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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

triển khai thực hiện kết quả Hội nghị COP26  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

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 2157/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết 

của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của 

Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; 

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia triển 

khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia 

Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Biến 

đổi khí hậu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai 

thực hiện kết quả Hội nghị COP26 (viết tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên 

sau đây: 

1. Tổ trưởng: Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

2. Phó Tổ trưởng:  

- Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu. 

- Ông Lê Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

3. Các thành viên: 

- Ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ. 

- Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

- Ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

- Ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai. 
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- Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

- Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng 

Thủy văn. 

- Ông Trương Đức Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam. 

- Ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu. 

Điều 2. Tổ công tác có các nhiệm vụ sau: 

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường triển khai kết quả Hội nghị COP26; đề xuất nội dung, 

nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách để triển khai thực hiện cam kết của 

Việt Nam tại Hội nghị COP26. 

2. Tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan để 

chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo các cuộc họp hàng quý, định kỳ và đột xuất 

của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội 

nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi 

khí hậu (Ban Chỉ đạo) để báo cáo Bộ trưởng. 

3. Chuẩn bị báo cáo của Bộ trưởng tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo; các nội 

dung, kết luận của Bộ trưởng chỉ đạo tại các cuộc họp Tổ công tác giúp việc Ban 

Chỉ đạo. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác được giao. 

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên tham 

gia Tổ công tác, Tổ trưởng và các thành viên có tên nêu tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, TCCB, BĐKH. 

BỘ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà  
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