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Nội dung báo cáo:
• Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài

nguyên và môi trường
• Tổng hợp kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp

luật vướng mắc, bất cập
• Kết quả xử lý các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các

quy định pháp luật vướng mắc, bất cập
• Tổng hợp kiến nghi tại Hội nghị giao ban khu vực

phía Nam ngày 12/7 tại Tây Ninh
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Hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về tài nguyên và môi trường
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Thực trạng VBQPPL về TN&MT do cơ quan TW ban hành

TT

Lĩnh vực

Loại VB

Tổng

số

Môi 

trường

Đo đạc 

và bản 

đồ

Khoáng 

sản
Đất đai

Khí 

tượng 

TV

Tài 

nguyên 

nước

Biển và 

hải đảo

Viễn 

thám

Biến 

đổi khí 

hậu

Khác

1 Luật 8 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

2 Nghị quyết 3 3

3 Nghị định 46 13 4 4 6 3 8 3 5

4 Quyết định 42 17 2 4 3 5 1 4 2 2 2

5 Thông tư 501 89 108 68 59 45 36 32 10 5 49

Tổng 600 121 115 77 72 54 46 40 12 7 56

Tỷ lệ % 20.17% 19.17% 12.83% 12.00% 9.00% 7.67% 6.67% 2.00% 1.17% 9.33%

VB



Môi trường
20%

Đo đạc và bản đồ
19%

Khoáng sản
13%

Đất đai
12%

Khí tượng thủy văn
9%

TN nước
8%

Biển, đảo
6% 

Viễn thám
2%

Biến đổi khí hậu
1%

Khác
9%

Thực trạng VBQPPL về TN&MT do cơ quan TW ban hành



Tổng hợp, phân loại kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung các quy định pháp luật về tài
nguyên và môi trường
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Số lượng VBQPPL kiến nghị có vướng mắc, bất cập
trên tổng số VBQPPL còn hiệu lực

TT
VBQPPL

Tổng

VBQPPL
Số lượng Tỷ lệ 

1 Luật, Nghị quyết của Quốc hội 11 06 75%

2 Nghị định của Chính phủ 46 26 56.5%

3 Quyết định Thủ tướng Chính phủ 42 02 4.9%

4 Thông tư của Bộ trưởng 501 31 6.2%

Tổng số 600 65 10.9%



VBQPPL vướng mắc, bất cập

Luật

9,2%

Nghị định

40%

QĐ                            

của TTg…

Thông tư

47,7%

TT
VBQPPL Số lượng Tỷ lệ

1 Luật của Quốc hội 06 9,2%

2 Nghị định của Chính phủ 26 40%

3 Quyết định của Thủ tướng CP 02 3,1%

4 Thông tư của Bộ trưởng 31 47,7%

Tổng số 65 100%



TT

Thẩm quyền/

Lĩnh vực
Đất đai

Môi 

trường

Khoáng 

sản

Tài 

nguyên 

nước

Biển và 

hải đảo
Tổng Tỷ lệ

1 Quốc hội 349 40 19 11 1 420 50.9%

2 Chính phủ 161 84 31 5 4 285 34.5%

3 Thủ tướng 1 1 2 0.2%

4 Bộ trưởng 54 37 11 16 118 14.3%

Tổng 565 161 62 32 5 825

Tỷ lệ 68.5% 19.5% 7.5% 3.9% 0.6%

Phân loại kiến nghị theo lĩnh vực và theo thẩm quyền giải quyết



Nội dung kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai

1 Các quy định chung

2 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

4 Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

5 Đăng ký đất đai, cấp GCN

6 Tài chính đất đai, giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất

7 Chế độ sử dụng đất

8 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

9 Thủ tục hành chính về đất đai

10 Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo



Nội dung kiến nghị thuộc lĩnh vực môi trường

1 Đánh giá tác động môi trường

2 Quan trắc môi trường

3 Phí bảo vệ môi trường

4 Nhập khẩu phế liệu

5 Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

6 Thủ tục hành chính

7 Đề án bảo vệ môi trường

8 Xử lý vi phạm hành chính



Nội dung kiến nghị thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

1 Điều tra cơ bản về địa chất và quy hoạch thăm dò, khai thác 

khoáng sản

2 Khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khai thác 

khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

3 Khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm và sử dụng đất, hạ tầng 

trong hoạt động khoáng sản

4 Thăm dò khoáng sản

5 Khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản

6 Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

7 Quyền lợi của địa phương, người dân nơi có khoáng sản

8 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

9 Xử phạt vi phạm hành chính

10 Kiến nghị khác



Nội dung kiến nghị lĩnh vực tài nguyên nước

1 Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

2 Xử phạt vi phạm hành chính

3 Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

4 Giám sát tài nguyên nước

5 Bảo vệ nước dưới đất

6 Thủ tục hành chính

7 Về một số kiến nghị khác



Nội dung kiến nghị thuộc lĩnh vực biển, đảo

1 Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

vùng bờ

2 Giao khu vực biển và thẩm quyền giao khu vực biển

3 Giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản



Quốc hội

• 06 luật

• 420 kiến nghị

Chính phủ

• 26 nghị định

• 285 kiến nghị

Thủ tướng

• 02 quyết định

• 02 kiến nghị

Bộ trưởng

• 31 thông tư

• 118 kiến nghị

Loại vướng mắc

Vướng mắc do cách hiểu, vận dụng

Vướng mắc trong phạm vi một văn bản pháp luật

Vướng mắc do xung đột, chồng chéo, không thống nhất

Nhận xét kiến nghị vướng mắc, bất cập

Vướng mắc do quy định pháp luật

Vướng mắc giữa các văn bản pháp luật

Vướng mắc do không khả thi trên thực tế



Đất đai

Môi 
trường

Khoáng 
sản

Biển, đảo

TN Nước

Đa dạng
sinh học

Đầu tư

Đầu tư 
công

Xây dựng

Đấu thầu

Lâm
nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Nhà ở

Quy
hoạch

Khác….



Kết quả giải quyết kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung các quy định pháp luật vướng
mắc, bất cập
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Hội nghị giao ban phía Bắc
(Hải Phòng - 8/2018)

Hội nghị giao ban phía Bắc
(Thanh Hóa - 7/2019)

11 tháng



Trả lời bằng
văn bản

Trực tiếp làm
việc, trao đổi

Sửa đổi
VBQPPL

Các hình thức giải quyết kiến nghị



Ký và phát hành khoảng

3.000 văn bản

trả lời, hướng dẫn địa phương

Trực tiếp làm việc với lãnh đạo
của các địa phương

(khoảng 30 buổi làm việc)





tt Tên VBQPPL Kết quả

1 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai Trình Chính phủ 2/2020; trình
Quốc hội cho ý kiến (5/2020) và
thông qua (11/2020)

2 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường

3 Dự thảo Nghị quyết miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
và tài nguyên nước

Đã trình Chính phủ,  trình Quốc
hội tháng 11/2020

4 Nghị quyết tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử
dụng đất đai tại đô thị

Nghị quyết 82/2019/NQ-QH14

5 Tổng kết thi hành Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật
Tài nguyên, môi trường biển, hải đảo….

Đang thực hiện

6 Tham gia sửa đổi các luật, nghị quyết có liên quan: Luật đầu
tư, Luật đầu tư công, Luật Quy hoạch, Nghị quyết giải thích
Luật Quy hoạch….

Đã và đang thực hiện

Xử lý các vướng mắc, bất cập trong các văn bản QPPL                                                               
thuộc thẩm quyền của Quốc hội



N
ộ

id
u

n
g 

sử
a

đ
ổ

iL
u
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B

ảo
vệ

m
ô

it
rư

ờ
n

g
Tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư

Đánh giá tác động môi trường

Giấy phép môi trường

Quản lý chất thải

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Phân công, phân cấp

Công cụ kinh tế

N
ộ

id
u

n
g 

sử
a

đ
ổ

iL
u

ật
đ

ất
đ

ai

Vai trò của nhà nước đối với đất đai

Phân loại đất

Người sử dụng đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thu hồi đất

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử
dụng đất

Bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Giá đất

Tích tụ đất đai trong nông nghiệp

Quản lý, sử dụng đất để chỉnh trang đô thị

Giải quyết tranh chấp đất đai



tt Tên VBQPPL Kết quả

1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định
chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định
chi tiết Luật Đất đai

Trình Chính phủ 11/2019

3 Nghị định quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông Đã trình Chính phủ

4 Nghị định sửa đổi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định 
phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Đã trình Chính phủ

5 Nghị định sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP  giao khu vực biển
cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Đã trình Chính phủ

6 Nghị định sửa đổi Nghị định số 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Trình Chính phủ 10/2019

7 Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trình Chính phủ 11/2019

Xử lý các vướng mắc, bất cập trong các văn bản QPPL                                                               
thuộc thẩm quyền của Chính phủ



tt Tên VBQPPL Kết quả

1 Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của các nghị đinh quy định chi tiết Luật Bảo vệ
môi trường

Trình Bộ trưởng 8/2019

2 Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc
thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trình Bộ trưởng 9/2019

3 Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất.

Thông tư số 27/2018/TT-
BTNMT ngày 14/12/2018

………

Xử lý các vướng mắc, bất cập trong các văn bản QPPL                                                               
thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường



Tổng hợp kiến nghị của địa phương tại
Hội nghị giao ban khu vực phía Nam 2019 
(ngày 12/7 tại Tây Ninh)
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12 địa phương có ý kiến

Thảo luận 06 nội dung: 

- Đất đai, 
- Môi trường, 
- Khoáng sản, 
- Biển đảo, 
- Tổ chức và bộ máy, 
- Công nghệ thông tin.



Kiến nghị của lĩnh vực đất đai: Kiến nghị của lĩnh vực môi trường

1. Xử lý chồng chéo giữa Luật đất đai và các luật khác có lien quan
2. Giá đất và thu hồi đất
3. Xử lý dự án chậm triển khai và xử lý tài sản khi dự án chấm dứt 

hoạt động
4. Cơ chế xử lý đối với diện tích đất mà nhà đầu tư không thoả thuận 

được
5. Bồi thường đất nông nghiệp trường hợp hộ nông dân không có giấy 
chứng nhận và không đủ điều kiện cấp giấy
6. Đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất
7. Áp thuế luỹ tiến đối với trường hợp sử dụng đất vượt hạn mức, 

hoang hoá
8. Hình thức giao đất dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư
9. Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và 
đất có rừng phòng hộ, đặc dụng
10. Vấn đề uỷ quyền cấp giấy chứng nhận của VP đăng ký đất đai
11. Quản lý và sử dụng đất khu công nghiệp của các đơn vị sự nghiệp 
được nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu 

hạ tầng
12. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
13. Kinh phí đo đạc, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc từ 
nông lâm trường quốc doanh chuyển cho địa phương

1. Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
2. Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở trong khu dân cư
3. Quy định về khoảng cách an toàn về môi trường trong 

khu dân cư
4. Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp

Kiến nghị của lĩnh vực khoáng sản

1. Sửa đổi Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thuỷ lợi (…..)
2. Sửa đổi quy định Luật Khoáng sản và Luật đất đai
3. Đơn giản hoá thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông
thường
4. Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến titan 

và khu vực dự trữ khoáng
sản quốc gia đối với titan
5. Thực hiện việc lắp trạm cân, camera để kiểm soát sản 

lượng khai thác thực tế
6. Về vấn đề khoanh định và công bố khu vực có khoáng 
sản phân tán, nhỏ lẻ

Kiến nghị lĩnh vực biển, đảo

1. Thẩm quyền giao đất, giao khu vực biển đối với dự án có 
sử dụng đất và sử dụng biển
2. Cho thuê đất hay giao khu vực biển



Đất đai

• Sửa đổi các quy định
vướng mắc của Luật
Đất đai

• Sửa đổi các nghị định
quy định chi tiết Luật
Đất đai

• Thống nhất một số
vấn đề áp dụng pháp
luật trên thực tế

Môi trường

• Sửa đổi Luật Bảo vệ
môi trường để tăng
cường quản lý môi
trường

• Sửa đổi một số quy
định trong Thông tư
quy định chi tiết
Nghị định số
40/2019/NĐ-CP

• Thống nhất về một
số vấn đề cụ thể

Khoáng sản

• Tổng kết thi hành
Luật Khoáng sản

• Sửa đổi Nghị định số
158/2016/NĐ-CP

• Đề xuất xây dựng
Nghị định về quản lý
khoáng sản khu vực
dự trữ để phát triển
kt-xh

• Thống nhất, hướng
dẫn một số vấn đề
áp dụng pháp luật
trên thực tế

Biển đảo

• Sửa đổi Thông tư 
02/2015/TT-BTNMT

• Sửa đổi Nghị định 
51/2014/NĐ-CP



Bộ máy, biên chế

Tổ chức, sắp xếp bộ máy của Sở TN&MT

Biên chế và vị trí việc làm

Tự chủ của Văn phòng đăng ký đất đai

Tổ chức của Quỹ BVMT địa phương

Công nghệ thông tin

Hoàn thiện hệ thống tương tác giữa Bộ,                                       
đơn vị trực thuộc Bộ và địa phương

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung
trong toàn ngành TN&MT



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

vpc@monre.gov.vn

cspt-tnmt.monre.gov.vn


