
PHỤ LỤC 01: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

 

A. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ,  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  

 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Đã trình 

Chính phủ tại Tờ trình số 05/TTr-BTNMT ngày 25/02/2020. Ngày 26/5/2020, Bộ 

đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến. 

2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, đã báo cáo Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 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, đã trình 

Chính phủ tại Tờ trình số 87/TTr-BTNMT ngày 02/3/2020. 

3. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước tại các dòng sông lớn, Bộ trưởng thừa ủy quyền Thủ tướng Báo cáo 

Quốc hội (BC số 238/BC-CP ngày 20/5/2020). 

4. Trình Thủ tướng Chính phủ về 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 Tài nguyên và Môi trường gửi Báo cáo cho Ban Thư ký 

Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Bộ đã có BC TTgCP số 

179/BC-BTNMT-m ngày 29/5/2020. 

5. 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, đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 

23/TTr-BTNMT ngày 29/6/2020 

 

 

B. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN ĐƯỢC CHÍNH PHỦ,  

TTgCP BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

  

 1. Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ  sửa đổi, 

bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

2. 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. 

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 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. 



5. Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ ửa 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 văn. 

6. Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin 

thiên tai. 

7. Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 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.  

8. 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. 

9. Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy 

hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. 

10. Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

11. Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 14/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập 

Quy hoạch  tổng thể quan trắc môi trường quôc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

12. Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập 

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

13. Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030. 

14. Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ 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. 

15. Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ phê duyệt 

nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

16. Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 23/4/2020 của TTgCP về việc phê 

duyệt nhiệm vụ lập 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. 

17. Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của TTgCP phê duyệt 

Chương trình tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản 

lý tổng hợp và điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo đến năm 

2030. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx


C. DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ BỘ TRƯỞNG  

KÝ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

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 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn 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 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 quy định kỹ thuật quy 

hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. 

 

 

D. CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

NĂM 2019 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NĂM 2020 

 

1. Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, tờ trình số 235/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019. Bộ đã tiếp thu 

ý kiến thành viên CP và trình Thủ tướng CP tại CV số 216/BTNMT-TCBHĐVN-m 

ngày 11/7/2020. 

2. Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, 

tờ trình số 50/TTr-BTNMT ngày 30/8/2019. 

3. Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chích sách Biển Việt Nam - Nhật Bản, tờ 

trình 60/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã 

phối hợp với Vụ HTQT Bộ để trao đổi với phía Nhật và chưa có phản hồi vì thay 

đổi nội các và diễn biến phức tạp của dịch Covid 1 tại Nhật Bản. 

4. Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, tờ trình số 62/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019. Ngày 08/10/2019 

Văn phòng Chính phủ có phiếu báo số 1467/PB-VPCP yêu cầu Bộ lấy thêm ý kiến 

các cơ quan liên quan. Hiện nay, đã lấy đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  

Bộ Tài chính. Ngày 28/05/2020 Bộ đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án. Hiện 

nay đơn vị đã hoàn thiện, dự kiến trình lại vào tuần thứ 29. 

5. Đề án Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường, tờ trình 

số 74/TTr-BTNMT ngày 31/10/2019. 

6. 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, tờ trình số 75/TTr-BTNMT 



ngày 31/10/2019, Bộ đang rà soát, hoàn thiện lại trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của 

PTTg Trịnh Đình Dũng (VB số 10527/VPCP-TCCV ngày 16/11/2019). 

7. 7. Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên 

thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành, 

tờ trình số 78/TTr-BTNMT ngày 31/10/2019. ngày 07/11/2019 Văn phòng Chính 

phủ có phiếu báo số 1672/PB-VPCP về việc lấy ý kiến bổ sung của các bộ, cơ 

quan, địa phương. Đến nay, đã hoàn thiện và trình lại tại tờ trình số 16/TTR-

BTNMT ngày 05/06/2020. 

8. Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021-

2030 và tầm nhìn 2050, tờ trình số 90/TTr-BTNMT ngày 29/11/2019; Công văn số 

2798/BTNMT-BĐKH ngày 26/5/2020. 

9. Nghị định 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, tờ trình số 91/TTr-BTNMT ngày 30/11/2019; Công 

văn số 3397/BTNMT-TCMT ngày 25/6/2020 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của 

các TVCP đối với dự thảo Nghị định.  

10. Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, tờ trình số 

92/TTr-BTNMT ngày 30/11/2019; Ngày 30/3/2020 Bộ đã có Công văn số 

1666/BTNMT-TCQLĐĐ đôn đốc UBND các tỉnh và các đơn vị liên quan góp ý đề 

án. Đến nay Tổng cục QLĐĐ đã nhận được ý kiến góp ý của 09/10 các Bộ, ngành 

và 46/63 các tỉnh, thành phố. Hiện nay Tổng cục QLĐĐ đang tiếp thu, giải trình 

và hoàn thiện Đề án để trình lại Chính phủ trong tháng 7/2020. 

11. Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam, tờ trình số 97/TTr-

BTNMT ngày 25/12/2019.  

12. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 

tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, tờ trình số 106/TTr-

BTNMT ngày 31/12/2019. Tổng cục Biển và Hải đảoVN đã tiếp thu hoàn thiện và 

trình Lãnh đạo Bộ ngày 8/7/2020. 

13. Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương, tờ trình số 

104/TTr-BTNMT ngày 30/12/2019. Tổng cục Biển và Hải đảo VN đã tiếp thu hoàn 

thiện và trình Lãnh đạo Bộ ngày 8/7/2020. 

14. Nghị định của Chính phủ quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho sản 

xuất nông nghiệp, tờ trình số 101/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019. Ngày 

17/06/2020, Bộ đã có công văn số 3222/BTNMT-TCQLĐĐ trình Chính phủ xem 

xét, quyết định. 

15. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết Luật Đất đai, tờ trình số 102/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019. Ngày 02/7/2020, 

Bộ đã có công văn số 3550/BTNMT-TCQLĐĐ tiếp thu, giải trình đối với dự 

thảo Nghị định. 

  16. Nghị định về Quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính, tờ trình số 110/TTr-BTNMT ngày 31/12/2019 về việc ban hành Nghị 

định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính 

toàn cầu.  


