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BÁO CÁO 

Tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)  

06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020;  

việc giải quyết các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp và cử tri 

liên quan đến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường 

 I. Về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 1. Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL trong 6 tháng đầu năm 2020 

 Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tài nguyên và môi trường là mục 

tiêu của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 

2020, nhất là phải bảo đảm xây dựng, trình 02 dự án Luật (1) Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường bảo chất lượng và đúng tiến độ; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm 

tháo gỡ ngay những vướng mắc về  tài nguyên và môi trường nhằm tạo lập môi 

trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao tỷ trọng 

đóng góp cho ngân sách nhà nước. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm, Bộ đã xây 

dựng, hoàn thành, báo cáo, trình Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 02 dự án Luật nêu trên theo đúng tiến độ được giao. Đối với dự án Luật 

Bảo vệ môi trường đã được Bộ thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tại Hội trường 

dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi để các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ 

họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; hiện đang phối hợp với các cơ quan có liên quan 

nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại 

biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai, Bộ đã trình 

Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ quốc hội cho phép chưa trình Quốc hội 

đối với dự án Luật này trong năm 2020; đồng thời cũng đã trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội dự thảo 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. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội đã đề nghị xem xét lại thời điểm trình dự án Nghị quyết nêu trên. Trên 

cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội, Bộ đã 

báo cáo1 Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chính phủ cân nhắc về chưa trình Quốc 

hội đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên tại kỳ họp thứ  9 của Quốc hội. Bộ sẽ tiếp 

tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 

2013; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sau khi có 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian này, Bộ đã và đang tiếp tục 

                                                 
1 Công văn số 136/BTNMT-TCQLĐĐ-m ngày 13/4/2020 
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phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội giải 

quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng và thí điểm tập trung đất đai; rà 

soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan 

đến việc thi hành Luật đất đai2.  

Ngoài ra, thực  hiện điểm 4 mục III Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 

29/5/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang 

khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị 

hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong 

năm 2020 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 

Trong 06 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 08 

văn bản gồm: 05 Nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đo đạc và bản đồ3; tài nguyên nước và khoáng sản4; quy định về quản lý cát, 

sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông5; sửa đổi quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn6 và 03 Quyết định về dự báo, cảnh báo 

và truyền tin thiên tai; quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên 

các sông thuộc phạm vi cả nước; về quy chế ứng phó sự cố chất thải7. Bộ cũng đã 

trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 69/2010/NĐ-CP; tiếp tục phối 

hợp với các đơn vị hoàn thiện dự thảo Nghị định về giao khu vực biển; về giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; nghị định về lộ trình khí nhà kính,…. Bộ 

trưởng đã ban hành 048/06 Thông tư (đạt 66,7%), còn 02 thông tư chậm trình 

đang được các đơn vị hoàn thiện9. 

                                                 
2 Công văn số 3352/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24/6/2020 
3 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ 

lòng, bờ, bãi sông 
4 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đo đạc và bản đồ 
5 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 
6 Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai. Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 
7
Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai. Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

 
8 (1) Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, 

môi trường không khí và nước thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; (2) Thông tư số 02/2020/TT-

BTNMT ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
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 2. Xây dựng, trình ban hành VBQPPL trong 6 tháng cuối năm 2020 

 Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) 

để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; chủ động 

xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành khi được Quốc hội 

thông qua để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền để có hiệu lực đồng thời với luật. Xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban 

hành Nghị quyết về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh 

nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh. 

 Tiếp tục triển khai xây dựng, trình ban hành VBQPPL theo Chương trình 

xây dựng, ban hành VBQPPL, Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và của Bộ. Xây dựng, ban hành Chương trình xây dựng, 

ban hành VBQPPL năm 2021 và đề xuất xây dựng nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cho các văn bản đề xuất xây dựng trong năm 2021. 

 II. Về công tác giải quyết kiến nghị của Đại biểu Quốc hội; cư tri, 

người dân và doanh nghiệp 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Pháp chế tiếp nhận chủ yếu 

phản ánh, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội; riêng đối với các phản ánh kiến 

nghị của địa phương, doanh nghiệp, cá nhân qua đường Công văn, qua Cổng 

Thông tin điện tử của Chính phủ gửi về. 

Đối với kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội: trong nhiệm kỳ vừa qua, đã 

tham mưu trình Bộ trả lời 777 ý kiến, kiến nghị của cử tri; 126 chất vấn của đại 

biểu Quốc hội. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan tham mưu trình Bộ trưởng trả lời 98 kiến nghị của cử tri do 

Ban Dân nguyện, Văn phòng Chính phủ chuyển đến (trong đó: 80 kiến nghị do Ban 

Dân nguyện chuyển đến; 18 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến). Đồng 

thời, Vụ Pháp chế đã trình Bộ trưởng ký 40 văn bản gửi đến từng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội có kiến nghị cử tri. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trả lời 

các kiến nghị (kỳ họp thứ 8) gửi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam10. Hiện nay, Vụ đang phối hợp với các đơn vị có liên quan trả lời 

193 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (do Ban Dân 

nguyện chuyển đến)11. Đối với Báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi 

đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và một số kiến nghị còn tồn đọng qua các kỳ 

                                                                                                                                                         
văn, thủy văn và kinh tế xã hội thành lập Bản đồ tỉnh Đắk Nông; (3) Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 

29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh 

quốc gia; (4) Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. 
9 Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ (đang 

được Vụ Pháp chế thẩm định); Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ 

thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (đang được đơn vị lấy ý kiến các bộ ngành) 

 
10 Các Công văn số 1283/BTNMT-PC ngày 13/3/2020; 2333/BTNMT-PC ngày 29/4/2020. 
11 Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 của Ban dân nguyện. 
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họp Quốc hội: Vụ đã xây dựng Báo cáo trình Bộ trưởng ký gửi Ban Dân nguyện12 

và xây dựng, trình Bộ trưởng ký báo cáo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội13.  

Đối với phản ánh, kiến nghị của công dân, người dân và doanh nghiệp: Trong 

6 tháng đầu năm, Vụ Pháp chế tiếp tục tiếp nhận, kiến nghị xử lý 11 phản ánh, 

kiến nghị của công dân qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ gửi về. 

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của địa 

phương gửi về liên quan đến kiến nghị rà soát, đề xuất sửa đổi VBQPPL thuộc lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường. Hiện nay, Vụ Pháp chế đang phối hợp với các đơn 

vị để rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án xử lý. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Từ nay đến cuối năm, số lượng văn bản trình cơ quan có thẩm quyền hoặc Bộ 

ban hành theo thẩm quyền tương đối lớn 24 văn bản14 (chiếm gần 70%  cả năm); 

đặc biệt Bộ phải hoàn thành 02 văn bản của Quốc hội, do đó, kính đề nghị Lãnh 

đạo Bộ chỉ đạo đơn vị tập trung nguồn lực để hoàn thành việc xây dựng, trình 

VBQPPL đúng chất lượng và tiến độ được giao. 

Đối với các phản ánh, kiến nghị, đề nghị các đơn vị phối hợp với Vụ Pháp chế 

để tham mưu trình Lãnh đạo Bộ trả lời phản ánh, kiến nghị của cư tri, Đại biểu 

Quốc hội, doanh nghiệp và người dân. 

  VỤ PHÁP CHẾ 

 

                                                 
12 Báo cáo số 40/BC-BTNMT ngày 08/4/2020. 
13 Báo cáo số 49/BC-BTNMT ngày 12/5/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23/11/2016 và 

Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường gửi các Đại biểu Quốc hội. 
14 04 nghị định, 01 Quyết định; 19 thông tư. 


