đảo;
b) Phối hợp lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng biển, ven
biển và hải đảo; tham gia thẩm định các đề án thành lập các khu kinh tế, các
dự án đầu tư xây dựng công trình quan trọng ven biển, trên biển và hải đảo
theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
c) Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội, tình hình khai thác, sử
dụng các vùng biển, ven biển và hải đảo; thống kê, phân loại, đánh giá tài
nguyên các vùng biển, đảo, quần đảo, bãi ngầm của Việt Nam;
d) Phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến, động thái liên quan đến
việc khai thác, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và bảo vệ chủ quyền của
Việt Nam trên biển;
đ) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết hoặc
kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về quản lý, khai thác tài
nguyên biển và hải đảo liên ngành, liên tỉnh.
5. Về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và hải đảo:
a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về điều tra cơ
bản tài nguyên - môi trường biển, quan trắc môi trường biển và hải đảo sau
khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
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b) Tổng hợp, cập nhật và thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu điều tra cơ
bản tài nguyên - môi trường biển và hải đảo;
c) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ
bản tài nguyên - môi trường biển.
6. Về khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển, hải đảo và đại dương:
a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khảo sát, thăm
dò, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương sau khi được cấp có thẩm
quyền phê duyệt; tham gia thẩm định các dự án khảo sát, thăm dò tài nguyên
dưới đáy biển theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Tổ chức quản lý, khai thác các công trình, phương tiện chuyên dùng
phục vụ khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển và đại dương thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật;
c) Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch
khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, các dự án đầu tư
xây dựng công trình, phương tiện, trang bị, thiết bị phục vụ khảo sát, thăm dò,
nghiên cứu khoa học biển và đại dương của các Bộ, ngành, địa phương.
7. Về bảo vệ môi trường biển và hải đảo:
a) Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các vùng biển, ven biển và hải đảo
trong việc thực hiện quy hoạch các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập
nước ven biển; tham gia thẩm định các đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu
bảo tồn đất ngập nước ven biển liên quan đến bảo vệ môi trường biển, hải
đảo; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch,
dự án về bảo vệ đa dạng sinh học biển;
b) Tổ chức điều tra, đánh giá và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường
biển và hải đảo từ các nguồn phát sinh do các hoạt động khai thác, sử dụng
biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển;
c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, đánh giá và
kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường từ các nguồn phát sinh do hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt trên đất liền có ảnh hưởng đến môi
trường biển và hải đảo;
d) Tổ chức thực hiện phương án phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái
môi trường biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân công của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
đ) Lập báo cáo hiện trạng, báo cáo chuyên đề môi trường các vùng biển
của Việt Nam; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn
bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập
báo cáo hiện trạng môi trường vùng biển ở địa phương.
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8. Về hợp tác quốc tế:
a) Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc
tế về biển, hải đảo và đại dương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Tham gia đàm phán về các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biển, hải
đảo, đại dương và tổ chức thực hiện theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
c) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của
cơ quan đầu mối, quản lý tổng hợp hoạt động hợp tác quốc tế về biển; tham
gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về biển và đại dương theo phân công của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
9. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ quản lý
tổng hợp, điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò biển, hải đảo và đại dương.
10. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo
vệ tài nguyên và môi trường các vùng biển, ven biển và hải đảo.
11. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung
chương trình cải cách hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
12. Tham gia thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Tổng cục
theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các
chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục; tham gia đào
tạo cán bộ quản lý, nghiên cứu biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Bộ Tài nguyên
và Môi trường và quy định của pháp luật.
15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.
3. Vụ Tổ chức cán bộ.
4. Văn phòng.
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5. Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên - môi trường biển.
6. Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo.
7. Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển.
8. Trung tâm Hải văn.
9. Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải.
10. Trung tâm Trắc địa bản đồ biển.
11. Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo.
Tại Điều này, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 6 là tổ chức
hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các
tổ chức quy định từ khoản 7 đến khoản 11 là tổ chức sự nghiệp phục vụ chức
năng quản lý nhà nước của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập các tổ
chức sự nghiệp dịch vụ công tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên
trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Lãnh đạo
1. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có Tổng cục trưởng và không
quá 03 Phó Tổng cục trưởng.
2. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy
định của pháp luật.
3. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Tổng
cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
4. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách
nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về
toàn bộ hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm trước Tổng cục
trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và trước pháp luật về lĩnh vực
công tác được phân công phụ trách.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
Công báo.
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2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục
Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
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- Văn phòng Quốc hội;
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- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
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