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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, NHIỆM VỤ 

CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ GIAO 06 THÁNG ĐẦU 

NĂM 

1. Tình hình thực hiện Chương trình công tác 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ được giao xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 07 đề án (trong đó có 01 dự án Luật Đất đai, Bộ báo cáo UBTVQH 

cho phép chưa trình Quốc hội đối với dự án Luật này trong năm 2020). 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 hoàn thành 

06/06 nhiệm vụ (đạt 100%) và đã ban hành 04/06 Thông tư (đạt 66,67%)1. Chi 

tiết tại Phụ lục 01. 

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

Tổng số nhiệm vụ được 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.  

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao 

                                                 
1 Các Thông tư chưa trình: Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản đá khối 

làm ốp lát, mỹ nghệ; 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. 
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Tổng số nhiệm vụ được 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);  

- 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. 

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ 

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 TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI 

NĂM 2020 

Theo Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP 

trong 06 tháng cuối năm 2020, các đơn vị của Bộ cần tập trung triển khai các 

nhiệm vụ, đề án, văn bản sau: 

1. Tổng cục Quản lý đất đai triển khai xây dựng, hoàn thành 03 đề án, 

nhiệm vụ, gồm: Đề án lập nhiệm vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia 

đến năm 2045; Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và 

cơ quan thuế; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050. 

2. Tổng cục Môi trường tập trung hoàn thành dự thảo Luật Bảo vệ môi 

trường sửa đổi, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10; triển khai 
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xây dựng, hoàn thiện trình ban hành 03 Quy hoạch, 04 Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học2. 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”. Xây dựng, trình Bộ trưởng 03 Thông tư theo Chương trình công tác. Phối 

hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường xây dựng Chiến 

lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

3. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng các Đề 

án, nhiệm vụ, gồm: Đề án tổ chức Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng về tăng cường 

điều phối và hợp tác về môi trường biển; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về chuyển nhượng, 

thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với 

khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; việc bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi khu vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc 

phòng, an ninh. Xây dựng, trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục 

chất phân tán được phép sử dụng trên biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử 

dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. 

4. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xây dựng nhiệm vụ lập Quy 

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

nhìn đến năm 2050. Xây dựng, trình Chính phủ 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; 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. Xây dựng, trình Bộ trưởng 04 Thông tư theo Chương 

trình công tác3. 

5. Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự 

thảo Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Xây dựng, trình Bộ 

trưởng ban hành 03 Thông tư theo Chương trình công tác4. 

6. Viện Chiến lược và Chính sách tài nguyên, môi trường chủ trì, phối hợp 

với Tổng cục Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng 

Chiến lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

                                                 
2 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. 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. 
3 Các Thông tư: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 quy định việc 

lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ 

lượng khoáng sản, Thông tư số 61/2017/TTBTNMT ngày 22/12/2017 quy định quy trình, phương pháp xác định và 

các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; quy định kỹ thuật công tác khai đào công trình; lấy 

mẫu trong các công trình khoan, khai đào. 
4 Các Thông tư: quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn; ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá 

chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới. 
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7. Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức triển khai xây dựng các Đề án lập 

quy hoạch tài nguyên nước5. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương 

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Xây dựng, trình Bộ 

trưởng ban hành các Thông tư theo Chương trình công tác. 

8. Cục Biến đổi khí hậu chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ các dự 

thảo Quyết đinh: ban hành Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2021-2030; 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 Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ 

khí nhà kính cấp quốc gia. 

9. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức xây dựng, 

trình 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. Xây dựng, trình Bộ 

trưởng ban hành các Thông tư theo Chương trình công tác. 

10. Cục Viễn thám quốc gia xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư 

ban hành định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám. 

11. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ 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 phủ6; 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. 

12. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt 

Nam xây dựng, trình Bộ trưởng Thông tư quy định về hướng dẫn tổ chức và hoạt 

động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương. 

13. Văn phòng Bộ tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Tăng 

cường kiểm tra thực hiện Quy chế làm việc, văn hóa công sở, lề lối làm việc của 

các đơn vị trực thuộc Bộ. 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./. 

 

                                                 
5 Các Quy hoạch: Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Lập nhiệm vụ Quy 

hoạch tổng hợp các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo 

Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019; Lập Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ 

Cùng, Sê San, Srêpok thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
6 Công văn số 3487/BTNMT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2020. 


