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Ngày 08 tháng 8 tháng 2018 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BTNMT 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, sau gần một năm thực hiện, kết 

quả đạt được như sau: 

1. Về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội họp, giao 

ban, giao lưu trực tuyến của các Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Về xây dựng và triển khai Hệ thống tương tác giữa Bộ và Sở Tài 

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

Văn phòng Bộ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường xây dựng Hệ thống tương tác giữa Bộ và Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được phát 

triển trên cơ sở Hệ thống hồ sơ công việc của Bộ), trong đó các Sở Tài nguyên 

và Môi trường tham gia vào Hệ thống như một đơn vị trong Bộ, có quyền 

truy cập, tiếp nhận, xử lý, gửi, nhận văn bản giữa Bộ với Sở, giữa các đơn vị 

trực thuộc Bộ với Sở và giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với nhau. Đến 

nay, Bộ đã hoàn thành việc bàn giao tài khoản cho 63/63 Sở; đã hỗ trợ, 

hướng dẫn sử dụng Hệ thống trực tiếp tại một số Sở1, các Sở còn lại được hỗ 

trợ qua điện thoại và thư điện tử. Kết quả thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản 

qua Hệ thống tính từ ngày 01/01/2019 đến hết tháng 5/2019 như sau: 

Đối với Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ: qua Hệ thống tương tác, Bộ và 

các đơn vị trực thuộc Bộ gửi các Sở văn bản đạt tỷ lệ 100%. Tổng số văn 

bản được Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận qua Hệ thống tương tác là 

1.660 văn bản (chiếm tỷ lệ trên 70% tổng số các văn bản nhận từ các Sở). 

                   
1 Gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Tổng số văn bản các đơn vị thuộc Bộ xử lý, trả lời là 516 văn bản (đối với 

các văn bản cần trả lời); trong đó: đúng hạn: 482 văn bản (chiếm trên 93%); 

hiện còn 34 văn bản (chiếm tỷ lệ 6,5%) đang được phân công xử lý và tiếp 

tục trả lời. 

Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường: có 43/63 Sở thực hiện gửi văn 

bản cho Bộ qua Hệ thống tương tác; trong đó một số Sở đã thực hiện gửi văn 

bản trên Hệ thống với số lượng lớn2; 20 Sở còn lại vẫn xử lý và gửi văn bản 

theo đường bưu điện. Có 25 Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện gửi 

nhận 83 văn bản cho các Sở Tài nguyên và Môi trường khác qua Hệ thống. 

Hiện nay, Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia 

và triển khai đến các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan nhà nước sẽ gửi, 

nhận văn bản thông qua Trục này. Tuy nhiênn do yếu tố kỹ thuật, vẫn chưa 

thực hiện được việc gửi nhận đối các đơn vị cấp 2 của các bộ, ngành, địa 

phương nên Bộ vẫn đang sử dụng Hệ thống tương tác giữa Bộ và Sở là công 

cụ chính để gửi và nhận văn bản. 

- Về Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường 

Văn phòng Bộ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường tổ chức hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường 

triển khai sử dụng Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường 

từ năm 2015 (tại địa chỉ http://thongke.monre.gov.vn) để phục vụ công tác 

quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ 

thống thông tin thống kê quốc gia ngành tài nguyên và môi trường thống 

nhất, thông suốt và hiệu quả tại 2 cấp Trung ương và địa phương; đồng thời 

cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê, đáp ứng được 

yêu cầu quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường. 

- Về chế độ báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết hằng 

năm của Sở Tài nguyên và Môi trường  

Theo quy định tại Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường, định kỳ trước 

ngày 15/6 hằng năm và trước ngày 15/11 hằng năm, các Sở Tài nguyên và Môi 

trường gửi báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết hằng năm của 

đơn vị về Bộ. Năm 2018, có 49 Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Báo cáo 

tổng kết về Bộ. 

                   
2 Thành phố Hồ Chí Minh 301 văn bản, Bình Thuận 86 văn bản, Hà Tĩnh 81 văn bản, Ninh 

Bình 128 văn bản, Quảng Ninh 90 văn bản, Sơn La 83 văn bản, Thái Bình 150 văn bản, 

Thái Nguyên 76 văn bản… 

http://thongke.monre.gov.vn/
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Nội dung các báo cáo kết quả công tác các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương, nêu rõ các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường tại địa phương, đồng 

thời đề xuất giải pháp và đề xuất, kiến nghị. Các vấn đề vướng mắc chung 

nêu trong báo cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, tài 

nguyên nước, khoáng sản. 

- Về chế độ họp, giao ban, giao lưu trực tuyến 

Hằng năm, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc 

Bộ tổ chức Hội nghị giao ban để Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Bộ làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm trao đổi về tình hình 

quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương để xây dựng định hướng, kế 

hoạch của ngành trong năm tiếp theo. 

Tại các Hội nghị, Bộ đã cùng các Sở Tài nguyên và Môi trường rà 

soát, đánh giá kết quả đạt được trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước của 

ngành trong thời gian vừa qua, tổng hợp, nêu bật các ưu điểm, điểm sáng, các 

kinh nghiệm triển khai thành công ở các địa phương để các địa phương khác 

học tập; phân tích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ để cùng đưa ra giải pháp tháo gỡ; Bộ định hướng, thông tin các nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành cần triển khai trong thời gian tới để lắng nghe ý kiến 

góp ý, đề xuất, sáng kiến của các Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng thường xuyên mời Ban Thường vụ Tỉnh ủy/ 

Thành ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/thành phố, Lãnh đạo UBND các 

tỉnh/thành phố về Bộ làm việc, hoặc trực tiếp đến các tỉnh/thành phố làm việc 

để lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa 

phương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường3. Qua các buổi làm việc, Bộ đã trực tiếp thông tin, hướng dẫn, tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc mà địa phương nêu, đồng thời cũng đưa ra các đề 

xuất, kiến nghị đối với địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường thời gian tới. 

                   
3 Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ trưởng, các Thứ trưởng cùng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ đã 

làm việc với các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu. 
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2. Về việc thực hiện quy định về công tác phối hợp trong xây dựng, 

ban hành, phổ biến chính sách, pháp luật; giải quyết các vướng mắc liên 

quan chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường 

- Về hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật của địa phương 

Hàng năm, Bộ đã tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá tổng kết việc thi 

hành chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường tại các Sở Tài nguyên 

và Môi trường trên cơ sở đó, đã giúp địa phương rà soát, hoàn thiện chính 

sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

những văn bản chưa phù hợp. 

- Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, kiến nghị của 

các cử tri, chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ đã đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường 

như: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 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 và đang giải quyết triển khai thực hiện có lộ 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. 

- Về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: trong tháng 5, 

6/2019, Bộ đã tổ chức phổ biến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

cho các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, các tập đoàn doanh nghiệp lớn, cảnh sát môi trường tại Nghệ An và 

thành phố Hồ Chí Minh; dự kiến trong tháng 8/2019 sẽ tổ chức tại thành phố 

Đà Nẵng. Định kỳ hằng tháng, Bộ gửi bản tin pháp luật về tài nguyên và môi 

trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc trung ương để các địa 

phương nghiên cứu, thực hiện. 

3. Về việc thực hiện công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra với các Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

- Về việc phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, định kỳ 

Thanh tra Bộ có văn bản định hướng và đôn đốc các Sở Tài nguyên và Môi 

trường chuẩn bị các nội dung thanh tra, kiểm tra của năm tiếp theo gửi về Bộ để 

có sự thống nhất về đối tượng và nội dung thanh tra, hạn chế việc chồng chéo 
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trong ban hành và thực hiện kế hoạch thanh tra. Đến hết tháng 06/2019 đã có 

25/63 Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kế hoạch thanh tra về Bộ theo quy định. 

- Năm 2019, Bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai công tác thanh 

tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường tại tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và phối hợp với 

các đơn vị thuộc Bộ trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị. Về việc 

tham dự Hội nghị tập huấn, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử Lãnh đạo Sở, 

cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra tham dự đầy đủ. 

- Về việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 06 

tháng đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương đã tích cực 

phối hợp, cử cán bộ tham gia các đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ khi 

về thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; trao đổi, thống nhất trong việc rà soát, 

giải quyết những vụ việc tồn đọng, kéo dài qua đó góp phần tác động tích cực 

đến kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định và bảo đảm an ninh, 

trật tự xã hội; nhiều Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động có văn bản 

hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong 

giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai. 

- Về việc phối hợp trong triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, trước 

khi triển khai các cuộc thanh tra, Bộ đều phối hợp với các địa phương tiến 

hành khảo sát để kịp thời điều chỉnh, bổ sung về nội dung và đối tượng thanh 

tra, xử lý triệt để tình trạng chồng chéo với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương và các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, trong đó, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử cán bộ tham dự đầy đủ 

các đoàn khảo sát. Khi có yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra các Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã tạo điều kiện thuận lợi và cử cán bộ tham gia 

đoàn đầy đủ. Riêng trong 06 tháng đầu năm 2019, các Sở đã cử 74 lượt cán bộ 

tham gia 74 đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ. 

- Về việc thực hiện chế độ báo cáo, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

chấp hành việc gửi báo cáo 6 tháng, năm theo yêu cầu của Thanh tra Bộ, nhiều 

Sở thường xuyên gửi báo cáo tháng, quý về Thanh tra Bộ, kịp thời cung cấp 

thông tin kết quả triển khai kế hoạch. Tuy nhiên, các báo cáo thường chậm so 

với thời gian yêu cầu và phải đôn đốc nhiều lần. 

4. Về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính 

- Về việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp 
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Các Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổng kết, đánh giá tình 

hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các 

cấp và kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư liên 

tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV. Bên cạnh những đề xuất, kiến nghị nội 

dung sửa đổi, bổ sung Thông tư, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật 

trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường tại 

địa phương. Theo đó, Bộ đã chỉ đạo các tổng cục, cục trực thuộc Bộ nghiên 

cứu, xem xét các đề xuất, kiến nghị của địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Về việc trao đổi thông tin về công tác cán bộ 

Sau khi Quy chế phối hợp được ban hành, việc trao đổi thông tin giữa 

Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường đã được thực hiện thường xuyên 

hơn. Khi có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để nắm bắt và chủ động 

phối hợp công tác. Trong thời gian qua, khi thực hiện kiện toàn các chức danh 

lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, một số địa phương đã có phản ánh về 

những vướng mắc khi thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đề nghị bổ sung thêm số lượng 

Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai. Các phản ánh, kiến nghị này đã và 

đang được Bộ chỉ đạo giải quyết4. 

Để phục vụ công tác đánh giá cán bộ hàng năm, theo đề nghị của Bộ, 

các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia nhận xét, đánh giá công tác chỉ 

đạo, điều hành, việc phối hợp công tác với địa phương của Thủ trưởng các đơn 

vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ cũng đã tham gia 

nhận xét, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo và đồng chí 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị của một số địa phương. 

Về cải cách hành chính, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp  

thực hiện việc điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 

2019 của Bộ kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, các Sở Tài nguyên và Môi trường 

chưa gửi báo cáo cải cách hành chính về Bộ. 

5. Về công tác thi đua, khen thưởng 

Về việc hưởng ứng các phong trào thi đua của Bộ: Trong 6 tháng đầu 

năm 2019, các địa phương, cụ thể là các cụm thi đua đã tích cực hưởng ứng 

                   
4 Đối với kiến nghị của các tỉnh: Quảng Nam, Khánh Hòa, Bến Tre, Tuyên Quang, Bộ đã có văn bản hướng 

dẫn thực hiện; đối với kiến nghị của TP.HCM Bộ đang phối hợp với Bộ Nội vụ để hướng dẫn giải quyết. 
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các phong trào thi đua do Bộ phát động, đặc biệt là Phong trào thi đua “Kỷ 

cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững 

đất nước”;  Phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni 

lông”; Phong trào “Chống rác thải nhựa”..v.v. Các Khối, Cụm thi đua tiếp tục 

cụ thể hóa, tổ chức triển khai phong trào thi đua chuyên đề; Các phong trào thi 

đua đều gắn liền với các lĩnh vực thuộc ngành: thi đua cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với lĩnh vực đất đai; phong trào giữ gìn môi trường xanh 

sạch đẹp đối với lĩnh vực môi trường.  

Về khen thưởng: Bộ đang xem xét tặng 307 Bằng khen cho tập thể, cá 

nhân thuộc ngành tài nguyên và môi trường  đã có thành tích xuất sắc năm 2018 

và trong tổ chức phong trào thi đua thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6. Về nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ chưa nhận được các đề xuất của các 

Sở về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Hiện nay, 

Vụ Khoa học và Công nghệ đang tổng hợp danh mục các đề tài kết thúc 

trong thời gian vừa qua để gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm thúc 

đẩy chuyển giao kết quả cho các địa phương có nhu cầu. 

7. Về hợp tác quốc tế 

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã tích cực hỗ trợ địa 

phương kết nối, trao đổi với các đối tác nước ngoài xây dựng và thực hiện các 

chương trình, dự án hợp tác quốc tế như: hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Cần Thơ và Đà Nẵng tham gia chương trình tập huấn chính sách 

quản lý môi trường tại Hàn Quốc; hỗ trợ UBND tỉnh Bến Tre xin hỗ trợ và 

triển khai dự án “Thành lập thí điểm khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ 

phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch 

sinh thái tại đồng bằng sông Mê Công”; phối hợp với đối tác Đài Loan nghiên 

cứu, lựa chọn địa phương thí điểm việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải phát 

điện; hướng dẫn các địa phương tham gia việc rà soát, báo cáo tình hình thực 

hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là 

thành viên. 

8. Về việc phối hợp trong các công tác quản lý nhà nước khác 

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, các Tổng cục, Cục đã phối hợp chặt chẽ với các Sở Tài 

nguyên và Môi trường trong các công tác: xây dựng, phổ biến văn bản quy 

phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra; công tác điều tra cơ bản; cung cấp thông 

tin về các sự cố môi trường; phối hợp trong xây dựng và điều phối thực hiện 
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Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2016 - 2020; … Một số kết quả cụ thể như sau: 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh: Đà Nẵng; Bắc Kạn; Quảng Ninh, Thái 

Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Phước, Đồng Nai…để tuyên truyền, phổ 

biến về 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 và phổ 

biến các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, giải quyết các vướng 

mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật. Công tác phối hợp mang lại 

hiệu quả trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật; thực 

hiện việc trao đổi thông tin, tiếp thu, tranh thủ ý kiến của địa phương trong 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trả lời ý kiến cử tri cả nước 

trong các kỳ họp Quốc hội. Năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức nhiều 

đoàn thanh tra chấp hành pháp luật và thanh tra chuyên đề trong lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản5. 

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp với các Sở Tài 

nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, phổ biến các chính sách, pháp luật 

về biển và hải đảo: Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 

21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; các văn bản quy phạm pháp 

luật về phân quyền, phân cấp cho địa phương, văn bản về lĩnh vực biển, hải 

đảo khác; phối hợp trong việc cung cấp các thông tin về các sự cố môi trường; 

trao đổi về tình hình tổ chức bộ máy, nhân sự các Chi cục biển và hải đảo. 

- Cục Biến đổi khí hậu đã phối hợp với các địa phương trong việc khảo 

sát, lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị định quy định lộ trình và phương thức 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phối hợp với các địa phương thuộc vùng đồng 

bằng sông Cửu Long tiến hành xây dựng Chương trình hành động tổng thể 

thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững 

ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban 

hành tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019); xây dựng Kế hoạch cụ 

thể thực hiện Thỏa thuận Paris (đến nay đã có 48 địa phương xây dựng và ban 

hành Kế hoạch); phối hợp trong xây dựng và điều phối thực hiện Chương trình 

Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-

2020 và các dự án liên quan; hướng dẫn, hỗ trợ các bên tham gia trong quá 

trình xây dựng, thực hiện dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ 

                   
5 Năm 2019: Đang phối hợp thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai 

thác thực tế đối với một số mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng tại tỉnh Hà Nam; Hoàn thành 

cuộc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản tại 

các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình.                                
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Nghị định thư Kyoto (CDM); phối hợp với tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh về nội 

dung của địa phương tham gia dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận 

Paris (VN-SIPA); phối hợp phổ biến, tuyên truyền về triển khai Thỏa thuận 

Paris, Công ước khung của Liên hiệp quốc về khí hậu qua các hội nghị, hội 

thảo tại nhiều địa phương trên cả nước; năm 2018, Cục  Biến đổi khí hậu đã 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, Cần Thơ 

và Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho 

các đối tượng liên quan, cộng đồng qua báo đài, truyền hình; tổ chức 04 cuộc 

hội nghị, tập huấn cho đại biểu từ các tỉnh miền bắc, miền trung và các tỉnh 

ĐBSCL về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; 

những thách thức và cơ hội của biến đổi; tiến hành kiểm tra việc chấp hành 

quy định pháp luật về biến đổi khí hậu, tập trung vào các dự án theo Cơ chế 

phát triển sạch (CDM) tại các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, 

Đăk Nông, Đăk Lăk, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.  

- Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với các Sở Tài nguyên và 

Môi trường trong việc xây dựng, hoàn thiện, phổ biến 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, xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; bảo vệ nước dưới 

đất, các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá…; rà soát, tổng kết, đánh giá tình 

hình vận hành các hồ chứa; tổ chức tập huấn cho một số địa phương về việc 

thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra6; 

phối hợp trong việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi 

chính sách, pháp luật. 

- Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phối hợp với các 

Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đo 

đạc và Bản đồ và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; phối hợp trong 

công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ7. 

                   
6  Kết quả cụ thể trong năm 2019:  

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp 

hành các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bạc Liêu, 

Cà Mau thực hiện 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 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hải Phòng, Thanh Hóa, 

Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với một số đơn vị, tổ 

chức là đối tượng dự kiến được thanh tra trong năm 2019 để nắm bắt thông tin, tình hình thực tế. 
7 Năm 2019, Cục đã phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang và Kiên Giang 

tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ tại 02 tỉnh này. 
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- Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường hướng dẫn, 

hỗ trợ các Sở Tài nguyên và Môi trường trong ứng dụng công nghệ thông tin 

theo Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, Kiến trúc 

Chính quyền điện tử địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc 

tài nguyên và môi trường; hướng dẫn các Sở thực hiện quy định tại Nghị định 

số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý khai 

thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Thông tư số 

32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo 

quản, công bố, cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. Các Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn. 

9. Một số kiến nghị về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc 

Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục đẩy 

mạnh việc thực hiện quy định phối hợp công tác; thường xuyên quan tâm trao 

đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu nhân sự thuộc đơn vị phục vụ công tác quy 

hoạch, luân chuyển, đề bạt cán bộ lãnh đạo quản lý của các đơn vị thuộc Bộ và 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ sở đào tạo trực thuộc 

Bộ thường xuyên thông báo các chương trình đào tạo, học bổng về lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường để công chức, viên 

chức đáp ứng yêu cầu đăng ký tham gia theo quy định. Trong đó, ưu tiên tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường, 

đào tạo đáp ứng yêu cầu cấp thiết của địa phương. 

- Đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tích cực phối hợp, 

tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong việc tuyên 

truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và 

môi trường; các đề án, nhiệm vụ, chương trình trong các lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường; tích cực, chủ động trong việc đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

- Đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tích cực phối hợp 

với Bộ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện 

từ ngành tài nguyên và môi trường; tham mưu với UBND xây dựng, phát triển 

Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương; tiếp tục 

thực hiện gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc Hệ 

thống tương tác của Bộ, bảo đảm đạt tỷ lệ 100%; thực hiện đầy đủ chế độ 

thông tin, báo cáo theo quy định./. 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 


