Quy ch này quy nh v mc ích, nguyên tc, ni dung, phng thc và trách nhim phi hp gia các b, ngành
liên quan và UBND tnh, thành ph trc thuc trung ng có bin trong qun lý thc hin Chng trình trng im iu
tra c bn tài nguyên, môi trng bin và hi o n nm 2030 (Chng trình).
Mc ích phi hp nhm bo m t chc thc hin có hiu qu các d án, án, nhim v ca Chng trình ngay t khâu lp,
phê duyt, t chc thc hin n hot ng nghim thu và ánh giá kt qu thc hin các nhim v, án, d án trong Chng
trình. T chc tt công tác iu phi, chia s thông tin, d liu, khai thác, tn dng ti a nng lc, kinh nghim, phng
tin, trang thit b trong quá trình thc hin các nhim v, d án; tng cng và cao trách nhim, tính ch ng, tích
cc ca tng b, c quan, n v trong quá trình t chc thc hin Chng trình.
V ni dung phi hp, Quyt nh nêu rõ, các b ngành, a phng s phi hp t chc thc hin Chng trình: Xây dng k
hoch và d toán ngân sách, vic qun lý, s dng kinh phí chi thc hin các nhim v, d án, tng hp, phân b
kinh phí hng nm ca Chng trình; theo dõi, kim tra, ánh giá, s kt, tng kt Chng trình; gn kt thc hin vi
Chng trình nghiên cu khoa hc và công ngh phc v qun lý bin, hi o và phát trin kinh t bin và các chng
trình, án, d án khác có liên quan.
Bên cnh ó, phi hp t chc thc hin các nhim v, d án thuc Chng trình gm: Thm nh và phê duyt d án thc
hin; hng dn, phân b và giao k hoch, d toán ngân sách Nhà nc thc hin; kim tra, giám sát, nghim thu,
quyt toán và giao np sn phm; thông tin, báo cáo trong quá trình thc hin.
Phng thc phi hp có th thc hin nh sau: Gi công vn, th in t; t chc hp trao i, ly ý kin; chia s, cp nht
thông tin có liên quan trong quá trình trin khai thc hin Chng trình và các nhim v, d án thuc Chng
trình; t chc các oàn, t công tác liên ngành trong trng hp cn thit.
Vic la chn phng thc phi hp do các c quan thng nht, quyt nh phù hp vi iu kin c th ti tng a bàn, cp n v.
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