
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:       /2019/TT-BTNMT 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày   tháng  năm 2019 

THÔNG TƯ 
Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 
 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của 

các cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chế độ 

báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, yêu cầu đối với việc 

ban hành chế độ báo cáo định kỳ ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn 

thành phần một số chế độ báo cáo công tác định kỳ; quy định trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành tài 

nguyên và môi trường. 

2. Thông tư này không điều chỉnh chế độ báo cáo thống kê, báo cáo mật 

và báo cáo nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh 

vực công tác của ngành tài nguyên và môi trường. 

3. Các nội dung có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo công tác 

ngành tài nguyên và môi trường không quy định tại Thông tư này thì được thực 

hiện theo quy định liên quan tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính 

nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP). 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 3. Nguyên tắc báo cáo 

1. Việc báo cáo phải đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời, đúng hình 

thức, nội dung yêu cầu của từng loại báo cáo; theo đúng quy định của pháp luật 

về tài nguyên và môi trường và hướng dẫn tại Thông tư này. Người ký báo cáo 

phải đảm bảo theo đúng thẩm quyền, phù hợp với từng loại báo cáo và chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan báo cáo. 

2. Bảo đảm tính rõ ràng, công khai, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu 

báo cáo, tính an toàn, an ninh thông tin và tính bảo mật theo quy định của pháp 

luật; bảo đảm khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Hệ 

thống thông tin báo cáo quốc gia.  

Điều 4. Nội dung và yêu cầu chung về việc ban hành và thực hiện chế 

độ báo cáo ngành tài nguyên và môi trường 

Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Mục I và Mục II Chương II Nghị định 

số 09/2019/NĐ-CP. 

Điều 5. Các loại chế độ báo cáo 

1. Chế độ báo cáo định kỳ là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng 

yêu cầu thông tin tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được quy định 

trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài 

nguyên và Môi trường và thực hiện lặp lại nhiều lần theo một chu kỳ xác định 

trong thời gian kéo dài. 

2. Chế độ báo cáo đột xuấtlà chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng 

yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường theo yêu cầu của Quốc hội, các 

cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Chế độ báo cáo đột xuất được ban hànhtại văn bản hành chính. 

3. Chế độ báo cáo chuyên đề là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng 

yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề nào đó. Chế độ báo cáo 

chuyên đề được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành 

chính. 

Chương II 

CÁC YÊU CẦU VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Điều 6.Các loại báo cáo định kỳ 

1. Báo cáo kết quả công tác năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 

năm liền kề ngành tài nguyên và môi trường của địa phương (Phụ lục I); 
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2. Báo cáo kết quả công tác năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 

năm liền kề ngành tài nguyên và môi trường củabộ, cơ quan ngang Bộ (Phụ lục 

II); 

3.Báo cáo báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp tỉnh (Phụ lục III); 

4.Báo cáo sử dụng tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Phụ 

lục IV); 

5.Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản (Phụ lục V); 

6.Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa 

phương (Phụ lục VI). 

Điều 7. Nội dung yêu cầu báo cáo 

1. Nội dung yêu cầu báo cáo phải bảo đảm sự cần thiết nhằm phục vụ mục 

tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có 

thẩm quyền. 

2. Nội dung báo cáo nêu rõ những vấn đề cần tập trung báo cáo, khó khăn, 

vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

3. Tùy từng trường hợp cụ thể, nội dung báo cáo có thể chỉ có phần lời 

văn hoặcbao gồm cả phần lời văn và phần số liệu. 

Điều 8. Thời gian chốt số liệu trong chế độ báo cáo định kỳ 

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Mục II Chương II Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP. 

Điều 9. Hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo và thời hạn gửi 

báo cáo 

1. Hình thức báo cáo: 

a) Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, đóng dấu theo quy định và gửibảnđiện tử; 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử, có sử dụng chữ ký số của Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

2.  Phương thức gửi báo cáo: 

Báo cáo được gửi tới nơi nhận báo cáo bằng một trong các phương thức 

sau: 

a) Gửi trực tiếp; 

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

c) Gửi qua fax; 

d) Gửi qua hệ thống thư điện tử; 

3. Thời hạn gửi báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ: 

a) Các báo cáo quy định tại các khoản 1,2 Điều 6 Thông tư: Thời hạn gửi 

báo cáo chậm nhất vào ngày 15/12 hàng năm; 
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b) Các báo cáo quy định tại các khoản 3,4,5,6 Điều 6 Thông tư: Thời hạn 

gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 15/01 hàng năm. 

Điều 10. Đơn vị nhận báo cáo 

1. Đối với báo cáo quy định tại Khoản 1,2 Điều 6 Thông tư thìđơn vị nhận 

báo cáo là Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Đối với báo cáo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư thì đơn vị nhận 

báo cáo là Tổng cục Môi trường. 

3. Đối với báo cáo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư thì đơn vị nhận 

báo cáo là Cục Quản lý tài nguyên nước. 

4. Đối với báo cáo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư thì đơn vị nhận 

báo cáo là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. 

3. Đối với báo cáo quy định tại Khoản 6 Điều 6 Thông tư thì đơn vị nhận 

báo cáo là Tổng cục Quản lý đất đai. 

Điều 11. Báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất 

1. Yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo chuyên đề, báo cáo đột 

xuất được thực hiện theo quy định tại tại các điều 9 và 10 Nghị định số    

09/2019/NĐ-CP. 

2.  Thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáotrong chế độ báo cáo đột 

xuất, báo cáo chuyên đề được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Điều 12. Đối với các chế độ báo cáo công tác định kỳ không quy định 

tại Thông tư này 

1. Đối với các chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành tài nguyên và môi 

trường đang có hiệu lực thi hành theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thì tiếp tục thực hiện cho đến khi được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ. 

2. Các chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành tài nguyên và môi trường do 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành trước khi Thông tư này có hiệu 

lực thì tiếp tục có hiệu lực thi hành đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bị bãi bỏ. 

3. Các chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành tài nguyên và môi trường 

ban hành sau khi Thông tư này có hiệu lực thì phải thực hiện đúng các nguyên 

tắc, yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và của Thông tư này. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 13. Hiệu lực thi hành  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng  năm 2019.     
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Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo, Website Chính phủ; 

- Lưu: VT, VP. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

 


