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1. Về các kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, 6, 

7, Quốc hội khóa XIV 

- Về giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV 

Tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được tổng cộng 132 

kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện (126 kiến nghị) và Văn phòng Chính 

phủ (06 kiến nghị) chuyển đến. Các kiến nghị của cử tri chủ yếu đề nghị xây 

dựng, ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức triển khai 

chính sách, pháp luật trong 05 lĩnh vực: đất đai (69 kiến nghị, chiếm 52,3%), 

môi trường (40 kiến nghị, chiếm 30,3%), khoáng sản (15 kiến nghị, chiếm 

11,4%), khí tượng thuỷ văn (02 kiến nghị, chiếm 1,51%), biến đổi khí hậu (02 

kiến nghị, chiếm 1,51%), tài nguyên nước (01 kiến nghị, chiếm 0,76%); ngoài 

ra, có 03 kiến nghị tổng hợp có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất 

đai, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, khoáng 

sản (chiếm 2,22%). 

+ Kiến nghị do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển 

đến Bộ Tài nguyên và Môi trường 126 kiến nghị của cử tri tại Công văn số 

229/BDN ngày 05/6/2018; Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018; Công văn số 

283/BDN ngày 6/7/2018; Công văn số 307/BDN ngày 19/7/2018. Theo đó, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3955/BTNMT-PC ngày 

25/7/2018; Công văn số 4302/BTNMT-PC ngày 14/8/2018; Công văn số 

4779/BTNMT-PC ngày 5/9/2018; Công văn số 4908/BTNMT-PC ngày 

11/9/2018 trả lời các kiến nghị cử tri và gửi đến Ban Dân nguyện - Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản 

trả lời kiến nghị cử tri gửi đến từng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố1 

trực thuộc Trung ương nơi cử tri có kiến nghị.  

                                                 
1 38 tỉnh, thành phố có kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Giang, 

Bắc Ninh, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng 

Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, lào Cai, Lâm 

Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa 

Thiên Huế, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 



+ Kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 06 kiến nghị của cử tri do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo 

Công văn số 6366/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2018 và Công văn số 6871/VPCP-

QHĐP ngày 20/7/2018. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời tại Công văn số 

4341/BTNMT-PC ngày 14/8/2018 và Công văn số 4778/BTNMT-PC ngày 

5/9/2018 gửi đến Văn phòng Chính phủ, đồng thời gửi đến Văn phòng Quốc hội, 

Ban Dân nguyện. Song song, Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời có Công văn 

trả lời gửi đến các Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nơi cử tri có kiến nghị. Các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tập 

trung chủ yếu vào nội dung về tăng cường công tác đấu tranh, thường xuyên 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực quản lý đất đai, bảo 

vệ môi trường; tăng cường việc công khai, minh bạch trong vấn đề quản lý sử 

dụng đất; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao 

chế tài xử lý khi phát hiện vi phạm; kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác tài 

nguyên, khoáng sản trái phép tràn lan; tích tụ ruộng đất, xây dựng nền sản xuất 

nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Đối với các kiến nghị nêu trên, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã có Công văn giải trình, làm rõ các quy định pháp luật 

có liên quan và cung cấp thông tin lại với cử tri. 

- Về giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV 

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

nhận được tổng cộng 2172 kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện - Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội (189 kiến nghị) và Văn phòng Chính phủ (28 kiến nghị) 

chuyển đến. Các kiến nghị của cử tri chủ yếu đề nghị, xây dựng, ban hành hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức triển khai chính sách, pháp luật 

trong 5 lĩnh vực: đất đai (113 kiến nghị, chiếm 52,1%), môi trường (64 kiến 

nghị, chiếm 29,5%), khoáng sản (22 kiến nghị, chiếm 10,1%), khí tượng thủy 

văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo (18 kiến nghị, chiếm 

8,3%). Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giải quyết 17 kiến 

nghị còn nợ động qua các thời kỳ của Quốc hội. Đối với các kiến nghị nêu trên, 

Bộ đã có Công văn trả lời gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Văn phòng Chính phủ, đồng thời gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, 

thành phố3 trực thuộc Trung ương và đã có Báo cáo số 21/BC-BTNMT ngày 

18/3/2019 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả trả lời 

kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. 

                                                 
2 Tưng 59 kiến nghị so với kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 
3 50 tỉnh, thành phố có kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Hà Nội, An Giang, Trà Vinh, Hải 

Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Cao Bằng, Bắc Giang, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh 

Thuận, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Vĩnh 

Phúc, Đắk Lắk, Quảng Bình, Cần Thơ, Phú Yên, Bến Tre, Nam Định, Đồng Tháp, hà Nam, Phú Thọ, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Thái Bình, Bắc Kạn, Bình Dương, Bạc Liêu, Kiên Giang, Quảng Nam, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Đắk Nông, Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh, Yên Bái, Quảng Nình, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, 

Hưng Yên. 



+ Kiến nghị do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến 

tại các Công văn số 470/BDN ngày 14/11/2018  và Công văn số 09/BDN ngày 

10/01/2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các Công văn số 224/BTNMT-

PC ngày 14/01/2019; Công văn số 1111/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/3/2019 và 

Công văn số 1113/BTNMT-PC ngày 14/3/2019 gửi đến Ban Dân nguyện - Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Công văn 

trả lời gửi đến từng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương nơi cử tri có kiến nghị.  

+ Kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Tài nguyên và Môi 

trường là 28 kiến nghị theo Công văn số 12189/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018 và 

Công văn số 799/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

trả lời tại các Công văn số 223/BTNMT-PC ngày 14/01/2019, Công văn số 

1112/BTNMT-PC ngày 14/3/2019 và Công văn số 1125/BTNMT-PC ngày 

15/3/2019 gửi đến Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện - 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công 

văn trả lời gửi đến từng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương nơi cử tri có kiến nghị. 

- Về giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài guyên và Môi trường nhận 

được 148 kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

chuyển đến tại Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019, trong đó có 133 kiến nghị 

sẽ được trả lời dưới dạng cung cấp giải trình, thông tin; 13 kiến nghị sẽ được giải 

quyết dưới dạng sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật; tổ chức thực hiện chính 

sách pháp luật, tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; 02 kiến nghị chưa thể 

giải quyết được do chưa có nguồn lực, cần thời gian để tổng kết thực tiễn. Hiện 

nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của 

các tỉnh, thành phố4 do Ban dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển 

đến chủ yếu nội dung về các lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên 

nước, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn. 

b) Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, 6, 7, Quốc hội 

khóa XIV 

- Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường nhận được 19 kiến nghị của các vị Đại biểu Quốc hội các tỉnh5, 

các chất vấn chủ yếu vào các nội dung như: vấn đề ô nhiễm môi trường nông 

                                                 
4 42 tỉnh, thành phố có kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Khánh Hòa, Đồng Tháp, Hà Nội, 

Trà Vinh, An Giang, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng 

Nam, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hải Dương, Hòa Bình, Vĩnh Long, Yên Bái, Gia Lai, Hà 

Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hưng Yên, Bạc Liêu, Bình Định, Hải Phòng, Bắc Kạn, TP. Hồ Chí Minh, 

Cần Thơ, bến Tre, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Tây Ninh, Tuyên Quang. 
5 Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Bến Tre, Điện Biên, Phú 

Thọ, Nghệ An, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Hậu Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Tiền Giang, Lào 

Cai, Bến Tre, Bình Thuận, Hà Nội, Tây Ninh, Hải Dương, Gia Lai, Yên Bái, Cà Mau. 



thôn, các cụm công nghiệp, các làng nghề, lưu vực sông, bãi thải thuộc các dự 

án khai thác khoáng sản, bãi thải ở nông thôn không che chắn, kịch bản đối 

phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sự cố môi trường do Formosa gây 

ra, công tác thanh tra, kiểm tra, tình trạng ô nhiễm nhiễm môi trường đặc biệt 

nghiêm trọng của các dòng sông phổ biến ở hầu hết các địa phương, nổi lên là 

hoạt động xả thải không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng của 

Tập đoàn khoáng sản Á Cường trên điạ bàn tỉnh Bắc Giang gây ô nhiễm nghiêm 

trọng sông Cẩm Đàn. Vụ nhà máy tinh bột sắn Hòa Bình xả thải gây ô nhiễm 

nghiêm trọng sông Bưởi tỉnh Thanh Hóa làm chết dần những dòng sông, ảnh 

hưởng trực tiếp đến kinh tế, sức khỏe, đời sống và gây tâm lý bất an cho nhân 

dân ngàn đời sinh sống dọc hai bên bờ, bãi, ô nhiễm môi trường của sông Nhuệ, 

sông Châu Giang và sông Đáy, tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu 

Long…Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời 19/19 chất 

vấn của các vị đại biểu Quốc hội và gửi đến từng Đại biểu Quốc hội. 

- Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng nhận được 42 chất 

vấn của các vị đại biểu Quốc hội (21 chất vấn trực tiếp tại Quốc hội và 21 chất 

vấn bằng văn bản) của các Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố6 với các nội 

dung chất vấn như: Quản lý đất đai; đất nông, lâm trường; vấn đề môi trường, hệ 

sinh thái; ô nhiễm môi trường nước sông; ô nhiễm môi trường làng nghề; bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu; xử lý nước sinh hoạt; thế chấp và đăng ký bất 

động sản; ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy; ô nhiễm bụi và tiếng ồn; quy 

hoạch treo; vấn đề ngưỡng ngưỡng chất thải nguy hại; tình trạng khai thác cát, sỏi 

không phép; Sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, các nội dung chất vấn 

của Đại biểu Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời 21/21 

chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và gửi đến từng đại biểu Quốc hội. 

- Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 17 chất vấn gửi bằng văn bản nội dung chất vấn thuộc 02 lĩnh vực đất đai, 

môi trường của các vị Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố7. Các chất vấn đến 

nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời 5/17 chất vấn gửi các vị 

Đại biểu Quốc hội, còn 12/17 chất vấn đang nghiên cứu trả lời. 

2. Trên cơ sở các kiến nghị của cử tri, Đại biểu Quốc hội đề xuất 

sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2019 

Trên cơ sở các kiến nghị của cử tri, Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, 

6, 7 Quốc hội khóa XIV đối với các kiến nghị sửa đổi các văn băn quy phạm 

pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương tích cực xây dựng 

trình Chính phủ nhiều văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết các kiến 

                                                 
6 Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Bình Dương, Thừa Thiê 

Huế, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Long An, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Đồng Nai, Trà 

Vinh, Bạc Liêu, An Giang.  
7 Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Đồng Nai, Bến Tre, Bình 

Phước, Trà Vinh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bạc Liêu. 



nghị của cử tri như: Nghị dịnh số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai8, 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 tiến cấp quyền khai thác khoáng sản9; 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của 

Chính phủ về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển10...Đồng thời, để giải quyết các kiến nghị về quản lý 

khai thác nước ngầm; thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai trong việc 

thống kê, kiểm kê đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng trình 

cấp thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật: 

Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ quy định hạn 

chế khai thác nước dưới đất; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất. 

Các kiến nghị đang giải quyết triển khai thực hiện có lột trình liên quan 

đến sửa Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai, 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 tiến cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ về giao 

khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển, 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.  
 

 

 

                                                                     VỤ PHÁP CHẾ 

                                                 
8 Tờ trình số 71/TTr-BTNMT ngày 27/9/2018. 
9 Tờ trình số 90/TTr-BTNMT ngày 30/11/2019. 
10 Tờ trình số 103/TTr-BTNMT ngày 25/12/2019. 


