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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                                

               Thanh Hóa, ngày 19 tháng 7  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2019 VÀ NĂM 2020 

 (Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban các tỉnh phía Bắc 

ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa)       

 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Sau Hội nghị giao ban các tỉnh phía Bắc năm 2018 được tổ chức ngày 19 

tháng 8 năm 2018 tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ 

chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của 

ngành tài nguyên và môi trường, trong đó đã báo cáo các kết quả đạt được của 

ngành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 2019 và 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 2019 và định hướng đến năm 2021. Quán triệt tinh thần “Kỷ 

cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” để chỉ đạo, đến nay 

ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 

1. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và 

môi trường (TN&MT): 

Bộ đã trình Chính phủ ban hành 02 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành luật Đo đạc bản đồ tạo thành hành lang pháp lý cho công tác đo đạc, 

phát triển các ứng dụng về thông tin địa lý, viễn thám trong quản lý giám sát về 

TN&MT, phát triển kinh tế xã hội1. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) với nhiều nội dung 

đổi mới, chú trọng kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm; quản lý chặt chẽ chất thải 

rắn, quản lý nước thải, quản lý khí thải; nhập khẩu phế liệu; đẩy mạnh cải cách 

hành chính (CCHC), tăng cường phân cấp cho địa phương; tăng cường trách 

nhiệm, nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác BVMT. 

Đã tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ hoàn thiện trình Chính phủ 06 

                                           
1 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn thám, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. 
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Nghị định2. Xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 đề án3 triển 

khai Nghị quyết của Trung ương và thí điểm một số cơ chế đột phá để phát huy 

nguồn lực tài nguyên cho phát triển KT-XH của đất nước. Ban hành 09 Thông 

tư, trong đó 01 Thông tư của lĩnh vực môi trường, 05 Thông tư của lĩnh vực Đo 

đạc bản đồ, 03 Thông tư của lĩnh vực Viễn Thám (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm 

theo). 

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

Bộ đã tổ chức Hội nghị toàn ngành triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2019. Phối hợp với địa phương khảo sát, thống nhất đối tượng thanh tra 

trước khi thành lập đoàn thanh tra theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, 

các đơn vị thuộc Bộ đã tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 199 tổ chức 

gồm: 03 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 63 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành; 11 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và 01 cuộc giám sát hoạt 

động đoàn thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 29 tổ 

chức có vi phạm với các hình thức: tước quyền sử dụng 02 giấy phép khai thác 

khoáng sản trong thời hạn 06 tháng, xử phạt 28 tổ chức với số tiền là 3.844 triệu 

đồng.  

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tiếp nhận, xử lý 1.756 lượt đơn khiếu nại, 

tố cáo (trong đó có hơn 1.684 đơn thuộc lĩnh vực đất đai), các tỉnh phía Bắc là 

899 lượt đơn; số đơn thư phải xử lý là 893 vụ việc, đơn thư đến từ các tỉnh phía 

Bắc là 453 đơn. Thực hiện tiếp 173 lượt công dân với tổng số 326 người (các 

tỉnh phía Bắc 95 lượt với 194 người), trong đó có 17 lượt đoàn đông người. Từ 

đầu năm 2019, Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao xử lý 89 vụ việc khiếu nại, 

đến nay đã hoàn thành xử lý 68 vụ, còn 21 vụ việc đang kiểm tra, xác minh xử 

lý. Qua công tác phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ 

yếu là đơn khiếu nại vượt cấp; nội dung khiếu nại liên quan đến giá bồi thường, 

hỗ trợ khi thu hồi đất; quyết định thu hồi đất. 

1.3. Công tác cải cách hành chính (CCHC)  

Với trọng tâm là cải cách TTHC và hiện đại hóa nền hành chính. Từ cuối 

năm 2018, Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 và 12 chương trình, kế 

hoạch thành phần4. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá 25 TTHC, điều kiện kinh 

                                           
2 Gồm các Nghị định: Quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; quản lý cát sỏi 

lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; sửa đổi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về phương pháp tính mức thu 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các 

khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 
3 Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam; Tổ chức diễn đàn ĐBSCL năm 2019; Tổ 

chức hội nghị hợp tác phân ban Việt Nam - Hà Lan; kế hoạch triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ; Kế hoạch 

tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 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; Chương 

trình trọng điểm điều tra cơ bản TN,MT biển và hải đảo đến năm 2030; Cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy 

trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi 

đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.  
4 Quyết định số 4001/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 về kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019; Quyết định số 

3912/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 về kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật; Quyết định số 3911/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 vè 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; Quyết định số 
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doanh trong lĩnh vực môi trường. Công bố TTHC trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, 

ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện nâng cao chỉ số Đăng ký 

tài sản (A7) lên từ 5 - 8 bậc, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) 

lên 2 - 3 bậc trong năm 2019. 

Theo khảo sát của PAPI, tỷ lệ người dân phản ánh phải bôi trơn khi làm thủ 

tục sổ đỏ giảm 29% so với năm 2015; chỉ số công khai minh bạch trong quy 

hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tăng đều qua các năm (từ 1.72 

lên 1,79 điểm), chỉ số hài lòng đối với trường hợp bồi thường khi thu hồi đất nông 

nghiệp đạt 68%; chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,27 điểm. 

1.4. Công tác tổ chức bộ máy 

Bộ đã tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổng cục, 

mô hình tổ chức của ngành; rà soát quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị 

sự nghiệp công lập; sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

21/3/2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh 

trong lĩnh vực TN&MT. Rà soát đánh giá mô hình tổ chức của ngành.  

Triển khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội 

ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT đến năm 2030; hoàn thiện dự thảo 

Quy định của Ban Cán sự đảng Bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên5 và Khung tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của Bộ TN&MT nhằm 

tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá và phân loại công chức, viên chức; rà 

soát xây dựng hệ thống danh mục, mô tả vị trí việc làm của các cơ quan đơn vị 

thuộc ngành TN&MT. 

1.5. Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế  

Tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực để huy động nguồn lực, kinh 

nghiệm của quốc tế cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với 

BĐKH6. Tổ chức thành công Hội nghị liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan lần 

thứ 7. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Hội nghị Uỷ ban 

điều phối chung lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt 

Nam (CLV); Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN đặc biệt về rác thải biển.  

Tập trung xây dựng 29 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia (QCVN)7; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Xây dựng các quy trình ISO cho việc thực hiện 

các quy trình công việc đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý khoa học và công nghệ phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

                                                                                                                                    
3877/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2018 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT; Quyết định số 3999/QĐ-

BTNMT ngày 28/12/2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT ngày 

28/12/2018 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Quyết định số 3921/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 

về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Bộ TN&MT. 
5 Nhằm cụ thể hoá Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 
6 Xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định CPTPP của Bộ; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và Bộ Năng 

lượng Mỏ và Phát triển bền vững Ma-rốc; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác định giá đất, đăng ký, 

xây dựng hệ thống thông tin đất đai, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với Hàn Quốc trong xây dựng chính sách về môi trường. 
7 Gồm xây dựng 27 TCVN và 02 QCVN  



 4 

Triển khai đề án rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường trong điều kiện hội nhập. 

2.  Các lĩnh vực chuyên ngành 

2.1. Lĩnh vực quản lý đất đai 

a) Nhiệm vụ cụ thể đã triển khai: 

- Công tác quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Chính 

phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho 30/31 tỉnh 

thành phố thuộc khu vực miềm Bắc. Hiện nay, trong Vùng còn tỉnh Hải Dương 

chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Bộ 

TNMT đã chủ trì thẩm định, trình TTg chấp thuận cho phép 06 tỉnh phía Bắc 

gồm: Bắc Giang, Cao Bằng, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên và Quảng BÌnh 

được phép chuyển mục đích sử dụng 382,34 ha đất trồng lúa 

- Công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà và tài sản găn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai: Tính đến nay, toàn Vùng đã đo đạc bản đồ địa chính ở các loại tỷ lệ được 

13.098.320 ha/16.733.389 ha, đạt 78% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: có 04 

tỉnh, thành phố đã đo đạc đạt 100% diện tích tự nhiên, gồm: Bắc Kạn, Bắc Ninh, 

Hà Nội, Thừa Thiên Huế; 10 tỉnh, thành phố đã đo đạc đạt 90% diện tích tự 

nhiên, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Quảng Ninh, Hải 

Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Bình và  Quảng Trị.  

Tính đến hết tháng 3/2019, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu của vùng 

phía Bắc đạt 97,5% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận, trong đó đất sản xuất 

nông nghiệp đạt 96,1%, đất lâm nghiệp đạt 98,8%, đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 

63,4%, đất ở nông thôn đạt 97,5%, đất ở đô thị đạt 99,5%, đất chuyên dùng đạt 

90,5%. Hiện tỷ lệ còn tồn đọng chưa cấp Giấy chứng nhận lần đầu của Vùng 

phía Bắc là 2,5%8.  

- Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Hiện nay, vùng phía Bắc có 43/359 

đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 24 tỉnh/thành phố đang vận hành, 

khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. Có 18/31 tỉnh tham gia triển khai thực 

hiện dự án đầu tư “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai VILG”.  

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong khuôn khổ dự án VILG 

- Về thành lập văn phòng đăng ký đất đai: Đến nay, còn 8 tỉnh khu vực 

phía Bắc chưa thành lập Văn phòng đăng ký theo quy định9. 

b) Nhiệm vụ chung: 

Trình Quốc hội báo cáo về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở 

các đô thị và giải trình ý kiến của các đoàn Giám sát. Tập trung khảo sát, xây 

dựng Khung giá các loại đất, chỉ đạo các địa phương tổng hợp các vướng mắc 

bất cập trong quá trình thi hành Luật đất đai để sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và 

các Nghị định quy định chi tiết thi hành. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

                                           
8 Nguyên nhân chủ yếu do người dân không có khả năng nộp hoặc không có nhu cầu ghi nợ nghĩa vụ tài chính 

trên Giấy chứng nhận 
9 Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An 
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năm 2019; trình Thủ tướng Chính phủ Nhiệm vụ lập Đề án Kiểm kê đất đai năm 

2019 tại tờ trình số 33/TTR-BTNMT ngày 30/6/2019, Lập nhiệm vụ quy hoạch 

sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại tờ trình 

số 31/TTR-BTNMT ngày 27/6/2019. 

Rà soát, xử lý, công khai các dự án chậm tiến độ, để lãng phí đất đai10; chỉ 

đạo rà soát đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường, khu vực biên giới gắn với 

công tác ổn định dân cư. 

2.2. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước 

a) Nhiệm vụ cụ thể 

Xây dựng và vận hành hệ thống mạng quan trắc nguồn nước xuyên biên 

giới (giai đoạn 1, năm 2018: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước 

xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc). 

Tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2019, đã thẩm định, cấp 94 giấy phép 

trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 50 giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt, nước biển; 24 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 18 giấy phép 

khai thác sử dụng nước dưới đất; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất và 01 giấy 

phép hành nghề khai thác nước dưới đất. Thu từ tài nguyên nưc luỹ kế đến nay 

đạt 9.000 tỷ đồng tăng 2.000 tỷ đồng so với năm 2018. 

b) Nhiệm vụ chung: 

Hoàn thiện Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước; xây dựng nhiệm 

vụ Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

Đẩy mạnh điều tra, khảo sát, khoanh vùng và thành lập bản đồ mức độ khan 

hiếm, thiếu nước cho 11 lưu vực sông tỷ lệ 1:200.000 làm cơ sở để công bố 

vùng khan hiếm nước ngọt. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, chủ hồ 

trong vận hành quy trình liên hồ chứa đảm bảo điều tiết nước cho sản xuất, phát 

điện và điều tiết giảm lũ.  

Hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính 

sách hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2018/NĐ-CP nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ nguồn nước dưới đất và bảo 

đảm công khai, minh bạch, trong đó có việc rà soát đối với quy định hạn chế 

khai thác nước dưới đất đã ban hành và khoanh định vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất đối với các địa phương chưa ban hành. 

2.3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

a) Nhiệm vụ cụ thể: 

Tập trung triển khai đề án điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng 

sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã cấp phép 41 giấy phép (30 khai thác, 11 thăm dò); 

Riêng khu vực phía Bắc cấp 07 giấy phép thăm dò11 và 22 giấy phép khai thác12, 

                                           
10 Rà soát xử lý hơn 23 nghìn ha đất của các dự án chậm triển khai 
11 Lào Cai (01), Phú Thọ (02), Yên Bái (02), Lai Châu (01), Nghệ An (01) 
12 Phú Thọ (02); Quảng Ninh (08); Hà Giang (02); Thái Bình (01); Ninh Bình (02); Hà Nam (02); Lào Cai (02); 

Bắc Kạn (01); Nghệ An (01); Thái Nguyên (01). 
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tổng số tiền 2.359 tỷ đồng, thu lần đầu: 160 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá thành công 

đối 02 mỏ khai thác khoáng sản: (1) khu vực quặng apatit khai trường 19b, tỉnh 

Lào Cai với giá trúng đấu tăng 130% so với giá khởi điểm; (2) Đá trang trí mỹ 

nghệ khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với 

giá trúng thầu tăng 137% so với giá khởi điểm. Tiếp tục thập tài liệu, xây dựng 

quy chế đấu giá, lập hồ sơ mời đấu giá đối với 02 khu vực quặng chì kẽm trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm: (1) Quặng chì - kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng 

Chang; (2) Quặng chì kẽm khu vực Sơn Đô. Dự kiến sẽ tổ chức cuộc đấu giá 

vào tháng 9/2019. 

b) Nhiệm vụ chung: 

Đã xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Báo 

cáo Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2019 tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội (tháng 10 năm 2019).  

2.4. Lĩnh vực môi trường 

a) Nhiệm vụ cụ thể 

- Quản lý, bảo vệ môi trường KKT, KCN: Khu vực phía Bắc có 11 KKT 

ven biển và 16 KKT cửa khẩu, hoạt động công nghiệp chủ yếu phát triển  mạnh 

ở khu vực Đồng bằng sông Hồng với 92 KCN đang hoạt động ngoài KKT và 

10 KCN hoạt động trong KKT. Việc thực hiện các quy định pháp luật về 

BVMT tại các KKT, KCN đã nghiêm túc hơn. Tính đến hết năm 2018, có 79 

KCN đã và đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số KCN đang hoạt động qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện hành vi 

xử lý nước thải không đạt quy chuẩn13. Phần lớn các KCN chưa lắp đặt hệ 

thống quan trắc nước thải tự động theo quy định do khó khăn về kinh phí, hiện 

tại có 56 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung 54,9%. Việc thu hút các 

thành phần kinh tế đầu tư công trình và dịch vụ xử lý chất thải KCN đặc biệt 

khó khăn ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa. 

- Công tác nhập khẩu phế liệu: Thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất đối với các cơ quan, tổ chức liên quan; đã xử 

phạt 16 tổ chức vi phạm trên địa bàn cả nước14. Bộ Công an đã tiến hành khởi tố 

02 tổ chức và 06 cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập 

khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo đúng quy định của pháp luật. 

- Công tác quản lý chất thải: Lượng chất thải rắn công nghiệp được xử lý 

khoảng 53%; CTRSH được xử lý khoảng 60%. Đối với CTR nguy hại, đa số các 

chủ nguồn thải có phát sinh lượng CTNH lớn hàng năm đều đã đăng ký và được 

cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, lượng CTNH phát sinh được quản lý 

theo các quy định hiện hành, được thu gom và đưa đến các cơ sở đã cấp phép để 

xử lý. 

                                           
13 như KCN Khánh Phú (Ninh Bình), KCN Thụy Vân (Phú Thọ), KCN Phố Nối (Hưng Yên)...  
14 tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đối với 03 tổ chức ở tỉnh Nam Định 
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- Xử lý triệt để các cơ sở gây ONMT nghiêm trọng: Tính đến tháng 

5/2019, có 119/201 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực phía 

Bắc theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành 

biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, chiếm tỷ lệ 59,2%. Đối với 225 cơ sở cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, tới nay đã có 204 cơ sở đã hoàn thành và cơ bản đã hoàn 

thành xử lý triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chiếm tỷ 

lệ 91%.  

- Công tác quan trắc môi trường tự động liên tục: Thực hiện quy định tại 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT; Thông tư số 

35/2015/TT-BTNMT, nhiều doanh nghiệp có nguồn thải lớn đã triển khai lắp 

đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động, liên tục. Hiện nay trên cả nước đã lắp 

đặt khoảng 640 trạm phát thải, trong đó bao gồm khoảng 460 trạm quan trắc 

nước thải và khoảng 180 trạm quan trắc khí thải. Các trạm quan trắc phát thải 

được lắp đặt tập trung tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp/doanh 

nghiệp lớn của miền Bắc như: Hà Nội; Bắc Ninh; Hải Dương; Quảng Ninh; 

Thanh Hóa; Hà Tĩnh,… 

- Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Quy hoạch bảo tồn đa 

dạng sinh học ngày càng được các địa phương quan tâm triển khai (đã có 13 tỉnh 

khu vực phía Bắc đã thông quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh15); hoạt 

động điều tra, thống kê và đánh giá về ĐDSH trong đó có trong đó có điều tra 

thống kê về loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ16. 

b) Nhiệm vụ chung: 

Bộ đã khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý, quy hoạch xử lý 

chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ; chuẩn bị Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc về quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. 

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Lập Quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nhiệm vụ lập quy 

hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tờ trình số 32/TTr-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2019. Xây dựng Đề án tổng thể về mô hình công nghệ xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn; Đề án tổng thể tăng cường quản lý 

môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; Đề án tăng 

cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 

phê duyệt; đang dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng 

bền vững đất ngập nước, dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ 6 thực hiện Công ước 

đa dạng sinh học. 

Tổ chức thành công lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa do Thủ 

tướng Chính phủ chủ trì, tạo được sự thu hút, hưởng ứng của các địa phương, 

                                           
15 Gồm: Băc Cạn, Bắc Ninh,Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng 

Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang. 
16 như Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Nội, Hòa Bình…  
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doanh nghiệp và nhân dân. Đã xây dựng và công bố cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia 2018 về môi trường nước các lưu vực sông. 

2.5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn  

a) Nhiệm vụ cụ thể: 

Chỉ đạo các Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng 

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ  xây dựng các phương án, chủ động triển khai công tác đo 

đạc KTTV và xử lý tốt trong mọi tình huống. Hướng dẫn các địa phương trong xử 

lý, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai thi hành pháp luật 

về KTTV17; lập đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV theo kế hoạch18. 

b) Nhiệm vụ chung: 

Đổi mới công tác dự báo theo hướng dự báo tác động của KTTV đến các 

ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch. Triển khai 

thực hiện dự báo xu thế thời tiết đến 10 ngày cho các khu vực, dự báo chi tiết 

thời tiết điểm đặc trưng, dự báo thời tiết chi tiết cho từng thành phố, huyện, thị 

xã trên cả nước. Nâng thời hạn dự báo bão, ATNĐ thêm 1-2 ngày so với quy 

định. Theo dõi, dự báo kịp thời, sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn; cung 

cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và cấp độ rủi ro thiên tai cho các cơ 

quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng 

phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai. Thực hiện dự báo mưa lớn định 

lượng cho các tỉnh trong khu vực xảy ra mưa lớn, phối hợp với các đơn vị xây 

dựng bản đồ mưa độ phân giải 5x5km. Xây dựng quy định dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai, cấp báo động lũ trên các sông. 

2.6. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

Bộ đã phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức thành công Phiên họp lần 

thứ 7 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về biến đổi khí hậu. Trình 

Thủ tướng Chính phủ Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal 

về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn sau khi đã hoàn thiện theo ý kiến của các Bộ, 

ngành. 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.  

Thực hiện công tác điều phối Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi 

khí hậu (SP-RCC), Bộ đã phối hợp với các đối tác phát triển và các Bộ, ngành, 

cơ quan liên quan thực hiện các đợt giám sát việc xây dựng, thực hiện các hành 

động chính sách các năm từ 2016 đến 2019 và đề xuất Khung chính sách năm 

2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hiện nay đang cập nhật tình hình 

thực hiện Chương trình SP-RCC, thảo luận định hướng về Chương trình thực 

hiện NDC (NDC-IP) thay thế SP-RCC.  

2.7. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về kế hoạch triển khai 

thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 

                                           
17 Thành phố Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
18 năm 2019 tại Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An 
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năm 2019. Triển khai Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc 

gia, bản đồ địa hình quốc gia, dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Chiến lược 

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ và Hạ tầng Dữ liệu không gian địa lý quốc 

gia, giai đoạn đến năm 2030. Xây dựng và vận hành thử nghiệm Cổng thông tin 

không gian địa lý Việt Nam với 6 bộ dữ liệu19. 

 Hoàn thành việc xây dựng 65 trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ trùm cả 

nước (bước đầu đã đưa vào hoạt động 17 trạm và cung cấp miễn phí cho các tổ 

chức cá nhân sử dụng). Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin địa 

danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ. Sản phẩm hoàn thành đã 

được ban hành dưới dạng các Thông tư cho từng địa phương đảm bảo thống 

nhất địa danh sử dụng thành lập bản đồ; khẩn trương hoàn thành, bàn giao sản 

phẩm bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu cho Thành phố Hà Nội và Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị phục vụ lập quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế, xã 

hội. 

Tiến hành đo đạc, xác định lại độ cao đỉnh Phan Xi Păng, thị trấn Sa Pa, 

tình Lào Cai với độ cao mới là 3147,3m (cao hơn 4 m so với số liệu được công 

bố chính thức năm 1909). 

2.8. Lĩnh vực biển và hải đảo 

Trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII 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 tại 

Tờ trình số 26/TTR-BTNMT ngày 29/5/2019; Chương trình trọng điểm điều tra 

cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 tại Tờ trình số 

27/TTR-BTNMT ngày 30/5/2019; Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải 

nhựa đại dương đến năm 2030 tại Tờ trình số 30/TTR-BTNMT ngày 17/6/2019;  

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 tại Tờ trình số 

236/TTr-BTNMT ngày 28/6/2019; Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tờ trình số 235/TTr-

BTNMT ngày 28/6/2019. 

Giao khu vực biển: ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương giải quyết 

giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét20. Tiếp nhận và đang thẩm định 05 

hồ sơ đề nghị giao khu vực biển năm 2019 và tiếp tục xử lý 12 hồ sơ đã tiếp nhận 

năm 2018 (đến nay đã ban hành 09 Quyết định giao khu vực biển - khu vực phía 

Bắc ban hành 06 Quyết định21; tiếp tục xử lý 08 hồ sơ22) 

                                           
19 (1) hệ thống các điểm gốc đo đạc quốc gia, các mạng lưới đo đạc quốc gia; (2) dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ 

liệu bản đồ địa hình quốc gia; (3) dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám; (4) dữ liệu bản đồ chuẩn biên 

giới quốc gia; (5) dữ liệu bản đồ địa giới hành chính; (6) dữ liệu địa danh 
20 Ngày 29/5/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN hướng dẫn giải 

quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét. 
21 Trong đó khu vực phía Bắc có: 02 Hồ sơ của Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn về việc đề nghị giao khu 

vực biển tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Hồ sơ của Công ty TNHH Nghi Sơn 2; Hồ sơ của 

Quân chủng Hải quân; Hồ sơ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; vụng Cặp Táo, vịnh Hạ Long, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
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Thực hiện nhiệm vụ thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển: đến 

nay mới chỉ có 04/28 tỉnh, thành phố có biển đã phê duyệt việc thiết lập 

HLBVBB (Thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Phú Yên đã 

phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và phê 

duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển). 

Cấp giấy phép nhận chìm ở biển: Bộ đã cấp 01 Giấy phép tại Quyết định 

số 1206/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cho Dự án nạo vét cảng của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2. 

2.9. Lĩnh vực viễn thám 

Đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển viễn 

thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040 tại Quyết định số 149/QĐ-

TTg ngày 01 tháng 2 năm 2019 làm cơ sở cho đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

viễn thám trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, giám sát lãnh thổ.  

Triển khai dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và siêu dữ 

liệu viễn thám quốc gia. Thử nghiệm Cổng thông tin điện tử dữ liệu viễn thám 

quốc gia tại chỉ http://csdlvtqg.gov.vn và dịch vụ tra cứu siêu dữ liệu viễn thám 

quốc gia tại địa chỉ http://rsc.gov.vn. Triển khai thực hiện tốt việc giám sát lãnh 

thổ biển, hải đảo; giám sát môi trường, giám sát biến động về tài nguyên. Phối 

hợp tốt với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc đặt chụp 

ảnh; thu nhận, xử lý và tổng hợp dữ liệu từ vệ tinh viễn thám VNREDSat-1, 

cung cấp theo yêu cầu.  

Xác định nhu cầu của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ thống nhất 

đầu mối thu, mua, quản lý dữ liệu ảnh vệ tinh đảm bảo sử dụng hiệu quả, không 

trùng lặp, tiết kiệm. 

2.10. Về Công nghệ thông tin  

Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường (Hệ 

thống tương tác) được phát triển trên cơ sở Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc của Bộ, trong đó các Sở tham gia vào Hệ thống như một đơn vị trong 

Bộ; có quyền truy cập, tiếp nhận, xử lý, gửi văn bản cho Bộ, các đơn vị trực 

thuộc Bộ và giữa các Sở với nhau. Đến nay, Bộ đã bàn giao tài khoản cho 31/31 

Sở, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Hệ thống. Kết quả thực hiện gửi, nhận và xử lý 

văn bản qua Hệ thống tương tác tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/5/2019 như sau:  

- 31/31 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận văn bản của Bộ và các 

đơn vị trực thuộc Bộ gửi qua Hệ thống tương tác, hiện mới có 18/31 Sở thực 

hiện gửi văn bản cho Bộ qua Hệ thống tương tác (902 văn bản, chiếm tỷ lệ trên 

54% trên tổng số 1.660 văn bản Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận), trong đó 

một số Sở đã thực hiện gửi văn bản trên Hệ thống với số lượng lớn khu vực phía 

Bắc như: Hà Tĩnh 81 văn bản; Ninh Bình 128 văn bản; Quảng Ninh 90 văn bản; 

                                                                                                                                    
22 Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại- Du lịch Công lý; Công ty 

TNHH dịch vụ  kỹ thuật Nghi Sơn; Bộ tư lệnh cảnh sát biể; Công ty Cổ phần Đại yên;Ban quản lý Dự án Nhiệt 

điện 3- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty phát điện 1;Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 

http://csdlvtqg.gov.vn/
http://rsc.gov.vn/
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Sơn La 83 văn bản; Thái Bình 150 văn bản; Thái Nguyên 76 văn bản; các Sở 

còn lại vẫn xử lý và gửi văn bản theo đường bưu điện.  

- Việc phúc đáp, trả lời văn bản của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ (có 

thời hạn trả lời) gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường qua Hệ thống đạt tỷ lệ 

chưa cao (tổng số văn bản gửi qua mạng là 277 văn bản, văn bản trả lời là 83 

văn bản, chiếm tỷ lệ 30%). 

- Đã có 11/31 Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Bắc thực hiện 

gửi nhận 34 văn bản cho các Sở Tài nguyên và Môi trường khác qua Hệ thống. 

3. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 

01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Quyết 

liệt, đổi mới, sáng tạo, khoa học trong công tác chỉ đạo điều hành, lắng nghe đòi 

hỏi của thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước để hoàn thiện thể chế, chính 

sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để kiến tạo cho phát triển; kịp thời chỉ 

đạo giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc phát sinh từ địa phương cơ 

sở để thúc đẩy phát triển bứt phá. Cho đến nay, đã đạt được những chỉ tiêu đặt ra 

từ đầu năm: (1) thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa nhất là trong lĩnh 

vực môi trường, số thủ tục thực hiện theo hình thức trực tuyến vượt mức Thủ 

tướng Chính phủ giao; (2) thu ngân sách vượt mức kế hoạch trong 6 tháng đầu 

năm (đến 30/6/2019 đã đạt 106% kế hoạch giao); hoàn thành việc giám sát quy 

hoạch, quản lý sử dụng đất đai ở đô thị, nguồn thu từ đất dự kiến vượt kế hoạch 

đề ra, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 97,3% diện tích cần cấp, tỷ lệ người có đất 

nông nghiệp bị thu hồi hài lòng về mức bồi thường đạt 68% (qua khảo sát của 

PAPI); (3) thu tiền từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước lũy kế đến nay đạt 

9.000 tăng 2.000 tỷ so với năm 2018; các hồ chứa được giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ việc vận hành hàng ngày đảm bảo yêu cầu điều tiết nước cho sản xuất và 

phát điện; (4) tài nguyên khoáng sản được quản lý minh bạch hiệu quả thông 

qua đấu giá quyền khai thác mỏ, khoáng sản; (5) hoàn thành xây dựng 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; (6) các chỉ số về môi 

trường có sự chuyển biến, tỷ lệ KCN có khu xử lý chất thải tập trung đến tháng 

5 đạt 88,3%, phong trào chống rác thải nhựa đã có sự chuyển biến trong nhận 

thức và hành động của xã hội; (7) Các chỉ số PAPI, chỉ số đo lường mức độ hài 

lòng của người dân, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số CCHC,… đều 

tăng. (8) Ứng phó với BĐKH đã huy động được sự chung tay của hệ thống 

chính trị nhất là ở ĐBSCL.  

Tuy nhiên, công tác quản lý TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và 

những thách thức: (1) số vụ việc khiếu kiện về đất đai giảm nhưng số vụ việc 

phải giải quyết là các vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, đã qua nhiều cấp giải 

quyết, hồ sơ, giấy tờ tài liệu không đầy đủ. Nguồn thu từ đất tăng nhưng cơ cấu 

tăng chưa hợp lý, chưa mang tính bền vững. (2) Công tác bảo vệ tài nguyên 

nước chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến nguy cơ ô nhiễm, suy giảm chất 
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lượng nước; các vấn đề mang tính liên ngành: quy hoạch, phát triển, bảo vệ 

nguồn sinh thủy, bảo vệ nguồn nước trong quá trình thực hiện các dự án thủy 

điện, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản… chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 

các ngành, các cấp; (3) Công tác BVMT còn hạn chế, phát sinh các điểm nóng 

phức tạp; việc phân loại rác thải tại nguồn chưa được triển khai rộng rãi; còn 

tình trạng xem nhẹ các tác động về môi trường khi quyết định các dự án đầu tư; 

(4) BĐKH ngày càng phức tạp, khó lường, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia 

tăng; sạt lở bờ sông, ven biển xảy ra nghiêm trọng ở một số tỉnh khu vực miền 

Trung ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH và đời sống Nhân dân; (5) Việc xây 

dựng các cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm; mạng lưới quan trắc, công nghệ dự 

báo, cảnh báo mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được 

yêu cầu phân tích, dự báo, cảnh báo thiên tai, môi trường; (6) Nhiều chính sách, 

pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển. 

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 VÀ NĂM 2020 

Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong năm 2019 và kế hoạch 5 năm 

2016 - 2020, Bộ đặt quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra 

trong chương trình công tác, chương trình hành động của ngành thực hiện các 

Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là 

các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ với các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến 

lược, quy hoạch về quản lý TN&MT để xử lý các vướng mắc, bất cập trong 

công tác QLNN và trong thực hiện các quy định pháp luật được cử tri, địa 

phương và doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Đặc biệt, tập trung hoàn thành 02 

dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trình Chính phủ 05 

Nghị định, ban hành 14 Thông tư thuộc Chương trình xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 201923. 

Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời vấn đề 

bức xúc, điểm nóng phát sinh. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

BVMT đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, việc sử dụng đất của 

các nông, lâm trường, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên 

nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, xả nước thải vào nguồn nước, 

thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, việc chấp 

hành pháp luật KTTV. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

                                           
23 Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 về Khung giá đất; Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực BVMT; 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; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-

CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản; Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định thi hành Luật đất đai. 



 13 

nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ 

việc tồn đọng kéo dài. 

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện 

các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Hoàn thiện 

quy trình liên thông trong giải quyết các TTHC thuộc các lĩnh vực môi trường, 

tài nguyên nước, biển và hải đảo. Thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến 

đối với tất các các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Hoàn thiện, kết 

nối dịch vụ công trực tuyến của Bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống 

một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

TN&MT kết nối, chia sẻ với dữ liệu của các địa phương, Bộ, ngành; thúc đẩy về 

ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai vận hành Chính phủ điện tử. Chuyển 

dần việc chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở TN&MT sang môi trường mạng. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp; thiết 

lập cơ chế để người dân đánh giá chất lượng cung cấp các dịch vụ công. 

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức công vụ nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

thủ tục hành chính. Triển khai Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, 

viên chức ngành TN&MT đến năm 2030. Tăng cường trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan đơn vị nếu để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm các quy 

định của pháp luật, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. 

Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu KH&CN; gắn nghiên cứu với 

chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng để khoa học công nghệ đóng 

góp vào sự phát triển của ngành. Tiếp tục hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế; 

thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại, tham vấn chính sách nhất là trong sửa 

đổi Luật đất đai và Luật BVMT. Rà soát, thể chế hóa các hiệp định, cam kết mà 

Việt Nam đã tham gia. 

Tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, mô hình truyền thông 

về TN&MT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện các biện 

pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thay đổi thói 

quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

2.  Các lĩnh vực chuyên ngành 

2.1. Lĩnh vực quản lý đất đai 

Tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án Tổng thể đo đạc, lập hồ sơ 

địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có 

hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi giai đoạn 2019-2025; trình 

Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia 

theo đúng tiến độ.  

Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cắm mốc, giao đất cho thuê đất có nguồn gốc 

nông, lâm trường để phát huy hiệu quả quỹ đất cho phát triển kinh tế, bảo vệ 

môi trường. Chuẩn bị tốt cho việc thực hiện kiểm kê đất đất đai toàn quốc.  

Thực hiện tốt việc quản lý, công khai quy hoạch, thủ tục giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận, thực hiện 

các giao dịch về quyền của người sử dụng đất để nâng cao chỉ số tiếp cận đất 
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đai, chỉ số “đăng ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai”. Tập 

trung xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai, thực hiện kết nối 

liên thông thủ tục với cơ quan thuế. Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua 

đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai. Trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho tỉnh Hải Dương và điều chỉnh QHSDĐ an 

ninh theo đúng quy định của Luật Quy hoạch.  

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước 

Tập trung hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ Quy hoạch tài 

nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Xây dựng, hoàn 

thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy 

định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định về thu 

tiền cấp quyền khai thác TNN. Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, 

xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ 

tự động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên 

hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 

nước dưới đất. Đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở 

vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo. 

2.3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

Trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của 

Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên 

nước. Triển khai công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng 

sản vùng Trung Trung Bộ; đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hoàn 

thành thủ tục để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản thành công ít nhất 

03 khu vực khoáng sản. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xác định khu 

vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

2.4. Lĩnh vực môi trường  

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện 03 

Đề án: (1) Đề án tổng thể về mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô 

thị và nông thôn; (2) Đề án tổng thể tăng cường quản lý môi trường các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; (3) Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa 

ở Việt Nam.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ; tổ 

chức tốt Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn; rà soát, đề xuất hoàn thiện 

hành lang pháp lý về quản lý chất thải rắn theo hướng thống nhất quản lý nhà 

nước về chất thải rắn trên phạm vi cả nước. Tăng cường năng lực quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế để giảm 

thiểu, quản lý chặt chẽ rác thải nhựa từ đất liền ra đến đại dương; hoàn thiện và 

triển khai nhân rộng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, tái chế, tái 
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sử dụng và xử lý rác thải kết hợp thu hồi năng lượng, góp phần thúc đẩy nền kinh 

tế tuần hoàn thu hút sự tham gia hiệu quả của doanh nghiệp. Nghiên cứu các cơ 

chế, chính sách phù hợp nhằm điều chỉnh hành vi tiêu dùng thông qua các công 

cụ thuế, phí; tạo thuận lợi để người dân tiếp cận sản phẩm thay thế thân thiện môi 

trường; thúc đẩy nếp sống văn minh, hợp vệ sinh môi trường. Tập trung quản lý 

môi trường các KCN, CCN, làng nghề; rà soát kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư 

phải xây dựng khu xử lý nước thải tập trung, buộc các đối tượng có quy mô xả 

thải lớn lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy 

định của pháp luật, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT; trường hợp, Nhà 

nước đầu tư, phải bố trí kinh phí để thực hiện. Giám sát chặt chẽ công tác 

BVMT đối với  các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi 

trường cao, kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, việc nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tăng 

cường BVMT các lưu vực sông.  

Tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chiến lược 

quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng 

các hướng dẫn kỹ thuật về phân tích nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai nhằm từ 

bước ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại; hướng dẫn kỹ thuật về 

chuồng trại tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, quy trình cứu hộ và tái thả 

các loài vào môi trường sống tự nhiên. Xây dựng "Đề án kiểm kê đa dạng sinh 

học và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học"; xây dựng và tổ 

chức thực hiện một số Chương trình bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ. 

Thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, hoàn thành 

mục tiêu đề ra đến năm 2020. 

2.5. Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn  

Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết 

định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc 

phạm vi cả nước và Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên 

tai. Xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị “Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh quốc gia”. 

Xây dựng bản tin dự báo thời tiết được thể hiện chi tiết cho từng thành 

phố, thị xã trên toàn quốc. Theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, sát diễn biến 

các hiện tượng khí tương thủy văn nguy hiểm như: áp thấp nhiệt đới, bão, mưa 

lớn, lũ, ngập lụt, nước dâng, nắng nóng, hạn hán, rét hại, sương muối; cung cấp 

kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác chỉ 

đạo phòng chống thiên tai.  

Thực hiện cơ chế xã hội hóa để tăng mật độ điểm đo khí tượng thủy văn 

đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Huy động nguồn lực xã hội trong thực hiện Chiến 

lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020. Xây dựng các mô hình số 

dự báo thời tiết, dự báo lũ cực ngắn, dự báo ngập úng đô thị, dự báo hải văn, 
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nâng chất lượng dự báo tương đương các nước tiên tiến; triển khai phân vùng rủi 

ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai. 

2.6. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

Thúc đẩy kiện toàn, đổi mới cơ chế hoạt động của Uỷ ban quốc gia về biến 

đổi khí hậu nhằm tăng cường hiệu quả điều phối liên vùng về ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Xây dựng tiêu chí xác định các dự án có tính chất liên vùng, kết hợp 

đa mục tiêu. Thực hiện một số dự án cấp bách về phòng chống sạt lở đê sông, đê 

biển và tạo sinh kế bền vững; triển khai chương trình đánh giá liên ngành để có 

giải pháp tổng thể công trình và phi công trình phòng chống sạt lở đê sông, đê 

biển. 

Triển khai thực hiện hiệu quả CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường công tác phối hợp theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra đặc biệt là các nhiệm vụ của Chương trình SP-RCC, các đề án, dự 

án về biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương. 

Phối hợp đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi 

khí hậu của Việt Nam, góp phần phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về 

BĐKH. Xây dựng hướng dẫn tích hợp lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào 

các chiến lược, quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh; Đánh giá hiện trạng phát thải khí 

nhà kính ở Việt Nam. 

2.7. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 

Xây dựng, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng, hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia. Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra, 

khảo sát phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt 

Nam và Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2040.  

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ 

trùm cả nước (65 trạm trong năm 2019 và 70 trạm trong năm 2020). Hoàn 

chỉnh hệ quy chiếu quốc gia để kết nối với Hệ quy chiếu quốc tế ITRF.  

Hoàn thiện, hiện đại hóa hệ tọa độ quốc gia, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

hoàn thiện, hiện đại hóa hệ độ cao quốc gia nhằm sớm công bố hệ thống số liệu 

gốc đo đạc quốc gia; hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 

và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính; 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. Hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia giai đoạn 1 và triển 

khai Giai đoạn 2; xây dựng hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia. 

2.8. Lĩnh vực biển và hải đảo 

Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

các Đề án: (1) Kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc 

thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ 

đứng đầu; (2) Tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam – Nhật Bản; 

(3) 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; (4) 

Hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030; (5) 
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Xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương. 

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối về ứng phó, khắc 

phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2019. Triển khai nhiệm vụ 

“ Hợp tác quốc tế với Campuchia, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên 

quan trong việc chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn 

dầu trên biển năm 2019”. Tổ chức việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển và hải đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp 

với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành 

pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Thực 

hiện việc giao khu vực biển phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và 

nhận chìm nạo vét luồng lạch. 

2.9. Lĩnh vực viễn thám  

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ: giám sát một số vùng biển, 

đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội và bảo đảm an ninh quốc phòng (Đề án 47); Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn 

thám quốc gia; Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền 

Trung bằng công nghệ viễn thám. 

2.10 Về công nghệ thông tin 

Tiến tục triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ; Quyết 

định số 964/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban 

hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị 

quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

Đẩy mạnh triển khai xây dựng hệ thống thông tin, CSDL tài nguyên và 

môi trường toàn ngành trên cơ sở tích hợp, kết nối, liên thông, ứng dụng các giải 

pháp công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với vận hành Chính 

phủ/Chính quyền điện tử là nền tảng đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị, cải cách hành chính, phát triển ngành bền vững. 

III. VỀ GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA 

PHƯƠNG 

Tại Hội nghị giao ban các tỉnh phía Bắc được tổ chức tại Thành phố Hải 

Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận 114 kiến nghị của các Sở Tài 

nguyên và Môi trường, cụ thể:  

- Lĩnh vực đất đai có 34 kiến nghị, tập chung các nội dung về sửa đổi 

Luật đất đai, Nghị định, thông tư, đề nghị hướng dẫn về chuyên môn, về hỗ trợ 

kinh phí, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu;  

- Lĩnh vực tài nguyên nước có 12 kiến nghị, tập chung các nội dung về 

đề xuất sửa đổi Luật tài nguyên nước, các Nghị định, Thông tư, về thành lập tổ 

chức quản lý lưu vực sông, đề nghị có văn bản hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, kinh 

phí. 

- Lĩnh vực địa chất khoáng sản có 28 kiến nghị, tập chung các nội dung 

về đề xuất sửa đổi Luật Khoáng sản, các Nghị định, Thông tư, các hướng dẫn về 

chuyên môn. 
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- Lĩnh vực môi trường có 23 kiến nghị, tập chung các nội dung về sửa 

đổi Luật bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, về hướng dẫn 

chuyên môn và hỗ trợ kinh phí. 

- Lĩnh vực biển và hải đảo có 06 kiến nghị, tập chung về đề xuất sửa đổi 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Thông tư, về hướng dẫn chuyên 

môn, cơ chế phối hợp, hỗ trợ kinh phí. 

- Các kiến nghị thuộc các lĩnh vực còn lại và ý kiến khác có 11 ý kiến về 

tăng cường phối hợp giữa Bộ và địa phương; hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực 

thuộc ngành tài nguyên và môi trường.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, trả lời các kiến nghị nêu trên, và 

cập nhật, bổ sung tình hình triển khai thực hiện các kiến nghị trên (chi tiết tại Phụ 

lục 02 kèm theo). 

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có 65 

văn bản góp ý cho các dự án, nhiệm vụ triển khai trên địa bàn 22/32 tỉnh thuộc 

khu vực phía Nam theo đề nghị của các Bộ, ngành; các sở thuộc tỉnh, thành phố 

và các Ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý dự án (chi tiết tại Phụ lục 05 kèm 

theo). 

IV. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỚI ĐỊA PHƯƠNG  

Để tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ QLNN về tài nguyên và môi 

trường bảo đảm đáp ứng yêu cầu, phát huy tối đa nguồn lực ngành tài nguyên và 

môi trường phục vụ giữ vững ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố: 

1. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2499/QĐ-BTNMT ngày 08 

tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 

phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

2. Chỉ đạo rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung CCHC, kết 

quả hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước lĩnh vực đất đai và môi trường, từ đó, xác định rõ điểm mạnh, điểm 

yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai 

nhiệm vụ được giao, đồng thời sớm đề ra các biện pháp khắc phục để triển khai 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao sự 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính lĩnh vực đất đai 

và môi trường nói riêng, lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung. 

3. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ 

chuyên ngành tài nguyên và môi trường của địa phương, gửi về Bộ Tài nguyên 

và Môi trường để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.  

4. Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT thông suốt 

từ Trung ương đến địa phương, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối, chia 

sẻ; Chuyển dần việc chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở TN&MT sang môi 

trường mạng. 
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5. Tập trung rà soát, nghiên cứu góp ý, đề xuất các nội dung sửa đổi Luật 

đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của ngành. 

6. Triển khai thực hiện việc cải thiện chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số 

Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) theo Kế hoạch của Bộ tại Công văn 

số 1436/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản 

lý hành chính đất đai (B3). 

7. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp 

tỉnh được Chính phủ phê duyệt, các tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trạng 

sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất; các công trình, 

dự án có nội dung chuyển mục đích sử dụng đất trước khi trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định phải có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tăng cường quản lý quỹ đất 

công ích; chỉ đạo, kiểm tra rà soát các dự án chậm tiến độ; thực hiện nghiêm quy 

định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu 

quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.  

8. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thiện điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, trong đó điều chỉnh hoặc hủy bỏ 

những nội dung quy hoạch không còn phù hợp với thực tế theo quy định của pháp 

luật đất đai; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đối với đất rừng. 

9. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án, các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật còn tồn đọng 

thuộc danh mục các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003, Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 

01 tháng 10 năm 2013, Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 

2010 và Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3 tháng 7 năm 2018), đảm bảo mục 

tiêu đến năm 2020 không còn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 

các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn quản lý. Đối với các địa 

phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương, nếu có nhu cầu đề 

xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương, đề nghị 

các địa phương khẩn trương phê duyệt dự án theo các quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 20 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, 

đẩy mạnh CCHC; tăng cường công tác đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

công khai, minh bạch trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, báo cáo 

kịp thời đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, không để xảy ra các điểm nóng, 

phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

11. Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn chi và hỗ trợ từ ngân 

sách Trung ương cho công tác quản lý tài nguyên và BVMT trong năm 2019 và 

những năm tiếp theo./. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01. 

 

 

 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

  

1. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt 

động viễn thám. 

           2. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

          3. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngay 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường.   

           4. Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 quy định ngưng 

hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 

14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường24. 

           5. Thông tư số 02/2019/TT-BTNMT ngày 29/3/2019 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành 

lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng. 

          6. Thông tư số 03/2019/TT-BTNMT ngày 26/4/2019 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 Vĩnh Phúc. 

          7. Thông tư số 04/2019/TT-BTNMT ngày 30/5/2019 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành 

lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình. 

         8. Thông tư số 05/2019/TT-BTNMT ngày 28/6/2019 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành 

lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định. 

                                           
24 Ngoài Chương trình năm 2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-08-2018-tt-btnmt-quy-chuan-moi-truong-doi-voi-phe-lieu-nhap-khau-396143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-09-2018-tt-btnmt-quy-chuan-moi-truong-doi-voi-phe-lieu-nhap-khau-396144.aspx
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         9. Thông tư số 06/2019/TT-BTNMT ngày 28/6/2019 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành 

lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình.     

        10. Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 Ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám 

        11. Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành Ban hành 

Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám 

tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 

        12. Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành Ban 

hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. 
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PHỤ LỤC 02 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC PHÍA BẮC 

TT Đề xuất, kiến nghị Ý kiến trả lời Ghi chú 

I QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI   

 TỈNH BẮC KẠN   

1 

Sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy 

định về định giá đất cụ thể 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013, do đó việc sửa đổi 

quy định về định giá đất cụ thể sẽ được xem xét đồng thời trong quá trình 

sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

 TỈNH BẮC GIANG   

2 

Sửa đổi Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT theo 

hướng các chỉ tiêu đất theo nhóm phù hợp với Điều 

10 Luật Đất đai để thuận lợi trong quá trình thực 

hiện; tham mưu Chính phủ đối với những dự án có 

trong quy hoạch đã được phê duyệt thì thủ tục xin 

chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 58 Luật Đất 

đai thật nhanh gọn (hiện nay mất 5 đến 6 tháng). 

Đã tiếp thu và sửa đổi tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  
Thông tư 

27/2018/TT-

BTNMT 

3 

Sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc 

quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn quy định 

tại Điều 66 Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện để rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ 

tục, thống nhất trong quá tình thực hiện từ khi ban 

hành chủ trương thông báo thu hồi đến khi thu hồi 

đất 

Về thẩm quyền thu hồi đất hiện nay đang được thiết kế đảm bảo thống 

nhất theo hướng, Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất đối với tổ chức, Ủy 

ban nhân dân huyện thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Do đó, 

trường hợp kiến nghị của địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin 

ghi nhận để xem xét việc đề xuất sửa đổi trong quá trình trình Quốc hội 

xem xét sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

4 
Cho phép đối với những dự án không thuộc trường 

hợp thu hồi đất theo quy định tại các Điều 61, 62 Luật 

Đất đai mà đã thỏa thuận được trên 70% diện tích hoặc 

Về vấn đề này đã được Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng khi thông qua 

Luật Đất đai năm 2013. Hiện nay cũng có nhiều ý kiến đề xuất như địa 

phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để báo cáo Chính phủ 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 
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số hộ thì cho phép thu hồi đất để hạn chế khó khăn, 

vướng mắc khi triển khai các dự án loại này 

và Quốc hội trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. định chi tiết thi 

hành 

 TỈNH CAO BẰNG   

5 

Một số quy định của Luật không thể thực hiện do 

đặc điểm lịch sử (như quy định hộ không trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp, nếu đang sử dụng đất nông nghiệp 

phải chuyển sang thuê đất thì khó thực hiện, người dân 

không đồng thuận) 

Đối với vấn đề cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp là vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến chính sách người 

cày có ruộng qua các thời kỳ. Vấn đề này sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp sau khi có văn 

bản chỉ đạo của Trung ương Đảng. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

6 

Theo quy định của Luật Đất đai, nhà nước sẽ 

không đứng ra thu hồi đất mà các Doanh nghiệp 

muốn sử dụng đất phải tự thỏa thuận với chủ sử dụng 

đất nhưng cơ chế tự thỏa thuận cũng chưa có quy 

định hướng dẫn 

Điều 73 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định về các phương thức 

thỏa thuận như nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh. Điều 16 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai cũng đã quy định chi 

tiết về nội dung của Điều 73. 

 

 TỈNH HÀ GIANG   

7 

Sửa đổi điểm đ khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, theo 

đó đối với dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

UBND cấp tỉnh đều thuộc trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án 

Vấn đề này đã được Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng khi thông qua Luật 

Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, kiến nghị của địa phương, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường xin ghi nhận để báo cáo Chính phủ và Quốc hội trong quá 

trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sụng một số Điều của Luật Đất 

đai năm 2013 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

8 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, xem xét hỗ 

trợ kinh phí cho tỉnh để bảo đảm mô hình Văn phòng 

Đăng ký Đất đai tỉnh hoạt động có hiệu quả theo hướng 

dịch vụ công điện tử; kiện toàn, tăng cường năng lực 

cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai đảm bảo, 

thống nhất đồng bộ về mô hình trên phạm vi cả nước 

để đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài theo quy định 

của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

  

9 Xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất sử dụng Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kế hoạch triển khai việc  
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chung liên quan trách nhiệm, quyền hạn của Văn 

phòng Đăng ký đất đai và liên thông từ cấp tỉnh đến 

cấp huyện và cán bộ địa chính xã 

xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất để sử dụng chung nhằm bảo 

đảm phù hợp với công tác quản lý đất đai và thực tiễn của các địa phương 

 TỈNH HÀ TĨNH   

10 

Cần có chủ trương quy định và tạo hành lang mở 

để các địa phương tự chủ về kinh phí và tự chủ về 

đặt hàng xây dựng các các giải pháp và phần mềm 

phục vụ chỉnh lý thường xuyên bản đồ địa chính (tạo 

sự chủ động sáng tạo của địa phương-phù hợp thực 

tiễn từng địa bàn), đảm bảo bản đồ hồ sơ địa chính 

đủ độ tin cậy và luôn phù hợp thực địa, tránh lãng 

phí ngân sách đã đầu tư cho đo đạc bản đồ (hiện nay 

các bộ bản đồ có nguy cơ lạc hậu so với thực địa do 

không chỉnh lý kịp thời - phần mềm hiện có không 

đáp ứng được), tiết kiệm được ngân sách kiểm kê, 

thống kê... 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu đề xuất tổ 

chức thực hiện trong thời gian tới. 

Đang thực hiện 

11 

Hiện nay, vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất để 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được các 

địa phương quan tâm thực hiện, tuy vậy quá trình 

thực hiện ở các địa phương đang gặp vướng mắc liên 

quan đến hạn điền, việc chuyển nhượng đất trồng lúa 

(khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất 

trồng lúa theo hình thức nhận chuyển nhượng, góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất đang có vướng mắc về 

hạn mức, điều kiện được nhận chuyển nhượng theo 

quy định tại Điều 191 Luật Đất đai năm 2013). Đề 

nghị Bộ sớm nghiên cứu trình sửa đổi Luật Đất đai 

2013 và hướng dẫn tháo gỡ việc này để các địa 

phương có cơ sở thực hiện. 

Về đề nghị sớm nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai và các văn bản hướng 

dẫn để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hạn điền, điều kiện nhận chuyển 

nhượng đất trồng lúa để tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao theo kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường có ý kiến như sau: 

(1) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai đã được 

Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (dự 

kiến cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 5/2019 và thông qua tại kỳ họp tháng 

10/2019). 

(2) Luật đất đai quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức 

nhận chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Quỹ đất 

nông nghiệp về cơ bản đã giao hết cho người sử dụng từ những năm 1993 

nên hạn mức giao đất không ảnh hưởng đến việc tích tụ, tập trung đất 

nông nghiệp. Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành hạn mức 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 
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nhận chuyển quyền đất nông nghiệp là khác nhau thuỳ thuộc vào loại đất 

và vùng miền; được quy định không vượt quá 10 lần hạn mức giao đất 

nông nghiệp. Trường hợp thuê đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp 

thì không bị giới hạn bởi quy định hạn mức nhận chuyển quyền theo quy 

định của Luật đất đai. Các nội dung liên quan đến mở rộng hạn mức nhận 

chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhận; điều kiện nhận 

chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường nghiên cứu đưa vào báo cáo sơ kết 05 thưc hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI để xin ý kiến 

Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của 

Trung ương, Bộ sẽ thể chế cụ thể trong sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 

2013. 

12 

Đề nghị Bộ sớm hoàn thiện các thủ tục để triển 

khai thực hiện Dự án “tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai” 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để kiến nghị cấp có thẩm 

quyền tháo gỡ các vướng mắc để sớm triển khai trong thời gian tới. 

Đang triển khai 

thực hiện 

 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   

13 

Tham mưu cho Chính phủ ban hành đầy đủ các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 

và sớm báo cáo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, 

trong đó cần xem xét tháo gỡ khó khăn cho các địa 

phương trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các 

Nhà đầu tư lớn, có năng lực, có uy tín triển khai các 

công trình, dự án trọng điểm không phải thông qua 

hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá 

quyền sử dụng đất 

Về nguyên tắc việc lựa chọn nhà đầu tư phải công khai, minh bạch, 

dân chủ, công bằng và cạnh tranh bình đẳng thông qua hình thức đấu thầu 

dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử 

dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật đất đai đã được Quốc hội đưa vào Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Bên cạnh việc sửa đổi bổ sung Luật đất 

đai, Bộ sẽ thường xuyên rà soát và tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong 

việc tổ chức thực hiện các văn quy định chi tiết thi hành Luật để đề xuất 

hoàn thiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

 TỈNH NGHỆ AN   

14 

Sớm sửa Luật đất đai 2013 để giải quyết tồn tại, 

vướng mắc, trong đó: 

- Cấp giấy chứng nhận và bồi thường, hỗ trợ khi 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai đã được 

Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Các 

nhóm vấn đề mà địa phương đề xuất, hiện Bộ đang tiến hành phân tích, 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 
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nhà nước thu hồi đất 

- Đảm bảo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật 

nói chung, sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật đất đai, 

Luật quy hoạch, Luật lâm nghiệp, Luật đầu tư, Luật 

đấu thầu, Luật nhà ở… 

- Tạo điều kiện tích tụ, tập tủng đất đai để sản 

xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung 

- Quy định liên quan đến tài chính đất đai, giá đất 

- Cơ chế giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất nhằm triệt để cải cách thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đất đai 

đánh giá và đề xuất các giải pháp chính sách hữu hiệu nhằm tạo bước 

chuyển mới về chính sách, vừa tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc 

hiện nay và đặc biệt là khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, tài sản 

đất đai; khắc phục tình trạng khiếu nại, khiếu kiện; tham nhũng, trục lợi 

liên quan đến đất đai. Trọng tâm đó là vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; kinh tế đất đai, cốt lõi là giá đất; tháo gỡ khó khan trong cấp 

Giấy chứng nhận; chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. 

định chi tiết thi 

hành 

 TỈNH PHÚ THỌ   

15 

Đề nghị hàng năm tổ chức các hội nghị chuyên đề 

về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật 

Đất đai năm 2013 để tổng hợp điều chỉnh, sửa đổi bổ 

sung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai cho phù hợp với tình hình thực hiện tác 

các địa phương 

Để chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, trong thời gian, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã có văn bản đề 

nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường đánh giá tình hình tổ chức thi hành Luật đất đai trên địa bàn; 

tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành; các mâu thuẫn, 

chồng chéo giữa pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan; 

đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các văn bản quy 

định chi tiết thi hành.  

Về đánh giá 03 năm thi hành Luật đất đai, cơ bản 63/63 tỉnh, thành phố 

đã có báo cáo. Riêng đối với đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành; các 

mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có 

liên quan và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành thì đến nay mới có hơn 30 tỉnh, thành 

phố có báo cáo gửi về Bộ. Do đó, đề nghị Giám đốc các Sở Tài nguyên và 

Môi trường quan tâm tổ chức thực hiện và cùng sát cánh với Bộ trong quá 

trình chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 
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 TỈNH QUẢNG NINH   

16 

Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đối với đất 

vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở khi bị nhà 

nước thu hồi đất thì ngoài việc bồi thường đất nông 

nghiệp, được hỗ trợ thêm  mức bằng từ 30-70% giá 

đất ở trong bảng giá, diện tích hỗ trợ bằng một xuất 

tái định cư tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định 

Về kiến nghị của địa phương Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi 

nhận để xem xét sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp với tình 

hình thực tế hiện nay. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

17 

Đề nghị sửa đổi quy định thông báo thu hồi đất 

quy định tại điểm d khoản 2 điều 11 Thông tư số 

30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (theo quy định này thì trích đo bản đồ địa 

chính có trước sau đó mới thông báo thu hồi đất). 

Quy định theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì 

người dân lợi dụng xây dựng công trình, trồng hoa 

màu trái phép, gây khó khăn cho công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

và làm thất thoát ngân sách nhà nước 

Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện theo quy định tại Điều 63, 

Điều 69 Luật Đất đai. Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT thì hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất đã bao gồm trích 

lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với các 

thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án. 
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Tại điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 

30/2014/TT-BTNMT quy định Hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu 

hồi đất gồm:“d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất 

hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có khi lập hồ sơ 

trình ban hành thông báo thu hồi đất); 

Về nguyên tác việc thu hồi đất phải xác định được vị trí, ranh giới thu 

hồi đất. Tuy nhiên do vướng mắc địa phương nêu ra chưa cụ thể. Vì vậy, 

đề nghị địa phương nêu cụ thể hơn về những khó khăn và hướng đề xuất 

để Tổng cục Quản lý đất đai có cơ sở nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa trong 

thời gian tới. 
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Nên quy định giá đất trong khung giá đất, bảng 

giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính 

tương đương với thời hạn sử dụng là 50 năm là hợp 

lý với lý, vì hầu hết các dự án được giao đất, cho 

thuê đất là 50 năm: 

+  Đối với đất nông nghiệp: Đề xuất áp dụng giá 

Tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai đã quy định thời hạn sử dụng đất đối với giá 

đất trong khung giá đất là 70 năm vì các lý do sau: 

(1) Theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai thì thời hạn giao 

đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở 
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đất cụ thể theo phương pháp Bảng giá đất x hệ số 

điều chỉnh đối với đất nông nghiệp theo mục đích sử 

dụng; 

+  Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp: Đề xuất Tính bằng tỷ lệ % theo giá cụ thể 

của đất ở như trước đây 

sản xuất phi nông nghiệp hoặc thực hiện các dự án đầu tư không quá 50 

năm; đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu 

tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không 

quá 70 năm. 

(2) Bảo đảm tính kế thừa theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và 

tránh gây xáo trộn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai 

(các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003 quy định dự án có thời 

hạn sử dụng đất là 70 năm thì áp dụng giá đất trong bảng giá đất; dự án có 

thời hạn sử dụng đất dưới 70 năm thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi 

năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm). 

(3) Theo phản ánh của các doanh nghiệp (Công văn số 1578/PTM-VP 

ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam) thì tiền thuê đất của các doanh nghiệp hiện nay đang tăng cao qua 

các năm. Do vậy, nếu quy định thời hạn sử dụng đất đối với giá đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong khung giá đất là 50 năm thì tiền 

thuê đất đối với các doanh nghiệp sẽ tiếp tục bị điều chỉnh tăng theo quy 

định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và Thông tư số 77/2014/TT-BTC. 

 TỈNH SƠN LA   

20 

Việc xây dựng bảng giá đất, xác định giá đất cụ 

thể tại một số tỉnh miền núi giáp nhau, có điều kiện 

kinh tế, xã hội tương đối giống nhau nhưng đang có 

sự chênh lệch, gây khó khăn nhất định 

Về vấn đề địa phương nêu thuộc vấn đề xử lý giá đất tại khu vực giáp 

ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng bảng 

giá đất. Vấn đề này đã được quy định xử lý tại Điều 13 và Điều 14 của 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất. Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu áp dụng. 

 

21 

Sớm phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia, của vùng để hoàn thiện trình phê duyệt theo quy 

định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét phê duyệt 

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 63/63 tỉnh, thành 

phố và Chính phủ đã phê duyệt được 58/63 tỉnh thành phố trong đó miềm 

Bắc đã phê duyệt được 30 tỉnh gồm Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ,  Lạng 

Sơn, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao Bằng, 

Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, thành 
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phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, 

Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa 

Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị. (Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ) 

 TỈNH THÁI NGUYÊN   

22 

Nhằm thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả đất 

có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đề nghị Quốc 

hội bổ sung nội dung quy định cụ thể chế độ sử dụng 

đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh 

vào Luật Đất đai làm căn cứ để quy định cụ thể tại 

các Nghị định của Chính phủ 

Luật đất đai đã có quy định về phân loại đất tại điều 10, bao gồm các 

nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng và tương ứng 

có chế độ sử dụng đất cho từng loại đất thuộc các nhóm này. 

Nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả đất có nguồn gốc từ 

các nông, lâm trường quốc doanh, qua từng giai đoạn, đảng và nhà nước 

ban hành các chính sách để tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn 

gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giai đoạn 1987 - 2003, các nông, 

lâm trường quốc doanh thực hiện đăng ký, sắp xếp, đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động theo nghị định số 388/1991/hđbt; giai đoạn 2004 - 

2014, là giai đoạn thực hiện nghị quyết số 28/nq-tw ngày 16 tháng 6 năm 

2003 của bộ chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm 

trường quốc doanh; giai đoạn 2014 đến nay, thực hiện nghị quyết số 30-

nq/tw ngày 12 tháng 3 năm 2014 của bộ chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi 

mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp. 

Trên cơ sở đó, quốc hội đã ban hành nghị quyết số 112/2015/nq-qh13 

về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm 

trường quốc doanh; chính phủ ban hành nghị định số 118/2014/nđ-cp về 

sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp. 

Thực hiện nghị định 118/2014/nđ-cp, bộ tài nguyên và môi trường đã 

hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện việc rà soát, xác định ranh 

giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện thủ tục giao 

đất, cho thuê đất, xác định giá đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 

 



 30 

TT Đề xuất, kiến nghị Ý kiến trả lời Ghi chú 

đúng quy định của pháp luật đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

Như vây, hệ thống các văn bản pháp luật đất đai đã có đầy đủ các quy 

định về quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường 

quốc doanh. Do vậy, không cần thiết quy định riêng chế độ sử dụng đất có 

nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh. 

23 

Bổ sung vào Điều 62, 63 Luật Đất đai quy định về 

trường hợp thu hồi đất để tạo quỹ đất theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Về vấn đề này, bộ tài nguyên và môi trường xin ghi nhận đề nghiên 

cứu đề xuất sửa đổi bổ sung vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

đất đai năm 2013 trong thời gian tới. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành   

24 

Đề nghị xem xét chỉnh sửa Luật Đất đai thống 

nhất với Luật Đầu tư. 

Giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư hiện còn một số nội 

dung chưa thống nhất và chưa đồng bộ như sau: 

- Giải thích thuật ngữ “tổ chức kinh tế” giữa luật đầu tư và luật đất đai 

chưa có sự thống nhất; 

- Thẩm quyền chấp thuận sự cần thiết phải thu hồi đất và thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án dự án đầu tư công chưa có 

sự thống nhất: để xác định sự cần thiết nhà nước phải thu hồi đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; điều 62 luật đất 

đai quy định căn cứ vào thẩm quyết quyết định đầu tư, chấp thuận chủ 

trương đầu tư của quốc hội, thủ tướng chính phủ (khoản 1 và khoản 2 điều 

62). Tuy nhiên, căn cứ quy định của luật đầu tư năm 2014 và luật đầu tư 

công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư có sự 

thay đổi (ngoài quốc hội, thủ tướng chính phủ còn có thẩm quyền của 

chính phủ, bộ trưởng,...) Nên trong triển khai thực hiện còn lúng túng 

trong việc xác định các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án do 

chính phủ hoặc bộ trưởng quyết định. 

- Chưa có sự đồng bộ giữa quy định gia hạn tiến độ sử dụng đất theo 

quy định tại điểm i khoản 1 điều 64 luật đất đai và khoản 3 điều 46 luật 

đầu tư: điểm i khoản 1 điều 64 luật đất đai quy định dự án đầu tư có thể 

được sử dụng đất chậm đến 48 tháng (gồm thời gian chậm 24 tháng và 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành   
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thời gian gia hạn 24 tháng); khoản 3 điều 46 luật đầu tư quy định tổng 

thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. 

- Chưa thống nhất trong quy định việc xử lý vấn đề đất đai, tài sản gắn 

liền với đất đối với trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động do không 

thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký 

và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ đầu tư theo quy định. Cụ 

thể: điều 64 luật đất đai quy định trong trường hợp không đưa đất vào sử 

dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng thì được gia hạn tiến độ 24 tháng; 

sau 24 tháng được gia hạn, nếu không đưa đất vào sử dụng thì nhà nước 

thu hồi đất và không bồi thường; không quy định việc thu hồi đất đối với 

trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động do không thực hiện hoặc không 

có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký và không thuộc 

trường hợp được giãn tiến độ đầu tư theo quy định. Khoản 3 và khoản 4 

điều 48 luật đầu tư quy định nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư trong thời 

hạn 12 tháng kể từ ngày bị chấm dứt hoạt động; trường hợp không tự 

thanh lý được thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất tổ chức thanh lý tài 

sản gắn liền với đất. 

- Chưa thống nhất và đầy đủ các quy định để xử lý vấn đề đất đai khi 

chuyển nhượng dự án đầu tư, đặc biệt là trường hợp chủ đầu tư nhận 

chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

Hướng khắc phục: sửa đổi, bổ sung luật đất đai; đồng thời sửa đổi, bổ 

sung các luật có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. 

 TỈNH THANH HÓA   

25 

Đề nghị Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 

xét hướng đẫn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê 

đất đối với các dự án đầu tư trực tiếp vào khu công 

nghiệp, khu kinh tế hoặc ủy quyền cho UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án này 

Về vấn đề tỉnh thanh hóa nêu, tổng cục quản lý đất đai đã có các cuộc 

làm việc với địa phương và có hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, đề xuất ủy 

quyền của tỉnh thanh hóa vượt quá thẩm quyền của bộ tài nguyên và môi 

trường và thủ tướng chính phủ. Trước mắt tỉnh cần thực hiện theo đúng 

quy định của luật đất đai, pháp luật về đầu tư để báo cáo thủ tướng chính 

phủ xem xét. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 
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26 

Đề nghị quy định việc HĐND tỉnh cho phép 

chuyển mục đích đất rừng trước hay sau khi báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án có sử dụng 

đất rừng ven biển 

Theo quy định tại khoản 2 điều 58 luật đất đai thì đối với dự án sử 

dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản 

của các bộ, ngành có liên quan. 

Trường hợp dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

mà phải trình thủ tướng chính phủ chấp thuận thì thực hiện theo quy định 

tại điều 9 thông tư số 33/2017/TT-BTNTM. 

Về nguyên tắc đối với các dự án cần xin chấp thuận của thủ tướng 

chính phủ thì địa phương cần báo cáo trước khi quyết định. 

 

 TỈNH THỪA THIÊN – HUẾ   

27 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét kiến nghị 

bổ sung đối tượng thu hồi đất vào Điểm d Khoản 3 

Điều 62 Luật Đất đai 2013 “…; dự án phát triển rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng và dự án phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao” 

Bộ tài nguyên và môi trường xin ghi nhận đề nghiên cứu đề xuất sửa 

đổi luật đất đai năm 2013 trong thời gian tới. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

28 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Quốc hội, 

Chính phủ sửa đổi Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 

2013 theo hướng chỉ thực hiện xin phép Thủ tướng 

Chính phủ, HĐND tỉnh đối với những dự án xin 

chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất trồng lúa; 

đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụngkhông nằm 

trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được phê duyệt. 

Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội trong việc quyết định phân 

cấp. Tuy nhiên, quỹ đất trống lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ 

là quỹ đất quan trọng cần phải được kiểm soát chặt chẽ trước khi chuyển 

mục đích. Bộ tài nguyên và môi trường xin ghi nhận kiến nghị của địa 

phương để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi luật đất đai năm 2013 trong thời 

gian tới. 

 

29 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét có hướng 

dẫn hoặc kiến nghị sửa đổi phù hợp đối với việc 

đăng ký công trình có chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng (có rừng tự nhiên) 

Câu hỏi của địa phương chưa rõ, đề nghị có văn bản cụ thể gửi về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường để được xem xét trả lời. 

 

30 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét có hướng 

dẫn hoặc đề xuất cơ chế xử lý đối với trường hợp nhà 

Việc sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền 

sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 
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đầu tư không thỏa thuận được với chủ sử dụng đất để 

nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn quyền sử 

dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh 

hoặc có trình tự thủ tục hướng dẫn. 

doanh được quy định tại điều 73 luật đất đai; điều 16 nghị định số 

43/2014/NĐ-CP; khoản 15 điều 2 nghị định số 01/2017/NĐ-CP. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của địa phương 

để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi luật đất đai năm 2013 trong thời gian tới. 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

 TỈNH YÊN BÁI   

31 

Đề nghị rà soát, thống nhất quy định về hồ sơ 

trình ban hành thông báo thu hồi đất tại Điều 9 

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT với quy định tại 

Điều 69 Luật Đất đai 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của địa phương 

để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định có liên quan trong thời gian tới. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

32 

Chưa quy định cụ thể việc quản lý diện tích đất ở 

còn lại sau thu hồi không còn đủ điều kiện để ở (do 

địa phương quản lý hay do người dân tiếp tục quản 

lý, sử dụng) 

Về nguyên tắc diện tích đất đã được bồi thường sẽ do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quản lý. Diện tích đất chưa được bồi thường thuộc 

quyền sử dụng của người dân. Tuy nhiên, đối với diện tích không đủ điều 

kiện để sử dụng thì nhà nước nên có chính sách để quản lý đảm bảo mỹ 

quan đô thị, tránh tranh chấp phát sinh. Về vấn đề này, bộ tài nguyên và 

môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi luật đất đai năm 

2013 và các văn bản quy định chi tiết trong thời gian tới. 

Nghiên cứu tiếp 

thu sửa Luật và 

các văn bản quy 

định chi tiết thi 

hành 

33 

Việc không quy định thời hạn giá đất cụ thể ảnh 

hưởng rất lớn đến công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, đặc biệt là đối với các công trình lớn, theo 

tuyến phải kéo dài thời gian thực hiện qua nhiều năm 

Theo quy định tại khoản 2 điều 74 của luật đất đai thì giá đất tính bồi 

thường khi nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Vì vậy, giá đất cụ thể chỉ có hiệu lực tại thời điểm ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thu hồi đất để bảo đảm quyền và lợi ích của người có đất 

thu hồi. Trường hợp các công trình lớn, theo tuyến phải kéo dài thời gian 

thực hiện qua nhiều năm thì cơ quan có thẩm quyền cần phải phân kỳ, 

chia làm các giai đoạn để tổ chức cho phù hợp với quy định của pháp luât. 

 

34 

Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành 

hướng dẫn phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai 

theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

Hiện nay, về cơ bản các thẩm quyền liên quan đến thu hồi đất; giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng 

nhận, luật đất quy định giao cho uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện và 

xã (cho thuê đất nông nghiệp công ích). 
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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; có những phân cấp cụ 

thể hơn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư … 

 

Riêng đối với thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, nghị định số 

01/2017/nđ-cp đã quy định theo hướng phân cấp mạnh đối với các trường 

hợp đã được uỷ ban nhân dân cấp giấy chứng nhận lần đầu nay chỉ giao 

dịch thực hiện các quyền hoặc xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hoặc 

xác nhận quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất  trên giấy 

chứng nhận đã cấp. Cụ thể: 

- Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận lần đầu 

này giao dịch thực hiện các quyền mà phải cấp mới giấy chứng nhận hoặc 

xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận thì căn cứ điều kiện cụ thể tại địa 

phương về bộ máy, tổ chức, cơ sở vật chất của văn phòng đăng ký đất đai 

mà uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc cho phép sở tài nguyên và môi 

trường được uỷ quyền cho văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng 

nhận. 

- Đối với thẩm quyền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, luật đất đai hiện 

hành quy định chỉ uỷ quyền cho uỷ ban nhân dân cấp huyện trong trường 

hợp khu vực đất thu hồi có cả đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của 

uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

II LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC   

 TỈNH BẮC KẠN   

1 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về tài nguyên nước, nhất là quản lý, xử lý 

nước thải sinh hoạt của các khu đô thị, nước thải y tế 

Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật về tài nguyên nước theo Luật 

2012 đã tương đối đầy đủ, trong đó có các quy định về quản lý hoạt động 

xả nước thải vào nguồn nước. Trong đó có Thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, 

hồ, vì vậy, đề nghị địa phương tổ chức tốt Thông tư nêu trên. 

Về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thi hành Luật, đề nghị 

địa phương nêu cụ thể để xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật 

Tài nguyên nước năm 2012. Theo dự  kiến, 2020 sẽ hoàn thiện việc tổng 

kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 và lập hồ sơ đề xuất sửa đổi, 

bổ sung Luật trong Chương trình xây dựng Luật của Quốc hội khóa XV 
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giai đoạn 2021-2025. 

Đối với vấn đề quản lý, xử lý nước thải sinh hoạt, pháp luật về tài 

nguyên nước không quy định mà quy định ở pháp luật về môi trường, 

trong đó: 

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Nghị định 80/2014/NĐ-CP Bộ 

Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 

và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc. 

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y Tế và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Nước thải y tế phải quản lý, xử lý theo nội dung báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận. 

2 

Ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết về 

kinh phí sự nghiệp tài nguyên nước, khí tượng thủy 

văn, biến đổi khí hậu và thực hiện các nhiệm vụ vốn 

sự nghiệp kinh tế; nội dung, quy trình, định mức, đơn 

giá cho các nhiệm vụ 

Hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 136/2017/TT-BTC của 

ngày 22/12/2017 quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động 

kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trong đó có 

quy định về tnn. 

- Nội dung, quy trình, định mức, đơn giá cho các nhiệm vụ 

Bộ TNMT đã ban hành các Định mức KTKT thuộc lĩnh vực quản lý 

(đối với lĩnh vực TNN đã ban hành 5 bộ định mức KTKT) 

 

 TỈNH BẮC GIANG   

3 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai 

thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 

Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Cục Quản lý tài 

nguyên nước chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT. Tuy nhiên, Thông tư quy 

định nhiều mẫu đơn, mẫu Giấy phép tài nguyên nước. Theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

thì cấm quy định thủ tục hành chính trong Thông tư của Bộ trưởng, Thủ 
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trưởng cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp luật giao. Đồng thời, khoản 4 

Điều 172 Luật này quy định các thủ tục hành chính tại Thông tư được ban 

hành trước khi Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục áp dụng. Do 

đó, Bộ Tư pháp và Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp đề nghị không 

thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Thông tư nêu trên.  

Nội dung này sẽ được xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP 

4 

Hầu hết các nguồn nước đều chưa có phân vùng 

mục đích khai thác, sử dụng và bảo vệ; chưa có quy 

hoạch phân vùng xả thải dẫn đến khó khăn cho công 

tác quản lý tài nguyên nước 

Việc phân vùng mục đích khai thác, sử dụng nước và bảo vệ tài 

nguyên nước, phân vùng xả nước thải được xác định trong các quy hoạch 

tài nguyên nước lưu vực sông, quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh theo 

Luật tài nguyên nước, Luật quy hoạch và trong việc đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ theo quy định 

của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

Hiện nay, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đền quy hoạch thì không còn quy hoạch tài nguyên 

nước của tỉnh nhưng vẫn có nội dung về tài nguyên nước trong quy hoạch 

tỉnh. Vì vậy, đề nghị trong quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh, địa 

phương cần lưu ý việc xây dựng nội dung phương án khai thác, sử dụng, 

bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong 

quy hoạch tỉnh (khoản 3 Điều 15 Luật Tài nguyên nước được sửa đổi bổ 

sung tại khooản 4 Điều 5 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đền quy hoạch). Nội dung chi tiết được thực hiện theo 

quy định tại khoản 11 Điều 28 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Quy hoạch. 

 

5 

Nước thải sinh hoạt, sản xuất của 5 làng nghề 

khác nhau chảy vào sông Ngũ Huyện Khê của tỉnh 

Bắc Ninh sau đó chảy ra Sông Cầu đoạn quan địa 

phận huyện Việt Yên, Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang, 
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dẫn đến nguồn nước mặt sông cầu bị ô nhiễm 

nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

sinh hoạt, nhưng tỉnh Bắc Giang không thể chủ động 

ngăn chặn khắc phục được mà phụ thuộc vào hoạt 

động xử lý của tỉnh Bắc Ninh 

6 

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tài nguyên nước quá thấp không đủ mức răn đe, do 

vậy nạn xả nước thải không qua xử lý vẫn diễn ra 

hàng ngày và càng tăng 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2019 của Chính phủ, Bộ tài nguyên và Môi trường cũng đang xây dựng 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, 

trong đó sẽ nghiên cứu bổ sung những hành vi vi phạm các quy định của 

các văn bản pháp luật mới được ban hành và nghiên cứu tăng mức phạt ở 

một số hành vi, trong đó có hành vi xả nước thải không qua xử lý vào 

nguồn nước. Tuy nhiên, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tài nguyên nước không được quy định vượt quá mức phạt cao nhất được 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 (250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.000 đồng đối 

với tổ chức). Vì vậy, cần kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét, đề xuất sửa đổi 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 theo hướng tăng mức phạt trong 

lĩnh vực tài nguyên nước để đủ mức răn đe. 

 

 TỈNH HÀ GIANG   

7 

Rà soát, điều chỉnh kịp thời, hợp lý giá tính thuế 

tài nguyên nước phù hợp sát với giá tính thuế tài 

nguyên nước thực tế tại địa phương, đối với thuế tài 

nguyên nước phục vụ trong khai khoáng, kinh doanh 

dịch vụ sản xuất nước sạch... tăng nguồn thu cho 

ngân sách nhà nước, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa 

Nhà nước, doanh nghiệp và người dân 

Giá tính thuế tài nguyên nước không thuộc thẩm quyền của  Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính và 

UBND tỉnh (Theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của NĐ số 20/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định  

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên)  

 

 TỈNH NGHỆ AN   
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8 

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước, giám sát tài nguyên 

nước để Sở có cơ sở thực hiện 

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước để cụ thể hóa quy định tại Điều 65 của Luật Tài 

nguyên nước. Sau gần hai năm triển khai thi hành Nghị định nêu trên, tính 

đến ngày 09/7/2019: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước cho 465 công trình khai thác (chủ yếu là 

thủy điện), với tổng số tiền là 8.401 tỷ đồng. Trong đó, số tiền phải nộp 

cho năm 2018 khoảng 985 tỷ đồng, số tiền sẽ phải nộp cho cho năm 2019 

khoảng 1.047 tỷ đồng. Các địa phương cũng đã phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước cho 1.048 công trình khai thác, với tổng số tiền 

khoảng 187 tỷ đồng, trong đó số tiền phải nộp cho năm 2018 khoảng 23,7 

tỷ đồng, số tiền phải nộp cho năm 2019 khoảng 26,1 tỷ đồng. 

Để đảm bảo cơ sở trong việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước, Nghị định đã quy định rõ căn cứ tính tiền tại Điều 4, mức 

thu tiền tại Điều 5, công thức tính tiền tại Điều 6, sản lượng tính tiền cấp 

quyền tại Điều 7, giá tính tiền tại Điều 8 và hệ số điều chỉnh tại Điều 9. 

Đồng thời, để thuận tiện trong việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tính 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tại khoản 1 Điều 11 của Nghị 

định cũng đã quy định tổ chức, cá nhân phải nộp kèm theo các tài liệu để 

chứng minh những nội dung kê khai. Trường hợp phát hiện ngày bắt đầu 

vận hành thực tế của công trình sớm hơn thời gian dự kiến; phát sinh mục 

đích khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải nộp tiền; quy mô, sản lượng 

khai thác cao hơn so với giấy phép đã được cấp; gian lận hoặc kê khai 

không trung thực dẫn đến giảm số tiền phải nộp thì sẽ bị truy thu tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước (khoản 3 Điều 12).  

Vì vậy, đề nghị tỉnh khẩn trương triển khai việc thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước theo đúng quy định của Nghị định. Trường hợp 

có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường 

để rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị định nêu trên. 

Đồng thời, trong năm 2020, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa 
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đổi bổ sung Nghị định này. 

 TỈNH PHÚ THỌ   

9 

Đề nghị Xây dựng và công bố quy hoạch lưu vực 

sông có liên quan đến tỉnh Phú Thọ để làm cơ sở quy 

hoạch tài nguyên nước của tỉnh; Xây dựng văn bản 

quy định về giá nước, quy định chế độ thưởng, phạt 

trong quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước 

Hiện tại, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình đang 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện. Dự kiến trình 

Chính phủ trong năm 2020. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ 

sẽ công bố quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình tới các tỉnh, thành 

phố.  

Luật Tài nguyên nước năm 2012 không quy định về giá nước, chế độ 

thưởng, phạt trong quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước. Vì vậy, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để xây dựng văn bản quy định 

về nội dung nêu trên. 

 

 TỈNH QUẢNG NINH   

10 

Đề nghị Bộ có hướng dẫn và phân định để xác 

định phạm vi cấp giấy phép xả nước thải của ngành 

tài nguyên và môi trường, phạm vi thuộc ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

Theo quy định của Luật tài nguyên nước, Luật Thủy lợi và Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP thì  

- Theo quy định tại Điều 58 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 thì Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp, cấp 

lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước, 

trừ trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi được thực hiện theo 

quy định của Luật Thủy lợi. 

- Điều 45 Nghị định 80/2014/NĐ-CP 

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý lưu vực 

sông, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước, xả nước thải ra môi 

trường trên phạm vi cả nước; phối hợp với các Bộ, ngành quản lý chất 

thải theo quy định của pháp luật. 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xả nước thải vào hệ thống công 

trình thủy lợi. 

Như vậy, trên cơ sở danh mục nguồn nước của tỉnh đã được ban hành 
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xác định rõ phạm vi cấp giấy phép xả nước thải của ngành tài nguyên và 

môi trường, phạm vi thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

 TỈNH SƠN LA   

11 

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các 

Bộ ngành liên quan trình Chính phủ bổ sung chi tiết 

chế tài đối với các hành vi vi phạm quy định của 

pháp luật chưa được quy định tại Nghị định số 

33/2017/NĐ-CP để phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2019 của Chính phủ, Bộ tài nguyên và Môi trường cũng đang xây dựng 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, 

trong đó sẽ nghiên cứu bổ sung những hành vi vi phạm các quy định của 

các văn bản pháp luật mới được ban hành, chưa được quy định tại Nghị 

định số 33/2017/NĐ-CP. 

 

12 

Phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ để ban 

hành chính sách hỗ trợ cho các địa phương triển khai 

thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối 

với sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở 

các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước 

khác 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP: 

Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tổng hợp 

kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước do các địa phương đề 

nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và từ nguồn thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân 

sách hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách. 

 

III TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN   

 TỈNH BẮC KẠN   

1 

Cho phép địa phương thu 100% số tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản đối với Giấy phép khai thác do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Điều 12 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp 70% cho ngân sách trung 

ương, 30% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Trung ương 

cấp; 100% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp”. Bộ TN&MT ủng hộ kiến nghị này và sẽ kiến nghị cấp 

có thẩm quyền xem xét, đối với Giấy phép do Trung ương cấp để lại 

100% cho ngân sách địa phương. 

 

2 
Xem xét cho ý kiến về nội dung kiến nghị của 

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là phải có văn 

bản xác nhận của một cơ quan chuyên môn về khoản 

Về nội dung này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin ghi 

nhận, chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc để xử lý.đã có Văn bản số 

2753/ ĐCKS-KS ngày 08/10/2018 trả lời UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, 
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kinh phí hoàn trả trong việc tự thỏa thuận giữa hai 

Công ty TNHH Tân Thịnh và Công ty Cổ phần 

khoáng sản Bắc Kạn về việc hoàn trả chi phí cho 

công tác thu thập, tổng hợp, lập trình duyệt và giao 

nộp báo cáo vào lưu trữ địa chất đối với mỏ vàng gốc 

Pắc Lạng. 

tại điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

đã quy định kinh phí hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp bỏ vốn thực 

hiện (Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn) thì do 02 đơn vị thỏa thuận mà 

không yêu cầu có sự tham gia của cơ quan chuyên môn. Trường hợp 

không thỏa thuận được, đề nghị căn cứ điểm a khoản 3 Điều 9 Quyết định 

số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo nguyên tắc 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP nêu 

trên. 

3 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định 

hướng dẫn giải quyết trường hợp các doanh nghiệp 

đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

nhưng chưa khai thác hết phần trữ lượng đã cấp phép 

do các doanh nghiệp đề nghị trả lại số tiền cấp quyền 

khai thác đã nộp đối với phần trữ lượng còn lại chưa 

khai thác hết. 

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự 

thảo Nghị định thay thế Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 

của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản. Theo đó đã bổ sung các trường hợp được xét trả lại 

tiền cấp quyền như kiến nghị của địa phương. 

 

4 

Xem xét xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ 

liệu công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng 

sản trên phạm vi cả nước 

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, tTrong khuôn 

khổ Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài nguyên và môi 

trường (trong đó có xây dựng CSDL quốc gia về địa chất - khoáng sản), 

từ năm 2013, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (nay là 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) đã phối hợp với Cục Công 

nghệ thông tin (nay là Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu  tài nguyên 

môi trường) của Bộ là đơn vị chủ trì Dự án nêu trên triển khai xây dựng 

CSDL quản lý giấy phép hoạt động khoáng sản. Đến đầu năm 2016nay, 

Tổng cục đã xây dựng CSDL và hoàn thành việc cài đặt dữ liệucho CSDL 

của gần trên 500 Giấy phép khai thác khoáng sản, 1060 Giấy phép thăm 

dò khoáng sản (còn hiệu lực) thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Trong năm 

2018, Tổng cục đã chủ động làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường để bổ sung kinh phí cập nhật cho cơ sở dữ liệu 

quản lý giấy phép hoạt động khoáng sản nêu trên đối với các Giấy phép 
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thăm dò/khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018). Mặt khác, 

đã đề xuất Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường báo 

cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp kinh phí bổ sung đểSắp tới sẽ tiếp 

tục triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệuCSDL quản lý sau cấp phép 

(quản lý thông tin thực hiện nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động 

khoáng sản và công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản)  để 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đồng thời triển khai 

đến các địa phương trên toàn quốc để thống nhất thực hiện (dự kiến sẽ 

thực hiện đến hết năm 2020).. 

 TỈNH ĐIỆN BIÊN   

5 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ 

sung thêm Điều, khoản quy định về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản cát, sỏi 

nhỏ lẻ với quy mô hộ gia đình, cá nhân tại các nhánh 

sông, suối nhỏ với trữ lượng khoáng sản cát, sỏi nhỏ, 

không thành mỏ và chủ yếu chỉ khai thác theo mùa 

vụ theo hướng đơn giản như trên để giảm suất đầu tư 

xây dựng công trình tại vùng sâu, vùng xa có điều 

kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; tránh thất thoát, tăng 

nguồn thu cho ngân sách địa phương 

Luật khoáng sản và Nghị định số 158/2016/ NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ đã có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt 

động khoáng sản đối với hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, ngày 13/01/2016, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-

BTNMT ngày  13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Qquy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm 

vật liệu san lấp đã đơn giản hóa các yêu cầu về thăm dò, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc thăm dò, khai thác dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm 

vật liệu san lấp. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ dự thảo 

Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, sau khi nghị định này 

được ban hành sẽ tạo cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện công tác quản lý 

cát, sỏi lòng sông.  

Tuy nhiên,Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường  ghi 

nhậnsẽ, tiếp tục tổng hợp, đánh giá quá trìnhviệc thực hiện Luật Khoáng 

sản để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật 

khoáng sản trong thời gian tớ, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục hành 

chính đối với cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường theo hướng đơn giản hóai. 
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 TỈNH HÀ GIANG   

6 

Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịp thời, hợp lý giá 

tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các 

loại thuế khác liên quan đến hoạt động khai thác, chế 

biến và xuất khẩu khoáng sản, tăng nguồn thu cho 

ngân sách nhà nước, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa Nhà 

nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản 

được khai thác 

Các quy định về giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các 

loại thuế khác liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu 

khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ban hành. Tuy nhiên, thời 

gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài 

chính nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm bảo đảm khoáng 

sản được khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. 

 

 TÌNH HẢI PHÒNG   

7 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây 

dựng nghiên cứu, báo cáo đề xuất với Thủ tướng 

Chính phủ điều chỉnh quy hoạch nguyên liệu sản 

xuất xi măng, vôi công nghiệp đã quy hoạch trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng để địa phương cấp phép 

khai thác khoáng sản cho các dự án theo quy định 

Theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Khoáng sản, quy hoạch  

nguyên liệu sản xuất xi măng, vôi công nghiệp thuộc Nhóm “Quy hoạch 

ngành quốc gia” là “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng”  thuộc thẩm quyền củado Bộ 

Xây dựng chủ trì lập. Bộ Tài nguyên và Môi trường có sẽ trách nhiệm 

phối hợp trong quá trình thực hiện theo phân công của Chính phủ.. 

 

 TỈNH NGHỆ AN   

8 

Sửa Luật khoáng sản 2010 theo hướng: 

- Cần phân nhóm loại khoáng sản, loại hình mỏ 

(đơn giản hóa TTHC) đối với mỏ đất san lấp 

- Tách khái niệm chế biến ra khỏi khai thác 

khoáng sản tại khoản 7 Điều 2 Luật khoáng sản 

Về bản chất “Đất san lấp” về bản chất cũng là một loại khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 64 

Luật khoáng sản, trên thực tế loại hình này rất đa dạng. có công nghệ khai 

thác đơn giản và cũng cần đơn giản hóa TTHC. Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, tiếp tục  để tổng hợp,  khi 

đánh giá quá trình 08 năm thực hiện chính sách, pháp Luật luật về 

Khoáng khoáng sản để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa 

đổi, bổ sung trong thời gian tới. (bao gồm cả ý kiến tách chế biến khỏi 

khái niệm khai thác khoáng sản) để đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

phù hợp. 

 

9 Rà soát, sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và sẽ phối hợp với Bộ Tài  
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12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá 

tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có 

tính chất hóa lý giống nhau, để phù hợp với từ địa 

phương theo thực tế. 

chính trong quá trình đánh giá thực hiện Thông tư 44/2017/TT-BTC  và 

đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tế như phản ánh của địa phươngCác quy 

định về giá tính thuế tài nguyên thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ban 

hành.  

 TỈNH PHÚ THỌ   

10 

Đề nghị sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định 

hướng dẫn về quản lý cát, sỏi lòng sông 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo 

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

sông; đã có ý kiến thành viên Chính phủ. Hiện nay, Bộ đã hoàn thiện và 

đang lấy ý kiến của một số Bộ trước khi hoàn thiện dự Dự thảo Nghị định, 

dự kiến Chính phủ sẽ ban hành trong năm 2019., trình Chính phủ xem xét 

ban hành trong Quý III/2019. 

 

 TỈNH QUẢNG NINH   

11 

Sớm phân cấp, ủy quyền để Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục 

hành chính lĩnh vực địa chất khoáng sản thuộc thẩm 

quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ kHiện nay, công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản cả ở cấp trung ương và địa phương đang được triển 

khai một cách có hiệu lực, hiệu quả. Kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh trong 

việc phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh như kiến nghị. Tuy 

nhiên, , Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, xem xét cụ thể.đã 

lấy ý kiến của Bộ Tư pháp về nội dung này nhưng chưa có văn bản trả lời 

để thực hiện. 

 

12 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tháo gỡ 

một số vướng mắc trong quá trình triển khai trong 

công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: Phương pháp quy 

đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; giải quyết tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp 

trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện đã trình Chính phủ dự 

thảo Nghị định thay thế Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 

của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản, . Theo đó, đã tiếp thu ý kiến của các địa phương, 

trong đó có tỉnh Quảng Ninh nội dung Dự thảo đã giải quyết kiến nghị 

của địa phương. Dự kiến Nghị định này sẽ được ban hành trong năm 

2019.về những vường mắc như đã nêu trong các trường hợp trả lại Giấy 

phép khai thác khoáng sản. 

 

13 
Đề nghị bổ sung quy định thời gian cải tạo, phục 

hồi môi trường, đất đai, đóng cửa mỏ thuộc thời gian 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, tiếp tục tổng hợp, đánh giá quá 

trình thực hiện Luật  Khoáng sản để báo cáo,trong quá trình đánh giá 08 
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khai thác khoáng sản trong dự án đầu tư khai thắc 

khoáng sản. 

năm thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản để đề xuất cấp có thẩm 

quyền xem xét sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.. 

14 

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 62 Luật 

Đất đai 2013 thì Nhà nước thu hồi đất đối với dự án 

khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng 

sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

và khai thác tận thu khoáng sản. Như vậy, cùng một 

loại khoáng sản với mục đích sử dụng khác nhau thì 

cơ quan cấp phép khác nhau, điển hình là sét (xi 

măng hoặc gạch ngói), đá vôi (xi măng - vật liệu xây 

dựng thông thường), sẽ gây bất bình đẳng trong công 

tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi 

của nhà đầu tư 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản, phân cấp thẩm 

quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối 

với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn là ở mọi 

quy mô (không phân biệt quy mô công nghiệp hay nhỏ lẻ) và là nhóm 

khoáng sản có vai trò, ý nghĩa và có tính chất thiết yếu đối với địa 

phương. Nếu quy định như hiện nay (có sự phân biệt và hiểu là khai thác 

theo giấy phép tỉnh cấp là nhỏ lẻ, không quan trọng) dẫn tới nhiều dự án 

gặp khó khăn khi đền bù, giải phóng mặt bằng (sau khi được cấp phép 

khai thác). Đặc biệt, đối với trường hợp cấp phép thông qua hình thức đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản thì không khuyến khích được nhà đầu tư 

tham gia (do không bảo đảm sau khi trúng đấu giá thì có đền bù, giải 

phóng mặt bằng được không? Hoặc nếu được có thể tổng chi phí đền bù, 

giải phóng mặt bằng còn cao hơn giá trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản). Bộ Tài nguyên và Môi trường  ghi nhận, tiếp tục và tổng 

hợp, đánh giá quá trình thực hiện Luật Khoáng sản để báo cáo, đề xuất 

cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cũng như Luật 

Khoáng sản trong thời gian tới. 

 

15 

Đề nghị Bộ sớm tổ chức tập huấn, triển khai thực 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Khoáng sản, để các địa phương triển khai thực hiện 

Sau khi Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản có hiệu lực thi 

hành,, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã tổ chức tuyên truyền, các hoạt động về phổ biến Nghị định 

đến các địa phương và, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, 

triển khai Nghị định 158/2016/NĐ-CP. Sắp tới, sẽ triển khai tiếp tại một 

số địa phương. 

 

 TỈNH SƠN LA   

16 
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

hướng dẫn về khoáng sản thuộc thẩm quyền để kịp 

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam đều ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác 
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thời bổ sung, sửa đổi những văn bản cũ hoặc xây 

dựng, ban hành các văn bản mới thay thế các văn bản 

trước đây theo hướng cải cách hành chính, đảm bảo 

phù hợp với pháp luật về khoáng sản và tình hình 

thực tế của tỉnh. 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thuộc thẩm quyền 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, phát hiện 

các quy định vướng mắc, bất cập; đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban 

hành mới,… các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Năm 2018, Bộ đã tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật giai đoạn 2014 – 2018, kết quả được ban hành tại Quyết định 

số.  

 TỈNH THÁI NGUYÊN   

17 

Đề nghị điều chỉnh quy định tại Điều 84 Luật 

khoáng sản không thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác từ 

01/7/2011 đến 31/12/2013. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giaođang xây dựng dự 

thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiến cấp quyền khai thác 

khoáng sản giai đoạn (từ 01/7/2011 đến 31/12/2013) và tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước (từ 01/01/2013 đến 31/8/2017). Hiện nay đã gửi 

lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến sẽ 

trình Quốc hội xem xét, ban hành trong năm 2019.tại kỳ họp 8/2019. 

 

18 

Đề nghị bổ sung quy định đối với việc cấp phép 

khoáng sản làm vật liệu san lấp không phải thông 

qua hình thức đấu giá và thăm dò phê duyệt trữ 

lượng. 

Vật liệu san lấp (đất sét, cát... dùng để san lấp) là khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường, chịu sự điều chỉnh của Luật Khoáng sản.  

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là một chủ trương, chính sách mới 

của Đảng và Nhà nước khi ban hànhđược thể chế hóa trong Luật Khoáng 

sản năm 2010 nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động 

cấp phép quyền khai thác khoáng sản, ; các tiêu chí để khoanh định khu 

vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được quy định cụ thể 

tại Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính 

phủ ; đối với việc thăm dò, phê duyệt trữ lượng đối với khoáng sản làm 

vật liệu san lấp. Nghị định cũng đã quy định về thành phần hồ sơ và thủ 

tục cấp phép đối với trường hợp này.. 

 

 TỈNH THANH HÓA   

19 Cần có cơ chế cấp phép riêng theo hướng đơn Luật Khoáng sản hiện nay chỉ quy định về thời gian tối đada để cơ  
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giản hóa thủ tục hành chính để đây nhanh thời gian 

làm thủ tục cấp phép nhằm kịp thời phục vụ các công 

trình, dự án cụ thể 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính về cấp 

phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Theo đó, để rút ngắn thời gian thực 

hiện các TTHC, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép 

(UBND cấp tỉnh) thể áp dụng các biện pháp cải cách THCH TTHC để rút 

ngắn thời gian thẩm định, cấp phép mà vẫn đảm bảo đúng chất lượng, quy 

định của pháp luật..  

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, tiếp tục tổng hợp, 

đánh giá quá trình thực hiện Luật Khoáng sản để báo cáo, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét trong thời gian tới. 

20 

Đề nghị nghiên cứu bỏ thủ tục thành lập Hội đồng 

thẩm định Đề án đóng cửa mỏ, yêu cầu đơn vị thực 

hiện theo Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã 

được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

Về bản chất, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (CPM) là kịch 

bản được lập để xác định tổng mức chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

trong quá trình khai thác cũng như dự kiến tổng chi phí cho công tác cải 

tạo, phục hồi môi trường khi mỏ kết thúc khai thác (đóng cửa mỏ). Trên 

cơ sở đó, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm ký quỹ cải 

tạo, phục hồi môi trường trước khi khai thác và nộp từng năm của các 

năm tiếp theo cho đến khi dừng khai thác. Trong khi đó, Đề án đóng cửa 

mỏ (ĐCM) được lập trong các trường hợp Giấy phép khai thác chấm dứt 

hiệu lực (hết hạn mà không tiếp tục khai thác/bị thu hồi/doanh nghiệp phá 

sản, giải thể). Theo đó, trên cơ sở hiện trạng khu vực khai thác, các công 

trình hạ tầng kỹ thuật của mỏ, phải xác định (không còn là kịch bản/dự 

tính) cho từng hạng mục công trình (tương ứng là khối lượng và chi phí 

thực hiện) cần cải tạo, phục hồi môi trường cho công trình đó để xác định 

tổng chi phí để thực hiện ĐCM (cho tất cả các hạng mục công trình). Đặc 

biệt, nội dung ĐCM phải làm rõ trữ lượng khoáng sản còn lại tại thời 

điểm lập Đề án để xác định đóng cửa mỏ để thanh lý (khai thác hết trữ 

lượng đã cấp trong khu vực khai thác) hay đóng cửa để bảo vệ (chưa khai 

thác hết trữ lượng đã cấp phép). Như vậy, lập, trình phê duyệt CPM (là 

một thủ tục hành chính được thực hiện trước khi khai thác), còn ĐCM 

được lập sau khi đã tiến hành khai thác (thường là khi đã kết thúc khai 

thác, hết trữ lượng đã cấp phép) là hai thủ tục hành chính tại hai thời điểm 

khác nhau và bản chất pháp lý không giống nhau nên không thể gộp thành 
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01 thủ tục hành chính. Và việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng 

cửa mỏ cũng như thực hiện thủ tục riêng như quy định hiện hàng là cần 

thiếtTheo quy định của Luật Khoáng sản, nội dung của Đề án đóng cửa 

mỏ khoáng sản đã bao hàm cả nội dung công tác cải tạo phục hồi môi 

trường (CTPHMT) cần thực hiện tại thời điểm đóng cửa. Điểm khác biệt 

cơ bản đó là các công trình cần CTPHMT, khối lượng, kinh phí thực hiện 

trong Phương án CTPHMT chỉ là dự tính, dự báo, còn các công trình cần 

CTPHMT, khối lượng, kinh phí thực hiện trong Đề án đóng cửa mỏ là tại 

thời điểm thực tế. Do đó theo quy định hiện hành, việc kiểm tra, xác nhận 

hoàn thành Phương án CTPHMT sẽ thực hiện đồng thời với công tác 

nghiệm thu việc thực hiện Đề án đóng cửa mỏ. Do đó, cần phải có Hội 

đồng thẩm định gồm các chuyên gia có chuyên môn sâu thẩm định. 

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường  ghi nhận, tiếp tục tổng hợp, 

đánh giá quá trình thực hiện Luật Khoáng sản để báo cáo, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét trong thời gian tới. 

21 

Đề nghị rà soát điều chỉnh cho phù hợp giữa Luật 

đất đai và Luật Khoáng sản trong trường hợp sau khi 

tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mới triển 

khai công tác bồi thường, GPMT dẫn đến khi trúng 

đấu giá nhưng không thỏa thuận được để GPMT gây 

nhiều hệ lụy sau đấu giá 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản, phân cấp thẩm 

quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối 

với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn là ở mọi 

quy mô (không phân biệt quy mô công nghiệp hay nhỏ lẻ) và là nhóm 

khoáng sản có vai trò, ý nghĩa và có tính chất thiết yếu đối với địa 

phương. Nếu quy định như hiện nay (có sự phân biệt và hiểu là khai thác 

theo giấy phép tỉnh cấp là nhỏ lẻ, không quan trọng) dẫn tới nhiều dự án 

gặp khó khăn khi đền bù, giải phóng mặt bằng (sau khi được cấp phép 

khai thác). Đặc biệt, đối với trường hợp cấp phép thông qua hình thức đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản thì không khuyến khích được nhà đầu tư 

tham gia (do không bảo đảm sau khi trúng đấu giá thì có đền bù, giải 

phóng mặt bằng được không? Hoặc nếu được có thể tổng chi phí đền bù, 

giải phóng mặt bằng còn cao hơn giá trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản). Bộ Tài nguyên và Môi trường  ghi nhận và tổng hợp để đề 

xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cũng như 

Luật Khoáng sản trong thời gian tới.Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường đang tổ chức Tổng kết quá trình thi hành Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản, qua đó đề xuất giải pháp, chính sách, quy 

định cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật khác có liên 

quan như Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản,… 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, tiếp tục tổng hợp, đánh giá quá 

trình thực hiện Luật Khoáng sản để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền 

xem xét trong thời gian tới. 

22 

Đề nghị sớm điều chỉnh các Quy hoạch khoáng 

sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về 

khoáng sản như: các mỏ, khu vực khoáng sản (xác 

định vùng giới hạn của khu mỏ) - trước đây chỉ có 

tọa độ địa lý trung tâm hoặc địa danh gây khó khăn 

trong công tác quản lý 

Trong thực tế, có một số quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt (hoặc Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt theo ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ) nhưng khu vực quy hoạch thăm dò/khai thác chỉ 

ghi địa danh hoặc tọa độ trung tâm hoặc ghi tọa độ địa lý như phản ánh 

của địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và sẽ đề nghị Các 

quy định về quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Công 

Thương, Bộ Xây dựng lưu ý để khắc phục khi lập, trình phê duyệt quy 

hoạch theo quy định của Luật quy hoạch và Luật Khoáng sản..  

 

 TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ   

23 

Các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND cấp tỉnh không thuộc trường 

hợp Nhà nước thu hồi đất mà do nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 

khai thác khoáng sản (điểm đ khoản 3 Điều 62 Luật 

Đất đai năm 2013). Do vậy có dự án đã tổ chức đấu 

giá khai thác khoáng sản nhưng không thỏa thuận và 

giải phóng mặt bằng được nên dự án kéo dài nhiều 

năm gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. Kính đề 

nghị Bộ nên có cơ chế để thực hiện 

Đây là nội dung có sự chưa đồng bộ giữa Luật Đất đai và Luật Khoáng 

sản đối với quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất hợp pháp và tổ chức, 

cá nhân được phép khai thác khoáng sản (trong đó có trường hợp cấp 

phép khai thác thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản), dẫn tới có 

nhiều trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng không 

triển khai được dự án do không thỏa thuận được giá đền bù đất đai/hoặc 

thỏa thuận được nhưng tổng chi phí đền bù cao hơn giá trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản và dự án không còn khả thi như phản ánh của 

địa phương. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức Tổng 

kết quá trình thi hànhđánh giá 07 năm thực hiện Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản, . Theo đó sẽ qua đó đề xuất giải pháp, chính 
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sách,sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với thực tiễn và quy định của 

pháp luật khác có liên quan như trên với quy định của Luật Đất đai, Luật 

Đấu giá tài sản,…, bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản. Mặt khác,  

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá 

quá trình thực hiện đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Khoáng 

sản để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới. 

 TỈNH YÊN BÁI   

24 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sớm 

hoàn thành Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy 

định về quản lý cát, sỏi lòng sông để triển khai và 

thực hiện tốt công tác quản lý cát, sỏi lòng sông. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định 

quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; đã có 

ý kiến thành viên Chính phủ. Hiện nay, Bộ đã hoàn thiện và đang lấy ý 

kiến của một số Bộ trước khi hoàn thiện Dự thảo, trình Chính phủ xem 

xét ban hành trong Quý III/2019.Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã hoàn thiện dự thảo Nghị định, dự kiến Chính phủ sẽ ban hành trong 

năm 2019. 

 

25 

Ban hành văn bản hướng dẫnđể thống nhất cách 

xác định lại tiền cấp quyền khai thác cho các trường 

hợp trước đây đã được cấp Giấy phép khai thác và 

tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nay thăm 

dò, nâng cấp trữ lượng 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính 

phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản. Nội dung dự thảo Nghị định đã giải quyết kiến nghị của địa 

phương.nhất trí với đề nghị và giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam rà soát, kể cả các trường hợp của các địa phương khác để có 

văn bản của Bộ hướng dẫn thống nhất thực hiện trong toàn quốc. 

 

26 

Quan tâm, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái có biện pháp đôn đốc các đơn vị nộp tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ thuộc 

thẩm quyền Bộ cấp phép; xem xét rà soát, thu hồi 

giấy phép khai thác đối với các mỏ không nộp tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản và nghiên cứu 

hướng dẫn xử lý các trường hợp khó thu 

Hàng năm, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đều có văn 

bản thông báo, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp phép của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản. Mặt khác, đã thanh tra, kiểm tra và có văn bản thông báo 

khắc phục vi phạm, trong đó có yêu cầu thực hiện Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ghi nhận ý kiến của địa phương để có kế hoạch phối hợp trong thời 

gian tới. 
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nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đối với các đơn vị 

cố tình không thực hiện sẽ xem xét việc Đối với các tổ chức, cá nhân 

chậm nộp hoặc không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có thể bị 

xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; thu hồi giấy Giấy phép 

khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 58 Luật Khoáng sản năm 

2010. 

27 

Nghiên cứu, sớm tính, phê duyệt chính thức tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá vôi trắng 

tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 

2015-2017 trở về trước 

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin ghi nhận, chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn trực thuộc tổ chức  đã xác định và trình Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tính phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để 

trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo thẩm quyền. đối với 

các mỏ đá hoa đã cấp phép khai thác trên địa bàn huyện Lục Yên, trong 

đó có giai đoạn 2015-2017.  

 

28 

Để việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

đối với đá vôi trắng trên địa bàn phù hợp với thực tế 

sản xuất, đúng với quy định của pháp luật, đề nghị 

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp 

thực hiện thăm dò, đánh giá lại trữ lượng theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ 

Đối với việc thăm dò, đánh giá lại trữ lượng sẽ rà soát từng trường hợp 

cụ thể để hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.  
 

IV BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG   

 TỈNH BẮC GIANG   

1 

Tình trạng hoạt động của khu xử lý rác thải xã 

Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninhảnh hưởng 

đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân các xã: 

Thắng Cương, Tư Mại, Yên Lư của tỉnh Bắc Giang 

Hiện trạng hoạt động Khu xử lý Phù Lãng 

Hiện nay, Khu xử lý chất thải tại xã Phù Lãng có 05 cơ sở đang hoạt 

động: Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến (xử lý chất thải nguy hại, 

chất thải rắn công nghiệp), Công ty TNHH xử lý môi trường Sao Sáng 

(xử lý chất thải rắn công nghiệp), Công ty TNHH môi trường đô thị Hùng 

Phát (xử lý chất thải rắn công nghiệp, nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt); 

Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt); Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Bình 

Nguyên (xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại). Tất cả các 
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đơn vị trong Khu xử lý đã có thủ tục về môi trường được phê duyệt theo 

quy định; các cơ sở xử lý chất thải công nghiệp đã được Bộ TN&MT phê 

duyệt Báo cáo ĐTM và cấp Giấy phép xử lý CTNH. Hầu hết, các công ty 

trong khu xử lý chất thải rắn Phù Lãng đều đã đầu tư HTXLNTTT xử lý 

trước khi xả ra ngoài môi trường hoặc tuần hoàn, tái sử dụng nước thải và 

đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc đã hoàn thành công 

trìnhBVMT theo quy định. Trong đó: Nước thải của Công ty TNHH Môi 

trường Việt Tiến, Công ty TNHH môi trường đô thị Hùng Phát, Công ty 

TNHH xử lý môi trường Sao Sáng được xử lý và tuần hoàn không xả ra 

ngoài môi trường; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Bình 

Nguyên đã được cấp giấy phép xả thải nhưng thực tế Công ty mới hoạt 

động nên không phát sinh nhiều nước thải, nước thải đang được tuần hoàn 

tái sử dụng, chưa xả ra ngoài môi trường; Công ty Cổ phần môi trường và 

công trình đô thị Bắc Ninh đã có hệ thống xử lý nước rỉ rác trước khi thải 

ra ngoài môi trường. Thực hiện QĐ 1330/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2019 

của Bộ TNMT về việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn, Sở TNMT đã xuống kiểm tra đối với Công ty TNHH môi 

trường đô thị Hùng Phát, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô 

thị Bắc Ninh và yêu cầu các Công ty trong quá trình hoạt động phải thu 

gom và xử lý triệt để nước thải, khí thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật 

trước khi xả ra môi trường; thực hiện đúng các quy định về quản lý chất 

thải rắn thông thường, CTNH và chương trình giám sát môi trường định 

kỳ; lập phương án và có kế hoạch cụ thể để phòng ngừa, ứng phó hiệu quả 

các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất. 

Để xử lý triệt để lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh áp dụng công 

nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, Tỉnh đã cấp chủ trương cho 

Công ty Cổ phần môi trường Năng lượng Thăng Long thực hiện Dự án 

“Đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng 

lượng” tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ. Hiện nay, Dự án đã được chủ đầu 

tư triển khai, động thổ từ cuối tháng 5/2019. Dự kiến, đến năm 2021 dự 

án sẽ đi vào hoạt động, khi đó toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt đang 
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được xử lý tại Công ty TNHH môi trường đô thị Hùng Phát, Công ty Cổ 

phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh sẽ được chuyển sang Nhà 

máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng để xử lý. 

2 

Hướng dẫn về thời điểm lập báo cáo ĐTM cho 

thống nhất giữa Luật Bảo vệ môi trường với Luật 

Đầu tư và Luật Xây dựng; hướng dẫn lập thủ tục môi 

trường đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động; thống 

nhất công tác quản lý về đa dạng sinh học, quản lý 

tài nguyên nước giữa các ngành 

1. Hướng dẫn về thời điểm lập báo cáo ĐTM cho thống nhất giữa 

Luật Bảo vệ môi trường với Luật Đầu tư và Luật Xây dựng: Luật đầu tư 

công (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/01/2020, theo đó Điều 99 có nêu: Sửa đổi điểm a 

khoản 2 Điều 25 Luật BVMT như sau: 

“a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định 

tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải 

quyết định chủ trương đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ 

tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định 

tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung 

đánh giá sơ bộ tác động môi trường;” 

Điểm 2 Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã quy định cụ 

thể thời điểm chủ dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định 

báo cáo ĐTM. 

2.Thống nhất công tác quản lý về đa dạng sinh học: 

- Quản lý đa dạng sinh học đang chịu sự điều chỉnh của các Luật: Luật 

Đa dạng sinh học, Luật BV&PT rừng và Luật Thủy sản. Trước đây, các 

Luật này còn chồng chéo, mâu thuẫn nên gây khó khăn cho địa phương 

trong quá trình thực hiện quản lý bảo tồn đa dạng sinh học. Năm 2017, 

Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản được Quốc hội thông qua nhưng vẫn 

chưa giải quyết được các chồng chéo do chưa thống nhất quản lý về đa 

dạng sinh học giữa ngành TNMT và ngành NN&PTNT.  

- Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chủ trì, kiến nghị với Chính phủ để 

dần giải quyết các mâu thuẫn, chồng chéo để tạo điều kiện cho các địa 

phương triển khai hiệu quả Luật đa dạng sinh học, trong đó tập trung kiến 

nghị kiện toàn bộ máy về quản lý đa dạng sinh học. Ở cấp trung ương là 
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thống nhất chức năng quản lý nhà nước về đa dạng sinh học giữa ngành 

TNMT và ngành NN&PTNT. Ở cấp địa phương cần tăng cường bộ máy 

QLNN ở cấp tỉnh, đẩy mạnh việc thành lập đơn vị chuyên trách về bảo 

tồn ĐDSH tại địa phương (trong Chi cục Bảo vệ môi trường), bổ sung 01 

biên chế có chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn ĐDSH trước mắt là tại các 

tỉnh, thành phố trực thuộc TW có các VQG, KBT trên địa bàn quản lý. 

- Hiện nay, cả nước đang thực hiện chủ trương của NQ số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khoá XII "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 tinh giản biên chế trong cơ quan 

hành chính”, do đó việc bổ sung 01 biên chế có chuyên môn tại các địa 

phương cho lĩnh vực đa dạng sinh học chưa được quy định thành văn bản. 

Tùy theo tình hình thực tế của địa phương để bố trí cán bộ phù hợp (ví dụ: 

Quảng Ninh có 01 cán bộ chuyên trách...) 

- Bên cạnh đó, việc thống nhất quản lý nhà nước về đa dạng sinh học 

đã và đang được lồng ghép trong các VBQPPL: Dự thảo Nghị định quản 

lý đất ngập nước (hiện đang trình Chính phủ); Thông tư số 35/2018/TT-

BTNMT ngày 28/12/2018 về việc quy định tiêu chí xác định và ban hành 

Danh mục loài ngoại lai xâm hại... 

3 

Hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng phải 

lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bao 

gồm các dự án tăng quy mô, công suất, thay đổi công 

nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với 

phương án trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

Đã được quy định tại Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
 

4 

Quy định hướng dẫn về thủ tục môi trường đối 

với các đối tượng đã đi vào hoạt động sau ngày 

01/4/2015 nhưng chưa có thủ tục về môi trường hoặc 

có thủ tục về môi trường nhưng không phù hợp với 

thực tế hoạt động của dự án 

Theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP: 

...Các dự án đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành và các dự 

án, cơ sở đã đi vào vận hành (bao gồm cả các dự án mở rộng quy mô, tăng 

công suất, thay đổi công nghệ của cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt 

động) mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc xác nhận 

KHBVMT hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương, thì bị xử phạt theo 
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quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án, cơ sở phù hợp về quy hoạch, chủ 

đầu tư dự án, chủ cơ sở phải thực hiện như sau:  

a) Đối với dự án, cơ sở có quy mô, công suất tương đương với đối 

tượng phải lập đăng ký KHBVMT thì phải lập KHBVMT gửi cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo quy định;  

b) Đối với dự án, cơ sở có quy mô, công suất tương đương với đối 

tượng phải lập báo cáo ĐTM thì phải lập báo cáo ĐTM cho dự án cải tạo, 

nâng cấp, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;  

c) Chủ dự án, chủ cơ sở phải triển khai thực hiện và hoàn thành các 

công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; lập 

hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo 

quy định;  

d) Việc thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM thực hiện theo quy định tại 

Điều 14 Nghị định này; việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải, kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực 

hiện theo quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định này; việc xác nhận 

kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị 

định này…. 

5 

Quy định hướng dẫn về giải quyết tranh chấp môi 

trường; về giám định thiệt hại về tính mạng, sức 

khỏe, tài sản của người bị hại; cơ chế chi trả tiền bồi 

thường thiệt hại về môi trường 

+ Về hướng dẫn giải quyết tranh chấp môi trường: Theo quy định tại 

Điều 161, Luật BVMT 2014 nội dung của tranh chấp môi trường gồm: 

Tranh chấp về quyền, trách nhiệm BVMT trong khai thác, sử dụng thành 

phần môi trường; Tranh chấp về xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy 

thoái, sự cố môi trường; Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu 

quả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.  

Việc giải quyết tranh chấp về môi trường dựa trên cơ sở pháp lý như 

sau:    

- Giải quyết tranh chấp về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người 

dân thực hiện theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan 
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- Giải quyết tranh chấp về môi trường liên quan đến bồi thường 

thiệt hại liên quan đến thành phần môi trường thực hiện theo NĐ 

03/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/ 2015 quy định về bồi thường 

thiệt hại đối với môi trường.  

+ Về giám định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người bị 

hại 

Theo Điều 163 Luật BVMT 2014, thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi 

trường gồm: Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; Thiệt hại 

về tính mạng, tài sản, sức khỏe của con người, tài sản, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu 

ích của môi trường gây ra. 

Luật BVMT năm 2014 chỉ quy định giám định thiệt hại do suy giảm 

chức năng, tính hữu ích của môi trường (quy định tại Điều 166), còn các 

thiệt hại quy định tại khoản 2 thì được thực hiện theo quy định của pháp 

luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Để thực hiện giám định thiệt hại về môi trường, Luật BVMT năm 2014 

đã quy định các nội dung liên quan tới hướng dẫn thực hiện giám định 

thiệt hại về môi trường, cụ thể:  

+ Tại điểm e, khoản 1, Điều 150 nêu rõ: Nhà nước khuyến khích tổ 

chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi trường thông qua hình 

thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư trong lĩnh vực giám định thiệt hại 

về môi trường; giám định sức khỏe môi trường. 

+ Tại Điều 165 quy định, việc xác định phạm vi, giới hạn môi trường 

bị suy giảm chức năng, tính hữu ích. 

+ Tại khoản 1 Điều 166 quy định, giám định thiệt hại do suy giảm 

chức năng, tính hữu ích của môi trường được thực hiện theo yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc cơ quan giải quyết việc bồi thường thiệt 

hại về môi trường. Việc lựa chọn tổ chức giám định thiệt hại phải được sự 

đồng thuận của bên đòi bồi thường và bên phải bồi thường; trường hợp 

các bên không thống nhất thì việc chọn tổ chức giám định thiệt hại do cơ 
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quan được giao trách nhiệm giải quyết việc bồi thường thiệt hại quyết 

định. 

+ Về cơ chế chỉ trả tiền bồi thường thiệt hại về môi trường 

Khi xảy ra vụ việc về bồi thường thiệt hại về môi trường, cơ quan giải 

quyết việc bồi thường thiệt hại về môi trường sẽ thực hiện các bước xác 

định thiệt hại về môi trường theo quy định tại NĐ 03/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 06/1/ 2015 quy định về bồi thường thiệt hại đối với môi 

trường, cụ thể gồm: Thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối 

với môi trường; Tính toán thiệt hại đối với môi trường; Xác định trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường. 

Trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ và kết quả tính toán thiệt hại, cơ quan quy 

định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này quyết định giải quyết bồi thường 

theo các hình thức: Thỏa thuận việc bồi thường với người gây thiệt hại; 

Yêu cầu trọng tài giải quyết; Khởi kiện tại tòa án. 

Khoản tiền bồi thường sẽ được chi trả cho (1) Cơ quan giải quyết bồi 

thường thiệt hại về môi trường  gồm chi phí xác định thiệt hại và thực 

hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại và (2) người bị thiệt hại.  

Tuy nhiên hiện nay đối với các vụ việc giải quyết bồi thường thiệt hại 

về môi trường, việc chi trả tiền bồi thường chủ yếu dựa trên hình thức 

thỏa thuận giữa người gây thiệt hại và người bị thiệt hại mà chưa có quy 

định cụ thể hướng dẫn về cơ chế chỉ trả tiền bồi thường thiệt hại về môi 

trường cho các tổ chức, cá nhân. 

6 

Quy định chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá 

nhân đốt chất thải không đúng quy định; các đơn vị 

tư vấn thực hiện dịch vụ tư vấn môi trường không 

đảm bảo chất lượng, yêu cầu theo quy định 

1. Hiện nay, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường đã quy định các hành vi phạm về “Chuyển giao, cho, bán chất 

thải; chôn, lấp, đổ thải chất thải”, tuy nhiên, chưa quy định rõ hành vi “đốt 

chất thải”. Vì vậy, Bộ TN&MT sẽ xem xét, nghiên cứu đề xuất của địa 

phương để bổ sung hành vi nêu trên trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (dự kiến trình Chính phủ vào 

tháng 11/2019). 
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2. Các hành vi vi phạm quy định về dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường cho chủ dự án thì bị xử phạt theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

7 

Quy định về thu hồi quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường... đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm 

nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu, xây dựng 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

trong đó có các quy định về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo 

vệ môi trường và các loại giấy phép về môi trường. Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sẽ xem xét, nghiên cứu các đề xuất nêu trên của địa phương 

trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật. 

 

8 

Quy định cụ thể việc kiểm soát hoạt động của các 

đơn vị tư vấn dịch vụ quan trắc môi trường, hạn chế 

trường hợp làm khống, sai lệch hồ sơ quan trắc môi 

trường 

Tại Khoản 2 Điều 14, Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT quy định chi 

tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đã 

quy định: “Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện 

Thông tư; tổ  chức  việc đánh  giá,  kiểm  tra  định  kỳ mỗi  năm  một  lần  

hoặc  kiểm  tra  đột  xuất khi cần thiết, bảo đảm mọi hoạt động của tổ 

chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được thực hiện theo đúng 

quy định”. 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã giao 

các đơn vị quản lý nhà nước định kỳ thực hiện các hoạt động thanh tra, 

kiểm tra sau chứng nhận đối với các Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường. 

 

 TỈNH ĐIỆN BIÊN   

9 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

văn bản hướng dẫn thực hiện việc cấp chứng chỉ tư 

vấn đánh giá tác động môi trường cho cán bộ thực 

hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại 

khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 

6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

của Luật Đầu tư, Điều 4 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 

sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, dịch vụ tư vấn đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) không thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện và đã bãi bỏ Điều 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Vì vậy, Bộ TNMT không hướng dẫn 
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thực hiện việc cấp chứng chỉ tư vấn ĐTM cho cán bộ thực hiện ĐTM. 

10 

Ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị 

định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đa dạng sinh học 

1. Triển khai Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật ĐDSH, trong thời gian qua Bộ TNMT đã 

xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Tùy thuộc nội dung, phạm vi và sự cần thiết mà hình thức văn bản hướng 

dẫn là Thông tư, Quyết định hoặc cần phải ban hành Nghị định quy định 

theo nội dung chuyên biệt (thay thế một số điều của NĐ65) để hướng dẫn 

từng nhóm nội dung cụ thể chứ không gộp chung trong 01 Thông tư 

hướng dẫn triển khai NĐ65, Các văn bản đã ban hành liên quan đến triển 

khai thực hiện các quy định của NĐ 65 như sau: 

- Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định tiêu chí xác định loài, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. (Nghị định này thay thế các nội 

dung quy định tại Điều 12,13,14, 15, 16 Nghị định số 65). 

- Nghị định 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 về quản lý tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen (Nghị định này 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017; bãi bỏ các nội dung quy định tại 

Đ18, 19, 20 NĐ 65). 

- Quyết định 1107/2015/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ TNMT 

Công bố Danh mục các khu bảo tồn (thực hiện quy định tại Đ11 khoản 1 

NĐ 65).  

- Quyết định 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 về việc hướng dẫn 

mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận và báo cáo của cơ sở bảo tồn ĐDSH 

(thực hiện quy định tại Đ17, khoản 6 Nghị định 65). 

Các văn bản thực hiện quy định tại Điều 3,4,5,6 NĐ 65: 

- Công văn số 655/TCMT-BTĐDSH  ngày 04/5/2013 hướng dẫn lập 

quy hoạch bảo tồn ĐDSH cấp tỉnh 

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 của TTCP phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, định hướng 
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đến 2030 

- Công văn số 89/BTNMT-TCMT ngày 11/01/2016 của Bộ TN&MT 

Hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn ĐDSH vào quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh. 

- Công văn số 1283/TCMT-BTĐD ngày 18/5/2017 của Bộ TN&MT 

Hướng dẫn thành lập và quản lý hành lang ĐDSH. 

- Điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp lý về việc kiểm kê, thống kê 

đất cho bảo tồn ĐDSH trong các quy định về quy hoạch, kiểm kê, thống 

kê đất đai. (Bao gồm các văn bản: Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Đất đai; Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ TNMT ngày 

02/6/2014 về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất; Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ TNMT ngày 02/06/2014 Quy 

định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) 

2. Trong thời gian tới, TCMT tiếp tục triển khai xây dựng các văn bản 

hướng dẫn quản lý bảo tồn ĐDSH, thực hiện Luật ĐDSH và  NĐ 65 theo 

kế hoạch như sau: 

- NĐ về quản lý các cơ sở bảo tồn (2020-2021) 

- Thông tư Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp Giấy 

phép tiếp cận nguồn gen (2020) 

- Thông tư báo cáo về việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi 

ích (2020) 

- Hướng dẫn lập, điều chỉnh hợp phần quy hoạch bảo tồn ĐDSH trong 

quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc TW (2020-2021) 

- Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2060 (2020-2021) 

11 
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động 

quan trắc môi trường nước thải 

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động quan trắc môi trường. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
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01 tháng 10 năm 2017. 

Trong đó, đã bao gồm quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 

động quan trắc Nước thải. 

12 

Phương án hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải tập trung cho các đô thị, hỗ trợ các 

trang thiết bị máy móc cho Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường để phục vụ cho công tác quan trắc tự 

động, kiểm soát ô nghiễm môi trường thượng nguồn 

lưu vực sông. 

- Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các đô thị cần 

được nhà nước xem xét, bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương từ 

nguồn chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật ngân sách. Bộ TNMT 

có thể tham gia hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình triển khai xây dựng. 

- Về việc hỗ trợ các trang thiết bị máy móc cho Trung tâm Quan trắc 

TN&MT trực thuộc Sở TNMT để phục vụ cho công tác quan trắc tự động, 

kiểm soát ô nhiễm môi trường thượng nguồn lưu vực sông:  

+ Đối với công tác quan trắc của địa phương, các địa phương cần bố trí 

từ nguồn ngân sách địa phương để trang bị các thiết bị, máy móc phục vụ 

công tác quan trắc, kiểm soát ô nhiễm tại địa phương theo quy định của 

Luật ngân sách. 

+ Bộ TNMT sẽ hỗ trợ đầu tư các dự án quan trắc môi trường có tính 

chất liên vùng từ nguồn ngân sách trung ương theo quy định pháp luật 

 

 HẢI PHÒNG   

13 

Xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn 

lập quy hoạch bảo vệ môi trường đối với các địa 

phương khi Luật quy hoạch được Quốc hội thông 

qua 

Theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật liên quan đến quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, trong hệ thống quy hoạch chỉ có quy 

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, các nội dung liên quan đến định hướng 

và giải pháp về bảo vệ môi trường cấp tỉnh là nội dung được thực hiện 

trong quy hoạch tỉnh. Hiện nay, Bộ đang xây dựng Nhiệm vụ lập quy 

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 

Bộ sẽ xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia với sự tham gia 

của các Bộ, ngành, địa phương. Các địa phương sẽ căn cứ vào nội dung 

trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia để xây dựng các giải pháp và 

định hướng bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh. 
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14 

Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu có 

hiệu lực ngày 15/6/2015; hướng dẫn phân loại cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT 

ngày 08/5/2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng, trong đó quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện 

Để giải quyết vướng mắc của các địa phương liên quan đến xử lý triệt 

để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngày 04 tháng 8 năm 

2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3964/BTNMT-

TCMT gửi các địa phương về việc tạm thời không áp dụng Quyết định số 

10/2006/QĐ-BTNMT cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường được Chính phủ ban 

hành và có hiệu lực. Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.  

Căn cứ Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP được sửa đổi 

tại Khoản 20 Điều 2 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã quy định: “Cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là cơ sở có hành vi vi phạm quy 

định về xả nước thải, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải hoặc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn, 

chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, đến mức bị áp dụng 

hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động theo quy định của Nghị 

định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường”.   

Căn cứ theo Điều 54a Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (ngày 24 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu) được bổ sung 

tại Khoản 27 Điều 3 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng phải thực hiện quan trắc thành phần môi 

trường đã gây ra ô nhiễm. Thành phần môi trường, tần suất và thông số 

quan trắc được xác định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký kế hoạch 

bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó nguồn kinh phí để triển khai các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xác định theo Thông tư số 

02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản 

lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Quyết định 38/2011/QĐ-TTg 

sửa đổi Quyết định 58/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ 

 



 63 

TT Đề xuất, kiến nghị Ý kiến trả lời Ghi chú 

ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu 

suy thoái môi trường cho đối tượng thuộc khu vực công ích do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành.  

15 

Có văn bản hướng dẫn về thực hiện quy định về 

bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đã đi vào hoạt 

động sau ngày 01/4/2015 nhưng không có báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được phê duyệt hoặc 

cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận 

(trùng câu 4) 

 
 

 TỈNH PHÚ THỌ   

16 

Đề nghị Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương 

tăng cường giám sát diễn biến chất lượng các lưu 

vực sông, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

để phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề môi 

trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường liên vùng, 

đảm bảo phát triển bền vững vùng và khu vực. Tăng 

cường hỗ trợ kinh phí để xử lý, khắc phục ô nhiễm 

môi trường ở các địa phương 

1. Giám sát diễn biến chất lượng nước trên các lưu vực sông là nội 

dung quan trọng trong bảo vệ môi trường nước sông được đề cập trong 

các Điều 52,53,54,55 của Luật BVMT 2014. 

Ngoài ra, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 76/2017/TT-BTNMT đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối, 

kênh, rạch, đầm, hồ. Đây là hoạt động quan trọng để quản lý chất lượng 

nước trên các đoạn sông, lưu vực sông, qua đó giúp kịp thời nhận diện và 

phát hiện các vấn đề môi trường để xử lý, giải quyết 

2. Tăng cường hỗ trợ kinh phí để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường 

ở các địa phương: Hiện nay, Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương cho 

công tác bảo vệ môi trường được thực hiện theo các văn bản sau: QĐ số 

58/QĐ-TTg ngày 29/4/ 2008 của TTgCP về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh 

phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm giảm 

thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích 

và QĐ số 38/QĐ-TTg ngày 05/7/ 2011 của TTgCP về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 29/4/2008; Thông 

tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/ 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; QĐ số 807/QĐ-TTg ngày 

3/7/ 2018 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 

2016 - 2020. 
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Trường hợp địa phương còn nhận trợ cấp cân đối ngân sách, đề nghị 

tỉnh nghiên cứu kỹ đối tượng, phạm vi hỗ trợ tại các văn bản trên, đề xuất 

các các nhiệm vụ, dự án về môi trường phù hợp gửi Bộ TNMT (qua Tổng 

cục Môi trường) để xem xét, tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, 

hỗ trợ; Trường hợp địa phương tự cân đối được ngân sách thì không thuộc 

đối tượng được hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung 

ương. 

Căn cứ vào các quy định nêu trên, các địa phương nghiên cứu, đề xuất 

thực hiện. 

 TỈNH QUẢNG NINH   

17 

Đề nghị có hướng dẫn trong việc xử lý vi phạm 

hành chính đối với số liệu quan trắc tự động (không 

khí, nước thải…) có giá trị vượt giới hạn cho phép 

tại một số thời điểm quan trắc hoặc do các nguyên 

nhân khách quan gây ra. 

Theo Mục 5 Khoản 20 và mục 5 Khoản 23 của Điều 3 Sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính 

phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu thuộc Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP quy định “đánh giá kết quả quan trắc nước thải (khí thải) 

tự động, liên tục theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo 

và so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất thải”. 

Theo đó, để phù hợp với quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn, 

trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dự kiến sẽ bổ sung Điều 6. Áp 

dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và sử dụng thông số môi trường để 

xác định hành vi vi phạm hành chính, mức độ vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường; đồng thời sẽ sửa đổi, bổ sung quy định tại 

Điều 7. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong việc phát hiện, xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khi đó, sẽ bổ 

sung hướng dẫn việc áp dụng để xử lý vi phạm hành chính đối với các kết 

quả quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục bị vượt quy chuẩn kỹ 

thuật cho phép theo đề nghị nêu trên của địa phương. 

 

18 Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ban hành - Đây là một trong những vướng mắc, bất cập của Nghị định số  
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Quy định hướng dẫn vềnước tuần hoàn và nước mưa 

tự nhiên chảy tràn và quy định việc đánh giá, lấy 

mẫu phân tích nước thải công nghiệp để xác định số 

phí phải nộp theo quy định của Nghị 

định154/2016/NĐ-CP: 

- Có thu phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp 

Nước mưa chảy tràn bề mặt sân bãi, kho bãi tập kết, 

chế biến than, khu vực bãi thải đất đá thải, xít thải từ 

khai thác than; khai thác, chế biến khoáng sản ngoài 

than (sét, đá…); Cơ sở sản xuất có khu vực văn 

phòng, nhà điều hành gắn liền với khu vực sản xuất 

nhưng có nguồn thải nước thải sinh hoạt tách riêng 

nước thải sản xuất 

- Về xác định hàm lượng thông số ô nhiễm tính 

phí: đề nghị có hướng dẫn cụ thể về cách xác định 

giá trị của thông số ô nhiễm tính phí khi quan trắc tự 

động và quan trắc định kỳ 

154/2016/NĐ-CP đã được Bộ TN&MT có ý kiến với Bộ Tài chính (cơ 

quan chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành) tại CV số 

2055/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2017 và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

tại CV số 1941/BTNMT-TCMT ngày 21/4/2017. 

- Từ 2018 đến nay, Bộ TC chủ trì, Bộ TN&MT phối hợp khảo sát thực 

tế, rà soát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy định về phí BVMT 

đối với nước thải. Trên cơ sở đó, Bộ TC và Bộ TN&MT đang tiếp tục 

phối hợp trong việc chỉnh sửa, bổ sung quy định về phí nước thải để Bộ 

Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành trong năm 2019 

19 

Quy định rõ việc lập báo cáo ĐTM thuộc bước 

nào trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 

Điểm 2 Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã quy định cụ 

thể thời điểm chủ dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định 

báo cáo ĐTM trước các thời điểm sau đây: 

     a) Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;  

     b) Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan 

có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát 

triển mỏ;  

     c) Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu 

thiết kế một bước).   

Trường hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM và 
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thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì các hồ sơ nêu 

trên được trình đồng thời để thẩm định theo quy định;  

    d) Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng quy định tại các 

điểm a, b và c khoản này, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.  

20 

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng có phải làm xã 

nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường 

hay không khi các công trình hiện tại vẫn đáp ứng 

việc xử lý các chất thải phát sinh. Nếu phải làm thì 

quy trình như thế nào 

Đối với các dự án mở rộng, nâng công suất, tăng quy mô, thay đổi 

công nghệ của cơ sở nếu thuộc danh mục đối tượng phải được kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, thì chủ dự án của các đối 

tượng này phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường gửi cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án để 

được kiểm tra, xác nhận. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường của dự án sẽ thay thế các văn bản thẩm định, phê duyệt, xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án trước đó. Trình tự, thủ 

tục kiểm tra và cấp giấy xác nhận cho các đối tượng này được thực hiện 

theo trình tự, thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường, được quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 10 Điều 

1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 

 

21 

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có 

hướng dẫn hoàn thiện thủ tục môi trường đối với các 

Dự án đã đi vào xây dựng/ vận hành 1 số hạng mục 

hoặc toàn bộ các hạng mục công trình sau ngày 

01/4/2015 mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo 

ĐTM/kế hoạch BVMT 

(Tương tự câu 4) 

Vấn đề đã được quy định rõ tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP 

 

22 

Ban hành Thông tư điều chỉnh bổ sung Thông tư 

số 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản gia 

(Tương tự câu 4) 

Vấn đề đã được quy định rõ tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP 
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hạn thời gian lập Đề án hoặc có văn bản, thông tư 

hướng dẫn thủ tục khác đối với các đối tượng này, vì 

thực tế đến nay vẫn còn nhiều cơ sở chưa có thủ tục 

về môi trường nhưng đã đi vào sản xuất 

 TỈNH THÁI NGUYÊN   

23 

Đề nghị sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường theo 

hướng: quy trình thẩm định đánh giá tác động môi 

trường phải được xem xét, xây dựng đồng thời với 

quy trình thẩm định, cấp phép đầu tư cho dự án 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan 

xem xem đề xuất của quý cơ quan trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật 

Bảo vệ môi trường 2014. 

 

V TÀI NGUYÊN BIỂN, HẢI ĐẢO   

 HÀ TĨNH   

1 

Việc quản lý mặt nước biển còn có sự chồng chéo 

giữa quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 

21/5/2014 của Chính phủ và Thông tư 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015. Đề nghị Bộ sớm nghiên 

cứu giải quyết và hướng dẫn việc chuyển diện tích 

mặt nước biển thành đất liền đối với diện tích mặt 

nước đã xây dựng công trình, bến cảng v.v. 

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao khu 

vực biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều 

năm ra phía biển. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định  43/2014/NĐ-CP và Nghị định 

44/2014/NĐ-CP có quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất có mặt 

nước ven biển của UBND cấp tỉnh, huyện đến 03 hải lý. 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/04/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019; ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 824/VPCP-

NN ngày 28/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật đối 

với việc giao, cho thuê mặt nước biển, khu vực biển, đảm bảo chặt chẽ, 

thống nhất, không chồng chéo giữa pháp luật đất đai và pháp luật biển, 

trong đó có việc rà soát, sửa đổi nội dung quy định tại Thông tư số 

02/2015/TT-BTNMT. 

- Thời gian qua, Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và 

đã hoàn thiện, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 
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51/2014/NĐ-CP. Tại khoản 6 Điều 6 Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy 

định “Thời hạn giao khu vực biển để lấn biển được xem xét trên cơ sở 

thời gian hoàn thành thực hiện việc lấn biển của dự án đầu tư đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý, sử dụng diện tích 

đất được hình thành sau khi lấn biển thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đất đai.” 

 HẢI PHÒNG   

2 

Sớm hoàn thiện các quy định của pháp luật liên 

quan đến việc cấp phép nhận chìm và giao khu vực 

biển, phê duyệt quy hoạch sử dụng không gian biển 

trong đó có các khu vực tiếp nhận vật liệu nạo vét, 

đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho 

việc cấp phép để vật liệu nạo vét ngoài biển đối với 

công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải hàng năm 

Để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về 

nhận chìm, giao khu vực biển để nhận chìm, tại Phiên họp thường kỳ 

Chính phủ tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã xem xét, thống nhất với đề 

nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận 

chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có Quy hoạch sử dụng biển 

(Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ). Thực hiện 

Nghị quyết số 13/NQ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 hướng dẫn xác định khu vực 

biển để nhận chìm chất nạo vét, giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực 

biển và giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét luồng lạch, cảng 

biển quân sự phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, 

trong đó có các quy định liên quan đến hoạt động nhận chìm ở biển. Theo 

đó, tất cả các Dự án khu đổ thải và nhận chìm vật chất xuống biển, Dự án 

nhận chìm vật chất xuống biển đều thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để xem xét khu vực biển 

đề nghị được nhận chìm trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng 

biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ 

theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
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tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải xây dựng, trình 

Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 về 

quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước 

đường thủy nội địa. Điều 43 Nghị định đã giao Bộ Giao thông vận tải có 

trách nhiệm tổng hợp và cung cấp khối lượng chất nạo vét dự kiến thu hồi 

trên phạm vi toàn quốc để phục vụ nhu cầu bồi lắp, san lấp những khu 

vực bờ biển bị xâm thực, công trình lấn biển, chống biến đổi khí hậu theo 

yêu cầu (nếu có) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Điều 47 

Nghị định đã giao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước 30 

tháng 01 hàng năm công bố địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài 

biển thuộc phạm vi quản lý. 

Trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 

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

vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển, trình Chính phủ, trong đó quy định: tổ chức, cá nhân đã được cấp 

giấy phép nhận chìm vật, chất ở biển không phải thực hiện thủ tục giao 

khu vực biển để nhận chìm.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam thực hiện việc điều tra, đánh giá, xác định một số khu vực 

biển có thể sử dụng để nhận chìm; đồng thời, chỉ đạo xây dựng “Thông tư 

quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và lựa chọn khu vực biển để nhận 

chìm chất nạo vét” làm căn cứ pháp lý để thực hiện việc xem xét, đánh 

giá, xác định vị trí nhận chìm, khu vực biển sử dụng để nhận chìm ở biển, 

dự kiến Thông tư sẽ được xem xét, ban hành trong quý IV năm 2019. 

Bộ đã xây dựng, hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 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, trình Chính phủ, 
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Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 235/TTr-BTNMT-m và Tờ trình số 

236/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019. 

Đề nghị các địa phương có biển căn cứ vào tình hình thực tế tại địa 

phương, cần điều tra, đánh giá, xây dựng phương án xử lý chất nạo vét, 

xem xét ưu tiên tối đa việc sử dụng để san lấp mặt bằng công trình ven 

biển, chống xói lở bờ biển trên cơ sở định hướng tổng thể giữa triển khai 

các dự án ven biển có nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp với các dự án phát 

sinh chất nạo vét trong khu vực; hàng năm công bố địa điểm đổ chất nạo 

vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý. 

 

 

 THANH HÓA   

3 

Đẩy nhanh việc cắm mốc phân định ranh giới 

quản lý hành chính trên biển giữa hai tỉnh có vùng 

biển giáp ranh 

Tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Thủ tướng Chính phủ 

đã phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, trong đó có 

nhiệm vụ xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển. Theo Quyết 

định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian 

thực hiện Dự án nêu trên đến hết ngày 31/12/2020. Tại Kế hoạch triển 

khai thực hiện Dự án giai đoạn 2016-2020 được ban hành tại Quyết định 

số 2554/QĐ-BCĐ ngày 29/7/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai 

thực hiện Dự án 513, trong năm 2018 sẽ hoàn thành xác định ranh giới 

quản lý hành chính biển, đảo để Bộ Nội vụ lập hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ của Dự án 

liên quan đến việc xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo, 

chuyển giao kết quả sang Bộ Nội vụ để Bộ Nội vụ xem xét, tổng hợp, 

hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.    

 

4 Xây dựng quy chế phối hợp giữa các tỉnh có vùng - Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị định số  
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biển giáp ranh trong công tác quản lý Nhà nước trên 

lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo 

40/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã quy định 

cụ thể về phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo. 

- Bộ đã có Quyết định số 2499/QĐ-BTNMT ngày 08/08/2018 ban 

hành Quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường. 

- Căn cứ các quy định của pháp luật, theo nhu cầu và thực tiễn quản lý, 

các tỉnh có vùng biển giáp ranh có thể chủ động xây dựng, ký kết và thực 

hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo 

vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

5 

Sử đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo 

Trong thời gian qua, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền các văn bản để sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực tài 

nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo nhằm tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc trong thực tiễn áp dụng như: 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo 

vệ môi trường, trong đó có các quy định liên quan đến hoạt động nhận 

chìm ở biển. 

- Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 về quản lý hoạt 

động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội 

địa. 

- Để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về 

nhận chìm, giao khu vực biển để nhận chìm, tại Phiên họp thường kỳ 

Chính phủ tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã xem xét, thống nhất với đề 
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nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận 

chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có Quy hoạch sử dụng biển 

(Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ). Thực hiện 

Nghị quyết số 13/NQ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 hướng dẫn xác định khu vực 

biển để nhận chìm chất nạo vét, giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực 

biển và giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét luồng lạch, cảng 

biển quân sự phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

- Bộ đã hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 

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

vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển.  

- Bộ đã xây dựng, hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 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, trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 235/TTr-BTNMT-m và Tờ trình số 

236/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019. 

- Bộ đang xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, dự kiến trình Chính 

phủ vào tháng 12/2019. 

- Bộ đã chỉ đạo xây dựng “Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất 

nạo vét và lựa chọn khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét”, dự kiến 

Thông tư sẽ được xem xét, ban hành trong quý IV năm 2019. 

- Bộ đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật đối 

với việc giao, cho thuê mặt nước biển, khu vực biển, đảm bảo chặt chẽ, 

thống nhất, không chồng chéo giữa pháp luật đất đai và pháp luật biển, 

trong đó có việc rà soát, sửa đổi nội dung quy định tại Thông tư số 

02/2015/TT-BTNMT và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

VI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - BIẾN ĐỔI KHÍ   
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HẬU 

 TỈNH NGHỆ AN   

1 

Sớm ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản 

QPPL cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu cho các cấp 

tỉnh, huyện, xã xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan 

phối hợp để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện. 

(1) Khí tượng thủy văn:  

Luật Khí tượng Thủy văn được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật bao gồm 

2 Nghị định, 05 Thông tư và khoảng trên 20 Thông tư quy định các quy 

trình kỹ thuật, định mức kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi 

hành Luật sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, những vấn 

đề mà Luật và các văn bản dưới Luật chưa điều chỉnh đến. Trong thời 

gian tới, Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu 

các ý kiến phản hồi của các Bộ, ngành và địa phương trong việc điều 

chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật 

Khí tượng thủy văn. 

(2) Biến đổi khí hậu 

Bộ Tài nguyên và môi trường đang rà soát, xây dựng và ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật về lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính; các quy trình kỹ thuật, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực biến đổi khí hậu, trong đó sẽ phân 

công cụ thể các cơ quan thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương 

trong tổ chức triển khai. 

 

VII KIẾN NGHỊ KHÁC   

 TỈNH BẮC NINH   

1 

Đề nghị Bộ xem xét, nghiên cứu trình ban hành Quy 

chế quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng 

nhằm tăng cường sự hợp tác, liên kết các hoạt động 

phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; Xây 

dựng cơ chế chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ môi 
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trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 

 TỈNH HÒA BÌNH   

2 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật đáp ứng được yêu cầu thực tế về công tác bảo 

vệ môi trường ở địa phương 

  

3 

Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, 

nâng cao nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho các 

cán bộ làm công tác quản lý môi trường ở các địa 

phương 

  

 TỈNH LAI CHÂU   

4 

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính 

sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên 

và môi trường để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu 

phát triển; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường để tham 

mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật được đồng bộ để việc áp dụng giữa 

các địa phương dễ thực hiện; sửa đổi một số chủ 

trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi 

trường, đặc biệt là đối với lĩnh vực đất đai và bảo vệ 

môi trường 

  

5 

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường, hỗ trợ cho cấp tỉnh thực hiện xây 

dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường của 

địa phương; tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các dự 

án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; 

triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực 

sông, bảo vệ môi trường các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, làng nghề 
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6 

Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường để điều chỉnh, bổ sung, xây 

dựng mới cho phù hợp 

  

7 

Thực hiện việc lồng ghép các chương trình, đề án 

ứng phó biến đổi khí hậu với các chương trình, đề án 

của các lĩnh vực khác của Ngành 

  

 TỈNH QUẢNG TRỊ   

8 

Sớm ban hành Thông tư quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương theo 

chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 

số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII). 

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung do đó cần nghiên cứu các quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức để đưa 

vào Luật Đất đai trước khi ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành. 

 

9 

Quan tâm, hỗ trợ kinh phí từ các chương trình 

mục tiêu ứng phó với BĐKH, Chương trình SP-RCC 

cho các nhiệm vụ đề xuất của địa phương liên quan 

đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ 

rừng phòng hộ ven sông, ven biển 

  

10 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường tổ 

chức các khóa hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

môn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt 

là các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý khoáng sản, 

quản lý tổng hợp biển, hải đảo 
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Phụ lục 03 
GÓP Ý DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA BẮC 

STT Tỉnh, TP Văn bản Nội dung kiến nghị Văn bản trả lời 

1 Quảng trị 
 

    

  1 10496/BCT-ĐL  
Tham gia ý kiến đối với hồ sơ bổ sung dự án Nhà máy điện gió Tài Tâm 

vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị   
551/BTNMT-KHTC  

  2 10698/BCT-ĐL  
Tham gia ý kiến đối với hồ sơ bổ sung dự án Nhà máy điện gió Phương 

Bắc vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị   
474/BTNMT-KHTC  

  3 10699/BCT-ĐL  
Tham gia ý kiến đối với hồ sơ bổ sung dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải 

vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị   
476/BTNMT-KHTC 

  4 18/VPCP-QHĐP  Tham gia ý kiến về kiến nghị của tỉnh Quảng Trị   183/BTNMT-KHTC 

  5 389/KKT-QLĐT 
Lấy ý kiến thẩm định dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh KCHT Khu 

công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá  
3207/BTNMT-KHTC  

  6 
5567/BGTVT-

KHĐT  

Góp ý cho hồ sơ quy hoạch chi tiết CHK Quảng Trị giai đoạn định hướng 

đến năm 2030   
3175/BTNMT-KHTC  

2 Hà Nội 
 

    

  1 
7897/KH&ĐT-

NNS 

Đề xuất dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại 

huyện Đông Anh, TP Hà Nội 
497/BTNMT-KHTC 

  2 303/VPCP-CN  
Bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào quy hoạch 

phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030   
360/BTNMT-KHTC 

  3 96/CNCHL-HTĐT 
Xin ý kiến đối với hồ sơ đề xuất dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa 

Lạc  
1060/BTNMT-KHTC 

  4 2591/VPCP-CN 
lấy ý kiến về 02 dự án nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành 

phố đang triển khai tại các quỹ đất 20% trên địa bàn thành phố Hà Nội  
2183/BTNMT-KHTC  
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  5 4248/VPCP-CN  

 lấy ý kiến về chuyển mục đích dự án “Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và 

kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội   

3162/BTNMT-KHTC  

  6 2409/UBND-ĐT  
Tham gia ý kiến cho dự thảo NQ thay thế NQ số 03/2013/NQ-HĐND ngày 

12/7/2013 và NQ số 01/2019/NQ-HĐND   
3182/BTNMT-KHTC 

  7 5416/VPCP-CN  

 lấy ý kiến đối với đề nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp 

nước Xuân Mai đồng thời với Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà 

Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050   

3190/BTNMTKHTC  

3 Quảng Ninh       

  1 35/BQLKKT-ĐT 

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu 

công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Hạ Long (Khu công nghiệp 

Việt Hưng Giai đoạn II) thành phố Hạ Long  

500/BTNMT-KHTC 

  2 545/VPCP-CN  
lấy ý kiến đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án XD hầm đường bộ 

qua Vịnh Cửa Lục, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh   
731/BTNMT-KHTC  

  3 171/BXD-QHKT 
Xin ý kiến đối với nội dung Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050  
946/BTNMT-KHTC  

  4 689/UBND-XD1 
Xác nhận thông tin về vị trí dự án và sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất 

của DA khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp có casino tại KKT Vân Đồn  
1386/BTNMT-KHTC 

  5 1004/VPCP-CN 
Ý kiến chủ trương lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  
1206/BTNMT-KHTC  

  6 
1332/BKHĐT-

GSTĐĐT 

Xin ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Hầm đường bộ 

qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh 
1179/BTNMT-KHTC  
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  7 1869/BNN-KHCN  Thẩm định đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng CNC Quảng Ninh   1711/BTNMT-KHTC 

4 Thái Bình       

  1 16/TTR-BQLKKT 
Đề nghị thẩm định dự án đầu tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại 

huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình  
905/BTNMT-KHTC 

  2 
1061/UBND-

NNTNMT 

Xin ý kiến tham gia vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác cát 

ven biển làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
2184/BTNMT-KHTC  

5 Thái Nguyên       

  1 141/BNN-KHCN  
Xin ý kiến thẩm định đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao Thái Nguyên   
885/BTNMT-KHTC 

  2 696/BXD-QHKT 
Góp ý Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên đến năm 2035  
1888/BTNMT-KHTC  

6 Bắc Ninh       

  1 61/BXD-QHKT 
Góp ý nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050 
533/BTNMT-KHTC 

7 Hòa Bình       

  1 61/BXD-QHKT 
Lựa chọn địa điểm quy hoạch Khu xử lý chất thải rắn phục vu nhu cầu xử 

lý chất thải rắn cho Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình  
886/BTNMT-KHTC 

  2 
2617/BKHĐT-

QLKK 

Hồ sơ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Mông Hóa, tỉnh Hòa 

Bình  
2365/BTNMT-KHTC  

  3 1279/UBND-ĐT  

Lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

Sân golf Đồng Tâm tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do 

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tâm đề xuất  

2368/BTNMT-KHTC   
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  4 936/SKHĐT-DN 

Lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án sân 

golf nghỉ dưỡng Hòa Bình tại xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

do công ty TNHH xây dựng Hanbaek đề xuất 

2487/BTNMT-KHTC  

  5 1042/SKHĐT-DN 

Lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tổ 

hợp Du lịch văn hóa - Vui chơi giải trí - Nghỉ dưỡng Paradiso Hòa Bình tại 

xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

3178/BTNMT-KHTC  

8 Nghệ An       

  1 108/BXD-QHKT 
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam 

Nghệ An, tỉnh Nghệ An  
763/BTNMT-KHTC 

  2 18/BXD-QHKT Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 1279/BTNMT-KHTC  

  3 804/SKHĐT-DN 
Xin ý kiến Chủ trương Đầu tư Dự án sân golf Mường Thanh Diễn Lâm tại 

xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu  
1628/BTNMT-KHTC 

9 Bắc Giang       

  1 05/TTR-KCN 
Thẩm tra Dự án đầu tư " Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN 

Việt Hàn " của Công ty TNHH Vina Solar Technology  
852/BTNMT-KHTC 

  2 
800/SKHĐT-

KTĐN 

Lấy ý kiến thẩm định Dự án Sân golf Việt Yên của Công ty Cổ phần đầu tư 

golf Trường An 
2120/BTNMT-KHTC 

10 Hà Nam       

  1 
 126/SKHĐT-

HTĐT  

Tham gia ý kiến thẩm định Dự án Sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã 

Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng của Công ty Cổ phần Phát triển golf Thiên 

Đường   

1251/BTNMT-KHTC 

  2 
626/BQLKCN-

QLĐT 
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hà  2873/BTNMT-KHTC 

11 Hải Phòng       
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  1 
730/BKHĐT-

GSTĐĐT 

Xin ý kiến dự thảo QĐ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 bến container số 

3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng  
982/BTNMT-KHTC  

  2 
2776/BKHĐT-

QLKKT 

Tham gia ý về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và Khu 

phi thuế quan Xuân Cầu, KKT Đình Vũ - Cát Hải  
  

12 Hà Tĩnh       

  1 211/BXD-QHKT 
Ý kiến chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh  
942/BTNMT-KHTC  

13 Vĩnh Phúc       

  1 
1218/VPCP-

DMDN  

xin ý kiến việc chuyển Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Vĩnh Phúc 

thành công ty cổ phần   
1089/BTNMT-KHTC 

14 Cao Bằng       

  1 293/BXD-QHKT  
Xin ý kiến đối với nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh 

tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050   
1616/BTNMT-KHTC 

15 Ninh Bình       

  1 
1606/VPCP-

KGVX 

Xin ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di sản thế giới Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng 
1364/BTNMT-KHTC 

16 Sơn La       

  1 
1787/VPCP-

KGVX 

Xin ý kiến về đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia 

đặc biệt Nhà tù Sơn La 
1387/BTNMT-KHTC  

17 Thanh Hóa       

  1 
1361/BKHĐT-

ĐTNN 

Xin ý kiến vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 
1333/BTNMT-KHTC  

  2 2075/BCT-ĐL 
Bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện rác Bỉm Sơn vào Quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia  
1986/BTNMT-KHTC  
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  3 3967/BCT-KH 

Tham gia ý kiến và cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định bổ sung quy 

hoạch dự án Kho xăng dầu Long Hưng- Nghi Sơn quy mô 17.200 m3 tại 

xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

3157/BTNMT-KHTC  

18 Hải Dương       

  1 
1354/BKHĐT-

QLKKT 
Xin ý kiến vê Dự án KCN Kim Thành, tỉnh Hải Dương 1690/BTNMT-KHTC 

19 Yên Bái       

  1 1540/BCT-ĐL  
Tham gia ý kiến đối với hồ sơ bổ sung dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối 

Trường Minh - Yên Bái vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia   
1688/BTNMT-KHTC 

20 Hà Giang       

  1 1542/BCT-ĐL  
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu nối thủy điện Pắc Ma vào hệ thống 

điện quốc gia   
1996/BTNMT-KHTC  

  2 3010/VPCP-CN 
Chủ trương điều chỉnh quy hoạch bốn đô thị thuộc công viên địa chất toàn 

cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
2130/BTNMT-KHTC 

21 Lào Cai       

  1 2516/VPCP-CN  đầu tư, xây dựng Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai   1997/BTNMT-KHTC  

  2 
4298/BGTVT-

KHĐT 

Đề nghị tham gia góp ý cho hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng 

không Sa Pa  
2426/BTNMT-KHTC  

22 
Tuyên 

Quang 
      

  1 436/SKH-KTN 
Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Vinpearl Mỹ Lâm, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  
2010/BTNMT-KHTC 

23 Nam Định       
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2358/BKHĐT-

GSTĐĐT 

Xin ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng 

tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định   
2025/BTNMT-KHTC  

    
245/BQLCKCN-

ĐT 

Lấy ý kiến dự án đầu tư " Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu 

công nghiệp Mỹ Thuận "  
  

24 Hưng Yên       

    
687/SKHĐT-

KTĐN 

Xin ý kiến thẩm tra cho dự án Sân golf sông Hồng của Công ty cổ phần 

đầu tư golf sông Hồng  
2480/BTNMT-KHTC 

 

 


