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Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 

gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2020 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Tiếp tục chỉ đạo tăng 

cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, 

chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn để kiến tạo, tạo 

động lực tăng trưởng bứt phá; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bám sát 

địa phương cơ sở nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan 

trọng, cấp bách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; đối thoại, 

lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Kết 

quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG 

1.1. Về xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật:  

Đã trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ môi trường 

(sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 

văn bản dưới Luật hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý hoạt động khí 

tượng thủy văn; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với 

các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận 

của Thủ tướng Chính phủ; quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông1; 

ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: đo đạc và bản 

đồ, tài nguyên nước và khoáng sản2; ứng phó với sự cố chất thải. Phối hợp với 

                                                 
1 Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 

24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/04/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khí tượng thủy văn. 
2 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Nghị 

định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 
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Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định: quy 

định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; sửa đổi bổ sung 

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định về việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định 

về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; khuyến khích tích tụ tập 

trung đất đai; hệ thống thông tin đất đai, …nhằm tháo gỡ các nút thắt vướng mắc 

từ thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển 

kinh tế - xã hội. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 05 đề án3. Ban hành theo 

thẩm quyền 04 thông tư. Trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 03 Nghị quyết, 08 Quyết định phê duyệt Chương trình hành động, nhiệm vụ, 

chỉ đạo điều hành chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 10 năm tới trong lĩnh vực quản 

lý tài nguyên đất đai, biển và hải đảo, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh 

học cấp quốc gia4.  

Chi tiết tại Phụ lục 01. 

1.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: 

Bộ đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 và chấp thuận kế hoạch kiểm 

tra của các đơn vị trực thuộc Bộ; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai 

thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo thời gian, nội dung ghi trong kế hoạch 

được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, thống 

nhất đối tượng thanh tra trước khi thành lập đoàn thanh tra theo quy định. Tuy 

nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, Bộ đang 

tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch kiểm tra năm 

2020 theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng trong Kế hoạch, tập trung thanh tra 

đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã tiếp 88 lượt với 216 người, có 10 lượt 

đoàn đông người (125 người), So với cùng kỳ năm 2019, số lượt tiếp dân giảm 85 

lượt, số đoàn đông người giảm 07 lượt và  số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại Bộ giảm 110 người. Đã phân loại và xử lý 1.719 lượt đơn khiếu 

                                                 
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số 

vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai; Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc 

phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các dòng sông lớn; Báo cáo rà soát và cập nhật đóng góp do quốc gia tự 

quyết định (NDC) của Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý cho phép Bộ TN&MT gửi Báo 

cáo cho Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản 

phẩm của sinh vật biến đổi gen. 
  
4 Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 ban hành Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 

số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Nghị quyết số 67/NQ-CP phê duyệt Nhiệm vụ lập QHSDĐ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập QH bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 14/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập QH tổng thể quan trắc 

MTQG giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 phê duyệt 

nhiệm vụ lập QH BVMT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 203/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 

về việc thành lập UBCĐQG về thực hiện CLPTBVKT biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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nại, tố cáo5 gồm: ,trong đó đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý là 917 đơn (chiếm 

53,34%); số đơn phải xử lý là 802 đơn (giảm 37 lượt đơn so với Cùng kỳ năm 

2019). Đã thẩm tra, xác minh  16/17 vụ việc (11 vụ việc từ năm 2019); báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ 06 vụ việc. Thẩm tra, xác minh 29/30 vụ việc thuộc thẩm 

quyền, trách nhiệm của Bộ (23 vụ việc năm 2019),đã có quyết định giải quyết 22 

vụ việc, trong đó: 05 vụ việc khiếu nại đúng và 17 vụ việc khiếu nại sai. 

1.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và cải cách hành chính:  

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và số 26-

NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, rà soát, đánh giá hiệu 

quả hoạt động mô hình tổ chức của ngành; rà soát quy hoạch định hướng mạng 

lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực TN&MT; kiến nghị sửa đổi 

tháo gỡ về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính; xây dựng danh mục vị trí việc làm của các tổ chức hành 

chính thuộc ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương; rà soát đánh giá mô 

hình tổ chức của các Tổng cục trực thuộc Bộ; sơ kết đánh giá thực hiện Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước 

giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công 

chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030. Báo cáo việc phân 

cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. Ban hành và tổ chức quán triệt các văn bản chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động công vụ, chủ động 

phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; triển khai Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm 

soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

Trong năm 2020, Bộ tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị 

trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. 

Ngay từ đầu năm, Bộ đã ban hành 12 chương trình, kế hoạch thành phần, bao quát 

các mảng nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ6. Tập trung tiếp tục 

                                                 
5 Trong đó có: 72  đơn thuộc lĩnh vực môi trường ; 18 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 1.629  đơn thuộc lĩnh vực đất 

đai (chiếm 94,76%). 
6 Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020 (Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2020); Kế hoạch triển 

khai xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của Bộ TN&MT (Quyết định số 3132/QĐ-BTNMT ngày 06/12/2019); Kế 

hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2020 (Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2020); Kế hoạch 

thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ TN&MT năm 2020 (Quyết định số 78/QĐ-BTNMT ngày 

08/01/2020); Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2020 thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ TN&MT (Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2019); Kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT 

năm 2020 (Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2019); Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý, hợp nhất 

VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về TN&MT năm 2020 (Quyết định số 3228/QĐ-BTNMT 

ngày 20/12/2019); Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT năm 2020 (Quyết định số 3136/QĐ-BTNMT 

ngày 09/12/2019); Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ TN&MT năm 2020 (Quyết định số 

333/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020); Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ TN&MT 

(Quyết định số 3275/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2019); Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ TN&MT (Quyết định 

số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020); Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt 
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hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực môi trường và đất đai. Bộ đã khai trương Trung 

tâm điều hành thông minh của Bộ. Trung tâm tích hợp hạ tầng dữ liệu TN&MT, là 

nền tảng triển khai Chính phủ điện tử, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng 

bộ, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc, 

đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, 

xây dựng văn phòng thông minh, văn phòng không giấy tờ, là nền tảng để ngành 

TN&MT đóng góp cho phát triển nền kinh tế số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu 

của người dân, doanh nghiệp. Chỉ số CCHC năm 2019 của Bộ đạt 84.78/100 điểm 

(xếp thứ 7 trên tổng số 17 các bộ, cơ quan ngang bộ; tăng 02 bậc so với năm 

2018). 

1.4. Công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển:  

a) Về cơ chế và quy định về quản lý kế hoạch - tài chính: đã hoàn thiện 

và ban hành các quy chế quản lý công tác kế hoạch - tài chính của Bộ7; ban 

hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và Khí 

tượng thủy văn; rà soát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng định mức kinh 

tế kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, sửa đổi định mức máy móc thiết bị 

chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ8; đề xuất Chương trình xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời bổ sung, điều chỉnh Thông tư 

số 04/TTBTNMT về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; tiếp 

tục hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ương cho ngân sách địa phương xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng 

bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2019-2023; tổng hợp Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Ngành tài nguyên và môi trường 

trên cơ sở đề xuất của các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương.  

b) Về công tác tài chính - kế toán 

Về dự toán NSNN: 

Bộ đã giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 

cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Theo đó, đã phân bổ hết dự toán NSNN năm 2020 cho 

các đơn vị dự toán thuộc Bộ như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính 

đã giao9. 

Về thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước: tỷ lệ giải ngân Kho bạc lũy kế 

đến ngày 15/6/2020 là 415.795/2.063.128 triệu đồng đạt 22,6% dự toán được giao. 

                                                                                                                                                            
động của Bộ TN&MT năm 2020 (Quyết định số 3476/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2019); Quyết định số 392/QĐ-

BTNMT Ngày 13/02/2020 ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020. 
7 Các Quyết định của Bộ trưởng ban hành ngày 07/4/2020: số 885/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên tại Bộ TN&MT; số 886/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ 

TN&MT; số 887/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ TN&MT; số 888/QĐ-

BTNMT ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 

TN&MT; số 889/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp thuộc Bộ TN&MT. 
8 Đến nay, đã ban hành Quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của 07 

đơn vị trực thuộc Bộ. 
9 Quyết định số 3473/QD-BTNMT ngày 31/12/2019; giao bổ sung KP một cửa ASEAN tại Quyết định số 540/QĐ-

BTNMT ngày 3/3/2020; Điều chỉnh DTNS lần 1 tại Quyết định số 898/QĐ-BTNMT ngày 9/4/2020; điều chỉnh dự 

toán lần 2 tại Quyết định điều chỉnh dự toán số 1411/QĐ-BTNMT ngày 29/6/2020. 
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Về công tác điều hành thu, chi NSNN năm 2020:  

Về thu ngân sách: Tỷ lệ các đơn vị thu phí, lệ phí lũy kế đến 03/7/2020 là 

2.905/50.190 triệu đồng đạt 6% dự toán được giao.  

Dự toán chi NSNN: Tỷ lệ các đơn vị đã giải ngân Kho bạc lũy kế đến 

03/7/2020 là 675.404/2.405.448 triệu đồng đạt 28,1% dự toán được giao. Chi tiết 

tại Phụ lục 02a. 

Tỷ lệ giải ngân chi thường xuyên bằng với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên 

trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covit và do thời gian kiểm tra phân 

bổ của Bộ Tài chính kéo dài (do các đơn vị chậm phê duyệt dự toán), nên phần 

nào ảnh hưởng  công tác giải ngân kinh phí của các đơn vị. 

c) Về công tác kế hoạch: 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:  

Về các nhiệm vụ chuyên môn mở mới: Bộ đã phê duyệt 48 nhiệm vụ 

chuyên môn mở mới năm 2020. Đến ngày 30/6/2020, đã phê duyệt 26 nhiệm vụ; 

còn 22 nhiệm vụ chưa phê duyệt, trong đó Tổng cục Môi trường đề nghị dừng 

thực hiện 01 nhiệm vụ10. 

Tình hình phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn kết thúc năm 2019: Theo kế 

hoạch có 55 nhiệm vụ kết thúc, tuy nhiên đến nay, mới phê duyệt phê duyệt kết 

quả hoàn thành 36 nhiệm vụ (trong đó phê duyệt quyết toán hoàn thành 7 nhiệm 

vụ); còn 19 nhiệm vụ chưa phê duyệt hoàn thành.  

Tổng số Nhiệm vụ chuyên môn mở mới (2018-2019) chưa phê duyệt: 05 

nhiệm vụ11. 

Chi tiết tại Phụ lục 02b. 

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu giai 

đoạn 2016 - 2020: Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020: Hợp phần biến đổi khí hậu, được phân bổ cho 

các đơn vị với tổng kinh phí 26.484 triệu đồng. Các nhiệm vụ đang được triển khai 

thực hiện theo đúng tiến độ. Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020: Năm 

2020, kinh phí sự nghiệp môi trường dành cho CTMT là 131.000 triệu đồng. Bộ 

đang đề xuất Bộ Tài chính phân bổ 1.093.879 triệu đồng nguồn kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường trung ương đợt 2 năm 2020 (trong đó có 131.000 triệu đồng 

kinh phí của TCMT) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Tổng hợp, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường: Kinh phí SNMTTƯ năm 

2020, tổng số là 2.450.000 triệu đồng. Đã phân bổ là 1.356.121 triệu đồng. Dự 

toán còn lại chưa phân bổ là 1.093.879 triệu đồng ((1) CTMT xử lý ONMT là 

                                                 
10 Nhiệm vụ "Xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu lĩnh vực môi trường nhằm thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tủ giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" 
11 Năm 2018: 01 nhiệm vụ của Tổng cục Biển; năm 2019: 04 nhiệm vụ, gồm: Tổng cục Quản lý đất đai 02 nhiệm 

vụ; Cục Viễn thám quốc gia 01 nhiệm vụ và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 01 nhiệm vụ. 
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131.000 triệu đồng; (2) phân bổ cho các Bộ, ngành và hỗ trợ địa phương là 

962.879 triệu đồng).  

c) Về quản lý dự án đầu tư 

Đến hết ngày 08/7/2020 các dự án giải ngân được 201.304 triệu đồng đạt 

13,04% kế hoạch được giao 1.543.979 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn trong nước: giải ngân được 171.303 triệu đồng đạt 21,06%; 

- Vốn nước ngoài: giải ngân được 30.001 triệu đồng đạt 4,11%. 

Cụ thể theo từng nguồn vốn như sau: 

- Vốn thuộc KH năm 2018, 2019 không giải ngân hết, kéo dài sang năm 

2020: 232.089 triệu đồng (gồm vốn NSTW và vốn CTMT ứng phó với BĐKH 

thuộc dự án Mô hình số độ cao do Cục ĐĐBĐ thực hiện). Giải ngân 14.116 triệu 

đồng đạt 6,08%. 

- Vốn NSTW năm 2020 được giao: 1.179.300 triệu đồng (vốn trong nước: 

559.500 triệu đồng, vốn nước ngoài: 619.800 triệu đồng). Giải ngân 130.724 

triệu đồng đạt 11,08%. 

- Vốn từ nguồn bán chuyển nhượng nhà đất: 132.590 triệu đồng (vốn giao 

năm 2020: 105.841 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2019 sang: 26.749 triệu đồng). 

Giải ngân 56.451 triệu đồng đạt 42,57%. 

Chi tiết tại Phụ lục 02c. 

Chuẩn bị các thủ tục để hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025:  

Bộ đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 và tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 

gửi Bộ KH&ĐT tổng hợp báo cáo Chính phủ. 

Quyết toán dự án hoàn thành: Đến thời điểm hiện nay, còn 08 dự án đến 

thời hạn quyết toán nhưng chưa trình quyết toán12. Chi tiết tại Phụ lục 02d. 

Về giải ngân vốn ODA: tổng vốn theo Hiệp định về ODA và vốn vay ưu đãi 

(phần kinh phí Trung ương) là 3.960.845 triệu đồng, tổng vốn đối ứng được duyệt 

là 490.100 triệu đồng, kế hoạch năm 2020 là 1086.145 triệu đồng (trong đó: vốn 

nước ngoài là 1005.064 triệu đồng, vốn trong nước là 81.081 triệu đồng. Đến nay, 

đã giải ngân 67.703 triệu đồng vốn nước ngoài (tỷ lệ 6,74%) và 19.078 triệu đồng 

vốn trong nước (đạt 23,53%). Chi tiết tại Phụ lục 02đ.  

1.5. Công tác hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ:  

Đã chủ động và tích cực tham gia, thể hiện tiếng nói, vai trò và nâng cao vị 

thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác đa phương, đặc biệt là các khuôn 

khổ hợp tác đa phương trong các lĩnh vực chuyên ngành về tài nguyên và môi 

trường. Đối với các khuôn khổ hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên, Bộ 

                                                 
12 Cụ thể: Tổng cục KTTV: 02 dự án; Cục Quản lý tài nguyên nước : 01 dự án; Thanh tra Bộ: 01 dự án; Văn phòng 

Bộ: 01 dự án: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản: 01 dự án; Trung tâm QHĐTTNNQG: 01 dự án; Sở TNMT 

Hải Dương: 01 dự án 
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đã và đang chú trọng tham gia xây dựng Trụ cột Văn hóa - Xã hội trong Cộng 

đồng ASEAN, phát huy vai trò điều phối trong nhóm công tác ASEAN về biến đổi 

khí hậu; thúc đẩy các nội dung về tài nguyên và môi trường trong chương trình 

nghị sự của các khuôn khổ hợp tác đa phương khu vực và toàn cầu, như Diễn đàn 

Hợp tác Á-Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC), Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady - Chao Phraya - Mê 

Kông (ACMECS), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới (WEF)...  

Tính đến hết Quý I năm 2020, tổng vốn các nhà tài trợ đã cam kết thực hiện 

39 dự án là 9.842 tỷ đồng, bao gồm các nguồn ODA viện trợ không hoàn lại, 

ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong đó 

Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) là các đối tác lớn 

nhất13.  

Tiếp tục triển khai thực hiện 231 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp với tổng kinh phí 

phê duyệt phân bổ cho năm 2020 là 146.893  triệu đồng, trong đó có 86 đề tài  kết 

thúc trong năm 2020; 04 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp năm 2019 và hoàn thiện hồ 

sơ mở mới đối với 68 đề tài cấp cơ sở; 05 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, 

chống xuống cấp với tổng kinh phí 45.780 triệu đồng; xây dựng 32 tiêu 

chuẩn, 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hệ thống quy chuẩn Hàn Quốc với tổng 

kinh phí dự kiến 4.142 triệu đồng. 

1.6. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:  

Đã hoàn thành nâng cấp và vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

(tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

Bộ (tại địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn) đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về chức 

năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg 

ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu, kế hoạch của Văn phòng 

Chính phủ về triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ đã hoàn thành một số 

công việc kết nối, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hiện nay đang triển 

khai thử nghiệm kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đã hoàn thành tích hợp 07 dịch vụ công mức độ 4 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia14. 

Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào triển khai 108 DVC trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó có 53 DVC mức độ 3, 55 DVC mức độ 4, 

đạt khoảng 50,9% (trong đó 01 DVC kết nối liên thông đến địa phương và 05 DVC 

                                                 
13 WB tài trợ 08 dự án, chủ yếu là các dự án vốn vay với tổng số vốn khoảng 6.516 tỷ đồng, chiếm khoảng 66,20% 

tổng số vốn các dự án ODA mà Bộ đã được tiếp nhận; GEF tài trợ 11 dự án, với tổng giá trị tài trợ khoảng 646,478 

tỷ đồng, tương đương 6,56% tổng vốn ODA; ADB tài trợ 02 dự án, tổng giá trị khoảng 601.980 tỷ đồng, chiếm 

6,10% tổng vốn ODA; Ấn Độ tài trợ 01 dự án, tương đương 5,83%; Phần Lan tài trợ 01 dự án, tương đương 5,17%; 

tiếp theo là Hàn Quốc tài trợ 02 dự án, tương đương 2,95%; Nhật Bản tài trợ 03 dự án chiếm 2.53%; Đức tài trợ 04 

dự án, tương đương 2,42%; Các dự án khác do UNDP, UNEP, Italia... tài trợ chiếm phần tương đối nhỏ trong tổng 

số vốn của các dự án ODA. 
14 Gồm các thủ tục: (01) Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; (02) Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng 

chỉ định giá đất; (03) Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường; (04) Thẩm định, phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; (05) Cấp lại giấy 

phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; (06) Cấp lại giấy phép tài nguyên nước; (07) Cung cấp, khai 

thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản. 
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kết nối liên thông với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia tại địa chỉ 

https://vnsw.gov.vn). Kết quả giải quyết TTHC được công khai trên Cổng Thông tin 

điện tử và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Bộ đã rà soát, cập nhật chỉ tiêu 

thông tin, quy trình thực hiện đối với 06 thủ tục đang vận hành trên Cổng thông tin 

một cửa quốc gia (trong đó có 04 thủ tục liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực) bảo đảm phù hợp với quy định đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trên hệ thống xử lý chuyên ngành 

của Bộ; đồng thời đề xuất không thực hiện 01 thủ tục, bổ sung triển khai mới 03 thủ 

tục được quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trong giai đoạn 2019-

2020. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối, tích hợp với Hệ thống dịch 

vụ thanh toán điện tử VNPay (của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt 

Nam) cho phép tổ chức, doanh nghiệp, người dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) 

trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. 

Bộ đã hoàn thiện và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử 

(tại địa chỉ https://hscv.monre.gov.vn), tích hợp giải pháp dịch vụ ký số (gồm cả 

trên thiết bị di động thông minh), kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản 

quốc gia, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quy trình, chức năng, nghiệp vụ theo quy 

định. Đến thời điểm hiện tại, Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn toàn xử lý văn 

bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi, nhận văn bản điện 

tử có ký số thay văn bản giấy (trừ văn bản mật) đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%, với các đơn 

vị ngoài Bộ qua Trục liên thông văn bản quốc gia đạt tỷ lệ 98%. 

Hoàn thành xây dựng, nâng cấp, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng 

hợp ngành tài nguyên và môi trường (tại địa chỉ: https://bcth.monre.gov.vn), đáp ứng 

đầy đủ các nghiệp vụ báo cáo theo quy định của Chính phủ (tại Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019), các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức 

năng, quản lý nhà nước của Bộ, các yêu cầu về chức năng, tính năng, tiêu chuẩn kỹ 

thuật, cấu trúc định dạng dữ liệu theo quy định. Hiện nay, Bộ đã hoàn thành một số 

nội dung triển khai kết nối thử nghiệm với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

2. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

2.1. Lĩnh vực quản lý đất đai 

Tiếp tục tập trung hoàn thiện các dự thảo Nghị định: sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; khuyến khích tập trung, tích tụ 

đất đai cho sản xuất nông nghiệp. 

Triển khai thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; hướng 

dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong 

quy hoạch tỉnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là các dự án 

đã được giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng. Rà soát báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ cho phép các địa phương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo các 

địa phương tập trung đẩy mạnh việc chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng để đấu 
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giá quyền sử dụng đất; thực hiện việc đấu giá đất công khai việc giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền sử dụng đất để thực hiện mục đích kinh 

doanh thương mại. 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường quản lý đối với đất đai 

có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông 

nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng. Hoàn thiện đề án hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, 

đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các xã biên giới đất liền. Chỉ đạo các địa 

phương quyết liệt triển khai hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc 

biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, 

lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại.  

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của 2,64% diện tích còn lại chưa được cấp 

giấy chứng nhận; đưa vào vận hành, quản lý khai thác, sử dụng đồng bộ cơ sở dữ 

liệu đất đai của 182/713 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 47 tỉnh/thành phố, đưa 

được 22.674.662 thửa đất và 11.695.270 hồ sơ quét vào CSDL đất đai để quản lý, 

khai thác sử dụng, kết nối liên thông với cơ quan thuế, rút ngắn 1/3-1/2 thời gian 

thực hiện thủ tục, nhiều thủ tục về giao dịch đất đai như đăng ký thế chấp được 

thực hiện trong ngày. Tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin 

đất đai và dịch vụ chuyển phát hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai từ Văn phòng 

đăng ký đất đai đến các chi nhánh. Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của 

địa phương. Đến nay, các địa phương đã cơ bản ban hành bảng giá đất theo khung 

giá đất quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP. Tổ chức thực hiện thẩm tra 

Khung Chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư.  

Đôn đốc 63 tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện công tác 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trang sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, 

thành phố (96% số xã đã triển khai). 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đã có Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án kiểm kê. Tổng kinh 

phí của các địa phương là 1.039,0 tỷ đồng, kinh phí thực hiện tại Trung ương  là 

24,82 tỷ đồng. 

2.2. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy 

định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 

36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị 

định quy định về quản lý khoáng sản ở khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên 

mặt; Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoảng sản; đề án lập nhiệm vụ Quy 

hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. . Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đánh 

giá tổng thể tiềm năng khoáng sản khu vực Trung Bộ; ban hành quyết định Điều 

chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo Thủ 
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tướng Chính phủ về kết quả 05 năm  thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Triển khai đề án Điều 

tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng 

Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội. Tổ chức họp thẩm 

định 04 báo cáo điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản15. 

Triển khai công tác tính tiền sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra, 

thăm dò khoáng sản của Nhà nước; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản. Bộ đã phê duyệt kết quả tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản đối với 16 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với 

tổng số tiền là 762 tỷ đồng, số tiền nộp lần đầu trên 287 tỷ đồng;  cấp phép 19 

giấy phép hoạt động khoáng sản , phê duyệt 07 quyết định đóng cửa mỏ.Bộ đã 

phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 07 khu vực 

tại 5 tỉnh. 16. TĐã tổ chức đấu giá thành công 02 khu vực quặng chì kẽm trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang17. 

2.3. Lĩnh vực tài nguyên nước 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 

04/12/2019; lập Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Bằng 

Giang - Kỳ Cùng, Sê San, Srêpok, Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; lập nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn 

nước liên tỉnh còn lại thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 

số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019; xây dựng Quy hoạch tổng thể điều tra cơ 

bản tài nguyên nước toàn quốc. Tập trung sửa đổi bổ sung Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, 

mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của một số đơn vị khai thác, 

sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp nước cho đô thị. Đánh 

giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại 

các dòng sông lớn. Thực hiện các quy trình vận hành liên hồ chứa, điều tiết nước 

các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên từng lưu vực sông để bổ sung nước cho hạ du, 

                                                 
15 (1) Đánh giá tiềm năng khoáng chất công nghiệp thạch anh khu vực Bản Lìm, xã Thuần Mang và Nà Đeng, xã 

Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn”, kết quả đề án đã xác định được các yếu tố địa chất khống chế các thân 

thạch anh trong diện tích điều tra và khoanh định được 03 khu đề xuất thăm dò tiếp theo; (2)  Kết quả điều tra, đánh 

giá khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm tại khu vực Xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam: xác 

định được các yếu tố địa chất khống chế quặng hóa vàng trong diện tích điều tra; khoanh định được 11 thân quặng 

vàng kiểu mạch thạch anh sulphur vàng hoặc đới vi mạch thạch anh sulphur vàng, trong đó đã khoanh định được 02 

khu đề xuất thăm dò tiếp theo gồm khu Suối Bứa và khu Suối Dây; (3) Điều tra hiện trạng, đánh giá bổ sung 

khoáng sản vàng gốc và khoáng sản đi kèm các khu vực Trà Giang - Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam: 

xác định được các yếu tố địa chất khống chế quặng hóa vàng trong diện tích điều tra; khoanh định được 06 thân 

quặng vàng gốc, trong đó đã khoanh định được 03 khu là Trà Giang, Trà Nú và Thôn 3 đề xuất thăm dò tiếp theo; 

(4) Đánh giá tiềm năng khoáng sản vàng gốc và khoáng sản đi kèm tại khu vực Kim Ngọc - Trung Thành, huyện Vị 

Xuyên và huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: đã khoanh định được 08 thân quặng và 14 thân khoáng hóa vàng gốc, 

trong đó khoanh định được 03 khu là Thôn Bột, Cốc Héc và Bản Piến đề xuất thăm dò tiếp theo. 
16 tỉnh Tuyên Quang (03 khu vực); Phú Thọ (01 khu vực); Hà Giang (01 khu vực); Thái Nguyên (01 khu vực); Hải 

Dương (01 khu vực). 
17 (1) Quặng chì - kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; với giá khởi điểm R = 

2%, giá trúng đấu giá Rđg = 4,4%; (2) Quặng chì - kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang; với giá khởi điểm R = 2%, giá trúng đấu giá Rđg = 2,4%. 
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phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Cung cấp các kết quả điều tra, khảo sát 

nguồn nước ngầm để các địa phương khai thác giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt 

cho người dân vùng hạn mặn. 

Tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 

nước dưới đất. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện phê duyệt, điều chỉnh 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 609 hồ sơ, với số tiền trên 9.519 

tỷ đồng; cấp 73 giấy phép tài nguyên nước các loại18. 

2.4. Lĩnh vực biển và hải đảo 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể 

và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 

22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. Hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 

51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tiếp thu ý 

kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự thảo 

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo. Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, 

chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để 

nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực 

biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng.  

Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện và dự thảo Quy định quản 

lý các đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản biển 

và hải đảo đến năm 2030 đối với các dự án thuộc Chương trình trọng điểm theo 

Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/ 01/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục 

thực hiện Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tàu nghiên cứu khoa học biển do 

Nhật Bản trao tặng; đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản 

biển, hải đảo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm số hóa, 

tích hợp và chia sẻ với các địa phương ven biển; xây dựng Đề án tăng cường năng 

lực kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị nghiên cứu, điều tra cơ bản biển và hải đảo. 

Hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận 04 hồ 

sơ, tiếp tục xử lý 07 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển chuyển tiếp của năm 2019, 

trong đó, Bộ đã phê duyệt cấp phép 01 hồ sơ19. 

Tiếp tục phối hợp chuẩn bị tổ chức các Hội nghị quốc tế: Diễn đàn đối thoại 

chính sách biển Việt Nam - Nhật Bản năm 2020 (quý III năm 2020); Hội nghị cấp 

Bộ trưởng ASEAN về tăng cường điều phối và hợp tác môi trường biển (quý III 

năm 2020). 

2.5. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

                                                 
18 11 giấy phép xả nước thải; 50 giấy phép khai thác nước mặt, nước biển và 12 giấy phép khai thác nước dưới đất. 

19 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển đối với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất 
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Trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); trình Chính phủ dự 

thảo Nghị địnhsửa đổi, bổ sung Nghi ̣định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về 

an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vạ ̂t di truyền và sản phẩm của 

sinh vật biến đổi gen; tiếp thu giải trình, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo ý kiến của các Thành viên 

Chính phủ. 

Hoàn thiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; 

Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam; Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất 

thải nhựa;  tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; tăng cường công 

tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Đôn đốc địa 

phương xử lý các vụ việc, điểm nóng môi trường; xử lý các vấn đề ô nhiễm môi 

trường liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là tại các lưu vực sông. Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường; 

tích cực, chủ động, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa 

phương thực hiện các hoạt động kiểm tra, khắc phục, xử lý kịp thời các điểm nóng 

về môi trường, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng, dư luận. Trong 6 

tháng đầu năm, tiếp tục duy trì tốt hoạt động giám sát môi trường đối với các dự 

án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố ô nhiễm môi trường cao nhằm 

bảo đảm an toàn về môi trường trong quá trình hoạt động20. Triển khai thực hiện 

Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 

- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thiết lập hệ thống gần 900 trạm quan trắc ở các 

nguồn thải lớn kết nối trực tuyến với các Sở TN&MT và Bộ TN&MT. Thực hiện 

việc công bố thông tin chất lượng môi trường, trên các phương tiện thông tin 

truyền thông, trang thông tin điện tử…; triển khai Ứng dụng Envisoft trên thiết bị 

di động để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên 

phạm vi toàn quốc cho cộng đồng. 

Từ đầu năm đến nay, Bộ đã thực hiện phê duyệt 01 báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược; 167 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 08 báo cáo đánh 

giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp Giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 25 dự án; 04 phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; cấp 40 Giấy phép 

hành nghề quản lý chất thải nguy hại, 39 Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, 22 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường. Tính 

                                                 
20 Như: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại 

KKT Dung Quất, Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa; các Dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - Bình 

Thuận; Nhà máy nhiệt điện sông Hậu tại Hậu Giang và Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh; Dự án Bôxit nhôm Lâm 

Đồng và các dự án tại Trung tâm điện lực Thái Bình; Dự án “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt” tại tỉnh Quảng Ngãi; các cơ sở, 

chủ đầu tư hạ tầng KCN Tằng Loỏng, Lào Cai; các cơ sở đang hoạt động tại Làng nghề Phong Khê và CCN giấy Phong Khê, tỉnh 

Bắc Ninh; Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo, Thái Nguyên; Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; 

Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn. 
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đến ngày 18/06/2020, đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã nhận được 

tổng số 1.521 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 1.005 vụ 

việc đã được xử lý và còn lại 516 vụ việc các địa phương đang xử lý21. 

2.6. Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn  

Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 quy đinh về dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai; Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 quy định 

mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả 

nước. 

Thực hiện dự báo sớm các xu thế thời tiết để các địa phương chủ động 

phương án sản xuất, bố trí mùa vụ giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; 

cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ 

phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ 

đập, đê điều. Thực hiện xã hội hóa trong cung cấp dịch vụ dự báo khí tượng thủy 

văn. Ứng dụng công nghệ, xây dựng các mô hình, phương thức hiệu quả để truyền 

tin, cảnh báo thiên tai. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi 

cả nước; cảnh báo, dự báo kịp thời diễn biến của: Bão số 1 của năm 2020 và nhiều 

đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nắng nóng diện rộng. 

2.7. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt 

động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu; Kế hoạch quốc gia thích ứng với 

biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) theo ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; xây dựng các dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, gồm: ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia; ban hành tiêu chí xác định các dự 

án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu; ban hành Quy chế phối hợp, giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Theo dõi, phối hợp hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ đã được Bộ 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 201922. Rà soát, cập nhật 

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, tổ chức đợt làm việc 

lần thứ 10 để hoàn thiện dự thảo cập nhật NDC; tổ chức Hội thảo tham vấn đối với 

dự thảo. Xây dựng Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu tại Hội nghị 

COP26.Tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về tình 

hình thực hiện Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, tình hình thực 

                                                 
21 Trong đó: Năm 2018: Tiếp nhận 921 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 634 vụ việc đã được xử lý (chiếm 

69%) và còn lại 287 vụ việc các địa phương đang xử lý (chiếm 31%); Năm 2019: Tiếp nhận được 491 thông tin phản ánh về ô 

nhiễm môi trường, trong đó có 326 vụ việc đã được xử lý (chiếm 66%) và còn lại 165 vụ việc đang được các địa phương xử lý 

(chiếm 34%); Năm 2020: Tiếp nhận được 109 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 45 vụ việc đã được xử lý 

(chiếm 41%) và còn lại 54 vụ việc đang được các địa phương xử lý (chiếm 59%). 
22 Gồm: Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu; 

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP). 
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hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL 

thích ứng với BĐKH.Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để điều phối và 

triển khai các nhiệm vụ năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với các đối tác 

quốc tế liên quan thực hiện hoạt động các dự án theo kế hoạch23. Tiếp tục cập nhật 

thông tin dữ liệu về biến đổi khí hậu trong nước và thế giới để phục vụ cho công 

tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. 

2.8. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

nền địa lý quốc gia tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020. Bộ đang hoàn 

thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành đo đạc Việt 

Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040; 

triển khai đề án hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia tại một số thành phố lớn 

và khu vực ven biển; hoàn chỉnh Hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia Việt Nam, hệ 

tọa độ quốc gia 3D; hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy định kỹ thuật về 

mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia cung cấp dịch vụ tín hiệu cho phép xác 

định vị trí với độ chính xác đến 2cm, làm cơ sở để kết nối vạn vật, phát triển nền 

kinh tế số và phát triển các đô thị thông minh.  

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội 

phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đăk Nông; hoàn thành việc xác định địa 

giới hành chính, cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính, ký pháp lý 

và bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa tại các khu vực do lịch 

sử để lại theo Nghị quyết của Chính phủ cho 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; phê duyệt chủ tương đầu tư các Dự án: “Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc 

gia và Chính phủ điện tử”; Dự án “Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ 

công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biển đổi 

khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển”.  

2.9. Lĩnh vực viễn thám 

Triển khai xây dựng Thông tư “Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật kiểm 

tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám”. Vận hành ổn định Trạm thu ảnh vệ tinh để 

thu nhận dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án 

“Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục Viễn thám quốc 

                                                 
23 Gồm: Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam; Kế hoạch quản lý loại trừ các chất 

HCFC của Việt Nam giai đoạn II; Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm 

tầng ô-dôn giai đoạn 2019 - 2021; Xây dựng Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ ba của Việt Nam cho 

UNFCC; bước đầu triển khai các dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA), dự án Hỗ trợ xây 

dựng chính sách về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh lần thứ 2. 

Làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về các hành động chính sách liên quan đến ĐBSCL, về hỗ 

trợ thực hiện nhiệm vụ Xây dựng tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng BĐKH, tiêu chí đánh giá hiệu quả 

của hoạt động thích ứng BĐKH, về Hiệp định vay cho dự án Hỗ trợ xây dựng chính sách về BĐKH và TTX lần 2; 

với ICRAF về hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ Dự án VN-SIPA; với 

đoàn chuyên gia Nhật Bản về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ CTCN; với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới về định hướng Chương trình khoản vay hỗ trợ ngân sách và chính sách phát triển 

(DPO) vùng ĐBSCL; với AFD về tiến độ triển khai hợp tác nghiên cứu các tác động kinh tế-xã hội của biến đổi khí 

hậu ở Việt Nam (GEMMES Việt Nam); với UNDP về việc triển khai 3 Dự án Hỗ trợ xây dựng và thực hiện NAP; 

với tổ chức WWF về việc phối hợp tổ chức Giờ trái đất năm 2020... 
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gia tại số 79 Văn Tiến Dũng” phục vụ thu nhận dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7. 

Tổng hợp nhu cầu thu nhận ảnh viễn thám năm 2020; cập nhật tình hình thu 

nhận ảnh viễn thám VNREDSat-1 hàng tuần năm 2020 theo dõi lịch vệ tinh để đặt 

chụp ảnh VNREDSat-1 hàng ngày. Thực hiện các nhiệm vụ giám sát xói lở bờ 

biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám; giám 

sát tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám. Đánh giá nguy cơ, khu vực 

xảy ra thiên tai để tiến hành đặt gửi yêu cầu cung cấp ảnh giám sát thiên tai cho cơ 

quan quản lý thảm họa thiên tai Châu Á - Thái Bình Dương Sentinel Asia. Xây 

dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh thuộc 

khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ. 

3. Tình hình thực hiện Chương trình công tác, các nhiệm vụ Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao 

3.1. Tình hình thực hiện Chương trình công tác 

Theo Chương trình công tác của Bộ năm 2020, trong 6 tháng đầu năm, Bộ 

phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 nhiệm vụ (VBQPPL, Đề án), đã 

trình 06/06 nhiệm vụ (đạt 100%) và đã ban hành 04/06 Thông tư (đạt 66,67%).  

3.2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Lãnh đạo Bộ giao 

a. Tổng số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: 845 

nhiệm vụ (giảm 5,8% số nhiệm vụ được giao so với cùng kì năm 2019).  

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 576/845 (đạt 68,17%), trong đó:     

+ Hoàn thành đúng hạn: 491/576 nhiệm vụ (chiếm 85,24%);  

+ Hoàn thành nhưng quá hạn: 85/576 nhiệm vụ (chiếm 14,76%, giảm 6,34% 

so với cùng kỳ năm 2019);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 249/845 (chiếm 

29,47%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 20/845 (chiếm 2,4%, tăng 0,5% 

so với cùng kỳ năm 2019) .  

Các đơn vị có tỉ lệ nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoàn 

thành đúng thời hạn cao gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Tổng cục: Quản lý đất 

đai, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Môi trường, Văn phòng Bộ, Cục Quản 

lý Tài nguyên nước.  

b. Tổng số nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao: 1635 nhiệm vụ (tăng 8,0% số 

nhiệm vụ được giao so với cùng kì năm 2019) . 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 1275/1635 (đạt 77,98%), trong đó:     

 + Hoàn thành đúng hạn: 903/1275 nhiệm vụ (chiếm 70,82%);  

 + Hoàn thành nhưng quá hạn: 372/1275 nhiệm vụ (chiếm 28,63%, tăng 

4,18% so với cùng kỳ năm 2019);  
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- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 326/1635 (chiếm 

19,94%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 34/1635 (chiếm 2,08%, tăng 

0,2% so với cùng kỳ năm 2019). 

Các đơn vị có tỉ lệ nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao hoàn thành đúng thời hạn 

cao gồm: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý Tài nguyên 

nước. 

Chi tiết tại Phụ lục 03. 

2.3. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT 

Tính đến hết ngày 30/6/2020, Bộ thực hiện xử lý tổng số 3.223 hồ sơ (gồm 

1.143 hồ sơ chuyển tiếp năm 2019 và 2.080 hồ sơ nộp mới năm 2020); các đơn vị 

đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 2.235 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành là 

69,3% tăng 21,0% so với cùng kỳ năm ngoái (gồm 518 hồ sơ năm 2019 và 1.717 

hồ sơ năm 2020), trong đó: 

- Có 2.050 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (chiếm 91,7%). 

- Có 185 hồ sơ trả quá hạn (chiếm 8,3%). 

Đang thực hiện xử lý 988 hồ sơ (gồm 625 hồ sơ năm 2019 chuyển sang và 

363 hồ sơ năm 2020), trong đó hiện có 35 hồ sơ đã quá hạn trả kết quả (chiếm 

3,5% tổng số hồ sơ đang xử lý, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái) thuộc lĩnh 

vực môi trường. 

Chi tiết tại Phụ lục 04. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương 

trình công tác năm, Chương trình hành động của ngành thực hiện các Nghị quyết: 

số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2020, các đơn 

vị cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa 

đổi). Trình ban hành các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên giải quyết căn 

bản các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy thu hút 

đầu tư phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung tổng kết thi hành Luật 

đất đai; tổ chức tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI và sửa đổi toàn diện Luật đất đai năm 2013. Tiếp tục đề xuất 

những quan điểm, chủ trương lớn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu trong văn kiện trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. Tập trung hoàn thành việc xây dựng trình 43/53 đề án, văn bản QPPL 

còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 của Bộ (bao gồm 02 đề án, 02 thông tư chậm ban hành của 

Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020) (Chi tiết tại Phụ lục 05). 
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2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; 

cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ, tập trung thanh tra, kiểm tra các 

trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Tập trung lực lượng để giải quyết 

khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc tồn 

đọng kéo dài để đảm bảo ổn định trật tự, chính trị xã hội tại các địa phương trong 

năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị 

định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tiếp công dân không để xảy ra các điểm nóng phức tạp.  

3. Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 

315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2018 của Ban cán sự đảng Bộ  thực hiện Nghị 

quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-

NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu xây dựng, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Triển khai xây dựng dự thảo 

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ 

quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các 

cấp, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014; 

dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Rà soát, tổng hợp thực trạng đội ngũ cán 

bộ, công chức năm 202020 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế 

hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. 

Tiếp tục tổ chức rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế về công 

tác cán bộ24; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

giai đoạn 2020 - 2021, 2021 - 2026. Rà soát, đề xuất Kế hoạch luân chuyển, sắp 

xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục 

thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương 

đương thuộc Bộ; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Thực hiện Kế hoạch thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện 

toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính 

sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế 

theo kế hoạch. 

4. Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020. Rà soát 

các nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp đề cắt giảm các nội dung trùng lắp hoặc 

không còn cấp thiết để điều chỉnh đảm bảo phù hợp với khẳ năng cân đối của ngân 

sách, theo đó đối với nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ thực hiện không quá 03 năm, 

nhiệm vụ Chính phủ không quá 05 năm. Tiếp tục tổng hợp, thẩm định, phân bổ 

                                                 
24 Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối 

với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về tiêu 

chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Hướng 

dẫn của Ban cán sự đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
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nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu năm 2020. Thẩm định, phân bổ 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương còn lại năm 2020. Hướng dẫn 

địa phương, Bộ ngành xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021. Tiếp tục 

nâng cao chất lượng và đảm bảo thời hạn góp ý, thẩm định chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành lĩnh vực, các dự án, đề án của 

các Bộ ngành và địa phương. Rà soát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng 

định mức kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất Chương trình xây dựng 

định mức kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời bổ sung, điều chỉnh 

Thông tư 04/TT-BTNMT về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. 

Ban hành Định mức diện tích chuyên dùng đối với trụ sở làm việc, định mức sử 

dụng xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP; xây dựng phương án sắp xếp tổng 

thể các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; 

đề xuất chuyển giao các cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng chuyển về địa 

phương. Triển khai công tác quyết toán năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Thực hiện rà soát, điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 (đợt tháng 6). 

Triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao. Rà soát, triển khai các thủ 

tục cần thiết để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Tổ chức triển khai công tác quyết toán theo niên độ nguồn vốn đầu tư năm 2019 

đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng; xem xét, phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành các dự án đã đầy đủ hồ sơ. Đề xuất phương án sắp xếp tổng thể các 

cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất 

chuyển giao các cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng chuyển về địa phương. 

- Tiếp tục tổng hợp, thẩm định, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương 

trình mục tiêu năm 2020. Thẩm định, phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trung ương còn lại năm 2020. Hướng dẫn địa phương, Bộ ngành xây dựng 

kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt cơ chế hỗ trợ có mục tiêu nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương. Hoàn thiện, trình Thủ tướng 

Chính phủ cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 

phương xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ giai 

đoạn 2019 - 2023. 

5.  Triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực 

hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào 

thực tiễn. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện 

tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Thực hiện nghiêm chỉ 

thị của Bộ trưởng và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ký số 100% 

các văn bản, trừ các văn bản mật; Đẩy mạnh sử dụng văn bản, giấy tờ, chứng từ 

điện tử, chứng thực chữ ký số; thúc đẩy, họp không giấy, sử dụng môi trường trực 

tuyến, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí trong công tác hành chính của Bộ,  tiến tới 

thực hiện rộng rãi đến toàn ngành thông qua việc kết nối, liên thông CSDL ngành 

TN&MT đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Triển khai các dự án CSDL 

quốc gia về quan trắc TN&MT; CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long 

và các CSDL quốc gia khác. 
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Tổ chức triển khai và vận hành Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Bộ trưởng 

phê duyệt Đề án kiện toàn theo mô hình tập trung, thống nhất một đầu mối. Hoàn 

thiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ kết nối với cổng Dịch vụ công 

quốc gia theo đúng lộ trình đã đăng ký với Văn phòng Chính phủ25; hệ thống một 

cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tổ 

chức, doanh nghiệp, người dân.  

6. Lĩnh vực quản lý đất đai:  

Trình Ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai, khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai trong tháng 7 năm 

2020. Tập trung tổng kết, đánh giá thi hành Luật đất đai, Nghị quyết số 19-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI để sửa đổi toàn diện Luật đất đai 

năm 2013. Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch. Hướng dẫn các địa phương 

xây dựng quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Hoàn thành 

thử nghiệm, đánh giá đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu đất đai.  

Chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai hoàn thành việc rà soát, đo đạc, 

cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho 

các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại. Triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm 

trường quốc doanh. Phối hợp với Tổng Cục thuế để nhân rộng việc thực hiện liên 

thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên môi 

trường. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc áp dụng 

khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024; thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê 

đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; tăng cường công tác tổ 

chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng, báo chí và dư luận 

phản ánh. Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số “đăng ký đất đai” và “chất lượng 

quản lý hành chính đất đai”. Kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong quá 

trình triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia. 

7. Lĩnh vực tài nguyên nước:  

Theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn 

nguồn nước; chỉ đạo điều hoà nguồn nước cho các mục đích sử dụng nước bằng 

công cụ quan trắc, giám sát tự động trên cơ sở các quy hoạch và hạn ngạch cấp 

phép khai thác sử dụng nguồn nước. 

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên nước với các công 

cụ kinh tế, tài chính để thúc đẩy sử dụng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên nước; thể 

chế để rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước, cơ chế quản lý theo lưu vực. Điều tra 

xác định thực trạng tài nguyên nước, chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên 

nước quốc gia và lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và quy hoạch quản lý 

                                                 
25 Công văn số 3487/BTNMT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2020. 
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tổng hợp lưu vực các sông lớn để tính toán cân bằng nước cho thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn năm 2050 trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác nước tại thượng 

nguồn. Xác định các giải pháp tích trữ nguồn nước dựa vào xu thế tự nhiên. Tăng 

cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các đơn vị cấp nước sạch; 

tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài 

nguyên nước. Nghiên cứu, thúc đẩy cơ chế chia sẻ, giải quyết tranh chấp, xung đột 

tài nguyên nước xuyên biên giới theo các quy định của Công ước Liên hợp quốc 

về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông 

thủy và thông lệ quốc tế; trước mắt là cơ chế chia sẻ thông tin trong vận hành điều 

tiết nguồn nước; chủ động tham mưu chủ trương, đối sách của Việt Nam trong các 

khuôn khổ hợp tác Mê Công, Mê Công - Lan Thương. 

8. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản:  

Đẩy mạnh và thực hiện nghiêm việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước có khoáng sản theo yêu cầu của Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/ 01/ 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2020. Hoàn thành công tác đánh giá tác động chính sách, quy định của Luật 

khoáng sản và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất 

cập trong thực tiễn thi hành Luật khoáng sản năm 2010. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản nhất là đối với công 

tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, xác định sản lượng khoáng sản khai 

thác thực tế; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; 

kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và môi trường. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/ 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng 

sản. Hoàn thành việc xây dựng quy chế phối hợp quản lý khoáng sản ở khu vực 

giáp ranh hai hay nhiều tỉnh nhất là khoáng sản cát, sỏi lòng sông; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, xử lý 

cơ quan hoặc người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm tại địa bàn 

quản lý; tăng cường và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về quản lý khai thác cát, sỏi; tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, 

tố cáo các hành vi tiêu cực trong quản lý, hoạt động khoáng sản nói chung, khoáng 

sản cát, sỏi nói riêng. 

9. Lĩnh vực biển và hải đảo:  

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chương trình 

trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các Quy chế 

quản lý tài chính, quy định kỹ thuật đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương 

trình trọng điểm; Triển khai quản lý và vận hành có hiệu quả Trung tâm Kiểm 

định và Quản lý bến đỗ: nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển đội tàu điều tra, 

khảo sát, nghiên cứu biển. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ 

sở dữ liệu điều tra cơ bản biển, hải đảo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 
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nước, bảo đảm số hóa, tích hợp và chia sẻ với các địa phương ven biển. Tổng hợp, 

báo cáo về Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ 

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2295/QĐ-TTg) 

và Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1570 QĐ/TTg ngày 

06/9/2013); đề xuất ban hành Chiến lược mới. Tiếp tục triển khai thẩm định các hồ 

sơ đề nghị cấp phép nhận chìm, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và hồ sơ liên 

thông cấp phép nhận chìm, giao khu vực biển đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. 

10. Lĩnh vực môi trường:  

Tập trung hoàn thành dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, trình Quốc hội 

xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Tập trung xây dựng, hoàn thành 03 Quy 

hoạch: (1) Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

2050; (2) Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quôc gia giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; (3) Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện, trình ban hành 02 Đề án: (1) Đề án “Tăng 

cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”; (2) Đề án “Tăng cường năng 

lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam”. Hoàn thiện, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 04 Chỉ thị: (1) Chỉ thị về tăng cường phân loại, thu gom, tái 

chế và xử lý chất thải nhựa; (2) Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi 

trường không khí; (3) Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại 

lai xâm hại; (4) Chỉ thị về tăng cường quản lý chất thải rắn. Tiếp tục rà soát, điều 

chỉnh hoặc xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên cơ 

sở tham khảo kinh nghiệm về công tác quản lý môi trường, hệ thống pháp luật, 

tiêu chuẩn môi trường của các nước phát triển trên thế giới. 

Hoàn thành đề án “Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường giai đoạn 2019 - 2020 theo định hướng hội nhập quốc tế”. Tập trung phối 

hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường 

lớn, phức tạp, nhạy cảm, gắn với số đông dân cư, nhận được sự quan tâm của 

toàn xã hội, đó là ô nhiễm không khí trong các đô thị, khu dân cư; rác thải sinh 

hoạt, rác thải nhựa; ô nhiễm nguồn nước mặt trong các khu đô thị, khu dân cư, 

các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản 

xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra 

khỏi khu vực đô thị và khu dân cư. Tiếp tục chủ động phòng ngừa, giám sát, 

kiểm soát các dự án, nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, bảo 

đảm các dự án, cơ sở vận hành an toàn về môi trường, không để xảy ra sự cố môi 

trường nghiêm trọng. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về môi trường theo 

hướng thực hiện đơn giản hoá về điều kiện và cách thức thực hiện, bãi bỏ các 

thủ tục hành chính không thực sự cần thiết cho công tác quản lý môi trường; 

lồng ghép, tích hợp việc thẩm định các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh 

vực BVMT; tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm 

chất lượng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. kiện toàn và vận hành 

hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến cấp 

quận/huyện trên phạm vi cả nước nhằm giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi 
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trường ngay từ cơ sở, địa bàn cụ thể, tạo niềm tin trong nhân dân đối với công tác 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

11. Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn:  

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đa dạng hóa và 

xã hội hóa các hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

tập trung nguồn lực để tu sửa, bão dưỡng công trình, thiết bị mạng lưới trạm 

KTTV kịp thời, đặc biệt những công trình, thiết bị chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo xa; dự báo, 

cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục 

vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Dự báo diễn biến dòng chảy, thủy văn, 

cảnh báo sớm chi tiết đối các đợt mưa lũ lớn để chỉ đạo vận hành an toàn hồ 

chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều. Thực hiện xã hội hóa trong cung cấp 

dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn. Ứng dụng công nghệ, xây dựng các mô 

hình, phương thức hiệu quả để truyền tin, cảnh báo thiên tai.  

12. Lĩnh vực biến đổi khí hậu:  

Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ: ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính cấp quốc gia; ban hành tiêu chí xác định các dự án, nhiệm 

vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích 

ứng với biến đổi khí hậu; ban hành Quy chế phối hợp, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo Rà soát cập nhật Đóng góp do quốc gia 

tự quyết định (NDC) của Việt Nam;  Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, 

địa phương trong nhiệm vụ điều phối và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 

thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 

2016 - 2020.  

13. Về lĩnh vực đo đạc và bản đồ: Tiếp tục triển khai xây dựng các văn 

bản QPPL theo đúng tiến độ. Tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo 

đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Xây dựng dữ liệu thông tin địa lý, phát 

triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) để triển khai các ứng dụng 

thông minh, tự động hóa, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã 

hội số. Tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia 

và bản đồ địa hình cho các khu vực trên cả nước. 

14. Lĩnh vực viễn thám: Tiếp tục phối hợp với ISRO để đẩy nhanh tiến độ 

dự án ASEAN - Ấn Độ tại Bình Dương. Hoàn thiện đề xuất Dự án hợp tác với 

Italia về trạm thu ảnh Cosmo-Skymed. Tiếp tục thực hiện Dự án “Tăng cường 

năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục Viễn thám quốc gia tại số 79 

Văn Tiến Dũng”. 

15. Công tác đào tạo, truyền thông: Tăng cường tuyên truyền về việc tổ 

chức Đại hội Đảng các cấp; Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Đại hội thi 

đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường. Các Trường tăng cường phối hợp 
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với các Viện nghiên cứu, các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng chương trình đào 

tạo và phối hợp đào tạo để bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của 

ngành./. 

 

 


