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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC,   

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO 

BỘ GIAO 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ  

TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị 

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 tăng cường kỷ luật kỷ 

cương hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn để kiến tạo, tạo động lực tăng trưởng 

bứt phá; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bám sát địa phương cơ sở nắm 

chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến 

nghị, tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Kết quả triển khai Chương trình 

công tác, giải quyết các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH 

PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ GIAO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Về tình hình thực hiện Chương trình công tác 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 14 

đề án, ban hành theo thẩm quyền 10 thông tư. Đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ 13 đề án, trình Bộ trưởng ban hành 09 thông tư (01 thông tư 

ngoài chương trình). 

Tình trạng chậm tiến độ trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được 

khắc phục đáng kể, với số lượng văn bản chậm trình trong 6 tháng đầu năm còn 03 

văn bản chậm trình (gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 01 Nghị 

quyết, Tổng cục Quản lý đất đai 01 thông tư, Tổng cục Môi trường 01 thông tư). 

(Chi tiết tại Phụ lục 01) 

2. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

Trong 6 tháng đầu năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ triển 

khai thực hiện 873 nhiệm vụ, kết quả thực hiện đến nay như sau: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 629/873 (đạt 72,1%), trong đó:     
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          + Hoàn thành đúng hạn: 490 nhiệm vụ (chiếm 77,9%, tăng 8,9% so 

với cùng kỳ năm 2018);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 139 nhiệm vụ (chiếm 22,1%, giảm 

8,9% so với cùng kỳ năm 2018);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 227/873 (chiếm 26,0%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 17/873, chiếm 1,9% giảm 1,2% 

so với cùng kỳ năm 2018.. Các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp 

chế, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý VN; các 

đơn vị còn nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành gồm: Tổng cục Quản lý đất đai 3,8%; 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam 7,0%.  

(Chi tiết tại Phụ lục 02) 

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao: 

a) Đối với các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 

(bao gồm cả các ý kiến chỉ đạo tại các Thông báo kết luận):  

Tổng số nhiệm vụ được giao: 62 nhiệm vụ, kết quả thực hiện như sau: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 52/62 (đạt 84,0%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 40 nhiệm vụ (chiếm 89,7%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 12 nhiệm vụ (chiếm 10,3%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 05/62 (chiếm 8,0%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 05/62 (chiếm 8,0%, giảm 

3,5% so với cùng kỳ năm 2018).  

(Chi tiết tại Phụ lục 03a) 

b) Đối với các nhiệm vụ được giao tại các văn bản đến của các Bộ, ngành, 

địa phương: 

Tổng số nhiệm vụ được giao: 1.452 nhiệm vụ, tăng 1,77 lần so với cùng kỳ 

năm 2018. 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 1.144/1.452 (đạt 78,78%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 855 nhiệm vụ (chiếm 74,73%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 289 nhiệm vụ (chiếm 25,27%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 281/1452 (chiếm 

19,35%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 27/1.452 (chiếm 1,87%), so 

với cùng kỳ năm 2018 số lượng nhiệm vụ tăng 1,77 lần, nhưng tỷ lệ nhiệm vụ 

quá hạn giảm 1,03% . 

Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao gồm: Thanh tra Bộ, 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế. Đơn vị có nhiều nhiệm vụ chưa 
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hoàn thành là Tổng cục Quản lý đất đai 10/389 nhiệm vụ chiếm 2,6%; Vụ Pháp 

chế 6/118 nhiệm vụ chiếm 5,0%; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 4/84 

chiếm 4,8%; Tổng cục Môi trường 4/274 chiếm 1,5%. 

(Chi tiết tại Phụ lục 03b) 

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.302 hồ sơ, trong 

đó tiếp tục xử lý 1.246 hồ sơ chuyển tiếp từ năm trước và 1.056 hồ sơ nộp mới của 

năm 2019. Các đơn vị đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép 1.112 hồ sơ, đạt 

tỷ lệ hoàn thành là 48,3% (gồm 666 hồ sơ năm trước và 446  hồ sơ nộp mới năm 

2019), trong đó có 815 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (chiếm 73,3%) và 297 hồ sơ trả 

quá hạn (chiếm 26,7%); đang thực hiện xử lý 1.190 hồ sơ (gồm 580 hồ sơ năm 

trước và 610 hồ sơ năm 2019), trong đó hiện có 53 hồ sơ đã quá hạn trả kết quả 

(chiếm 3,4%). So với cùng kỳ của năm 2018, tình trạng quá hạn xử lý hồ sơ tăng , 

số hồ sơ quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực môi trường (Chi tiết tại Phụ lục 04) 

II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong chương trình 
công tác năm, chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 01 của 
Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng 
cường công tác phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời các vướng 
mắc từ địa phương cơ sở để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tập trung hoàn thành việc xây dựng trình 58 đề án, văn bản QPPL còn lại 
trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2018 của Bộ (Phụ lục 05). 

2. Tập trung hoàn thiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật, kịp thời 

tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn, tạo đột phá về thể chế để thúc đẩy phát triển 

sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển 

bền vững.  

3. Tập trung hoàn thành trước tháng 10 Kế hoạch thanh tra năm 2019 tập 

trung vào 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. Xác định các nội 

dung, định hướng ưu tiên để xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020. Thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc 

Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc tồn đọng kéo dài. 

3. 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, 

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. Chuyển dần việc chỉ 

đạo điều hành giữa Bộ với các Sở TN&MT sang môi trường mạng. Tăng cường 
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năng lực đội ngũ cán bộ, công chứ, kỷ cương hành chính. 

4. Tăng cường kỷ luật ngân sách, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng tài sản công, kiên quyết phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách, tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, 

hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

cần tập trung ưu tiên của ngành trong Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Văn phòng Bộ tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Triển khai 

thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của 

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

cường kiểm tra thực hiện Quy chế làm việc, văn hóa công sở, lề lối làm việc của 

các đơn vị trực thuộc Bộ./. 



Phụ lục 01. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

(Tính đến ngày 08/7/2019) 

TT Đơn vị thực hiện Tên đề án, văn bản QPPL 

Thời gian trình 

CP, TTgCP/ Bộ 

trưởng ban hành 

Tiến độ thực hiện 

I. CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH 

1.  
Tổng cục  

Quản lý đất đai 

Nhiệm vụ lập Đề án Kiểm kê đất đai năm 2019 Tháng 6 
Đã trình tại tờ trình số 33/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

2.  
Lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 31/TTR-

BTNMT ngày 27/6/2019 

3.  

Tổng cục  

Môi trường 

Nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 32/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

4.  
Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 32/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

5.  
Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 32/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

6.  

Tổng cục  

Biển và Hải đảo VN 

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo đến năm 2030 
Tháng 5 

Đã trình tại tờ trình số 27/TTR-

BTNMT ngày 30/5/2019  

7.  

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 

Tháng 5 
Đã trình tại tờ trình số 26/TTR-

BTNMT ngày 29/5/2019  

8.  
Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến 

năm 2030 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 30/TTR-

BTNMT ngày 17/6/2019  

9.  

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 

Tháng 6 
Tờ trình số 236/TTr-BTNMT-m ngày 

28/6/2019 

10.  
Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Tờ trình Chính phủ số 235/TTr-

BTNMT-m ngày 28/6/2019 
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TT Đơn vị thực hiện Tên đề án, văn bản QPPL 

Thời gian trình 

CP, TTgCP/ Bộ 

trưởng ban hành 

Tiến độ thực hiện 

11.  
Cục Đo đạc bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt 

Nam 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch 

triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ 
Tháng 3 

Đã trình Chính Phủ tại tờ trình 16/TTr-

BTNMT ngày 19/3/2019 

12.  

Cục  

Biến đổi khí hậu 

Đề án tổ chức Hội nghị Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Hà 

Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước 
Tháng 4 

Đã trình tại tờ trình số 15/TTR-

BTNMT ngày 13/03/2019  

13.  
Đề án Tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về phát 

triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến 

đổi khí hậu năm 2019 

Tháng 4 
Đã có Công văn số 1789/BTNMT-

BĐKH ngày 19/4/2019 

II. ĐỀ ÁN CHẬM TRÌNH 

1 
Tổng cục 

Quản lý đất đai 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Tháng 6 

Tổng cục đang giải trình, tiếp thu ý 

kiến thẩm định của Vụ KHTC. 

2 
Tổng cục 

Môi trường 

Thông tư quy định chi tiết một số điều của các Nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 
Tháng 6 Đang tổ chức lấy ý kiến góp ý 

3 
Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam 

Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản và khai thác tài nguyên nước 

Tháng 6 

Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội yêu cầu 

trình trong tháng 

8/2019 

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý 

kiến góp ý của cơ quan có liên quan. 
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Phụ lục 02. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

(Tính đến ngày 30/6/2019) 

STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  
Vụ  

Tổ chức cán bộ 

629/QĐ-TTG 

24/05/2019 

Quyết định ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về 

chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 

30/06/2019 Đang triển khai thực hiện 

2.  Văn phòng Bộ 
9/2019/NĐ-CP 

24/01/2019 

Ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ các chế độ báo cáo do cơ quan mình ban hành nhằm 

đáp ứng các quy định tại Nghị định này. 

15/06/2019  Đang triển khai thực hiện 

3.  

Tổng cục  

Quản lý Đất đai 

09/CT-TTG 

01/04/2019 

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 

30/04/2019 

Vụ cspc có văn bản 40/CSPC ngày 

31/5/2019 xin ý kiến các đơn vị trong 

tổng cục 

4.  
4472/VPCP-DMDN 

27/05/2019 

kiến nghị của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phú 

Sang - Tỉnh Bắc Giang 
05/06/2019 

Cục QHĐĐ đang trình hoàn thiện 

theo chỉ đạo của LĐTC  

5.  
3369/VPCP-DMDN 

25/04/2019 
V/v kiến nghị của Công ty cổ phần CED - tỉnh Hà Tĩnh 22/05/2019 Cục KTPTQĐ đang xử lý 

6.  
10405/VPCP-DMDN 

25/10/2018 

V/v kiến nghị của ông Trần Hữu Thung - thành phố Hà 

Nội 
16/11/2018 Vụ CSPC đang hoàn thiện 

7.  
4633/VPCP-KSTT 

30/05/2019 

Tham gia ý kiến về tổng hợp đề xuất kiến nghị của Hiệp 

hội Bất động sản Việt Nam 
20/06/2019 Vụ CSPC đang  xử lý 

8.  
4681/VPCP-DMDN 

31/05/2019 

Kiến nghị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án hạ 

tầng Thái Bình Dương về việc xin ý kiến và hướng dẫn 

hoàn chỉnh hồ sơ cấp đổi chủ quyền trụsở công ty 

19/06/2019 Cục ĐKĐĐ đang  xử lý 

9.  
4954/VPCP-CN 

07/06/2019 

V/v cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc áp 

dụng quy định của pháp luật để lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư. 

15/06/2019 Cục QHĐĐ đang trình lãnh đạo cục  

10.  
4895/VPCP-CN 

06/06/2019 

Lấy ý kiến về việc thống nhất chủ trương bố trí quỹ đất để 

phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở 

thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

15/06/2019 Cục QHĐĐ đang trình lãnh đạo cục  

11.  
Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt 

Nam 

4816/VPCP-KSTT 

04/06/2019 

Tham gia ý kiến đối với phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội 

địa chất và khoáng sản VN phản ánh, kiến nghị về một số 

khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, rào cản 

hành chính có liên quan đến lĩnh vực quản lý của các bộ 

23/06/2019 Đang triển khai thực hiện 
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STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

12.  
Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt 

Nam 

8960/VPCP-CN 

19/09/2020 

Tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện NĐ số 22/2012/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các 

giải pháp trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ trong Quý II năm 2019 

30/06/2019 
Đã tổng hợp góp ý của các tỉnh, đang 

hoàn thiện dự thảo 

13.  
8960/VPCP-CN 

19/09/2018 

Hoàn thành nhiệm vụ đánh giá tác động việc thực hiện các 

chính sách, quy định của Luật khoáng sản, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trong Quý II năm 2019 

30/06/2019 Đã hoàn thiện dự thảo báo cáo lần 1 

14.  
Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam 

5199/VPCP-NN 

13/06/2019 
V/v một số tin kinh tế - xã hội ngày 31 tháng 5 năm 2019 28/06/2019 Tổng cục đang xây dựng đề án 

15.  Thanh tra Bộ 
4644/VPCP-V.I 

30/05/2019 

V/v Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tỉnh Bình 

Phước 
15/06/2019 Đang triển khai thực hiện 

16.  

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu 

TNMT 

274/QĐ-TTg 

12/03/2019 

Rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối 

với việc giải quyết thủ tục hành chính 
30/06/2019 Cục CNTT đang triển khai thực hiện 

17.  
Cục  

Biến đổi Khí hậu 

12054/VPCP-QHQT 

12/12/2018 
Đề xuất hình thức thay thế chương trình SP-RCC 30/06/2019 Đang triển khai thực hiện 

III. NHIỆM VỤ ĐÃ TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ 

1.  

Tổng cục  

Quản lý Đất đai 

4210/VPCP-CN 

17/05/2019 

V/v lấy ý kiến về việc nhận tiền sử dụng đất Dự án Khu 

đô thị Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
25/05/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa tại phiếu trình 333/PT-

TCQLĐĐ ngày 03/7/2019  

2.  
2783/VPCP-CN 

06/04/2019 

Xin ý kiến về triển khai thực hiện Dự án đường nối Quốc 

lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái theo hình thức BT 

15/04/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa tại phiếu trình 193/PT-

TCQLĐĐ ngày 26/6/2019 

3.  
5272/VPCP-QHĐP 

14/06/2019 

V/v tham mưu trả lời chất vấn của ĐBQH Dương Trung 

Quốc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai 
20/06/2019 

TrìnhThứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa tại phiếu trình 308/PT-TCQLĐĐ 

ngày 21/6/2019. Tổng cục đang hoàn 

thiện lại theo chỉ đạo của Thứ trưởng. 

4.  
4565/VPCP-DMDN 

29/05/2019 

Kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất máy 

nông nghiệp Hoàng Thắng 
18/06/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa lần 2 tại phiếu trình 

267/PT-TCQLĐĐ ngày 08/7/2019  

5.  

Tổng cục  

Môi trường 

4301/VPCP-TH 

20/05/2019 
Thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao 27/05/2019 

Đã trình Lãnh đạo Bộ tại Phiết trình 

số 1443/PT-TCMT ngày 03/7/2019 

6.  
5260/VPCP-DMDN 

14/06/2019 

V/v kiến nghị của bà Gia Hân về việc viền rìa cắt bỏ của 

nhựa composite và nhựa giả đá có thuộc danh mục rác thải 

nguy hại 

30/06/2019 
Đã trình lãnh đạoBộ tại phiếu trình số 

1424/PT-TCMT ngày 01/7/2019. 
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STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

7.  
Tổng cục  

Môi trường 

4038/VPCP-NN 

14/05/2019 

Dự thảo Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa 

nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 

25/05/2019 

Đã trình thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại  

phiếu trình số 1458/PT-TCMT ngày 

8/7/2019 

8.  
Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản VN 

180/TB-VPCP 

08/05/2019 

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về kết quả 6 năm thực hiện 

Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 và đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

30/06/2019 

Đã trình Thứ trưởng Trần Quý Kiên 

tại Phiếu trình số 318/PT-ĐCKS ngày 

26/6/2019 

9.  

Thanh tra Bộ 

3239/VPCP-V.I 

22/04/2019 

V/v đôn đốc cho ý kiến báo cáo của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. VPCP đã đôn độc tại Công văn số 4875/VPCP-

V.I ngày 05/06/2019. 

26/04/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương  Hoa tại Phiếu trình số 

158/PT-TTr ngày 06/07/2019.  

10.  
2396/VPCP-V.I 

26/03/2019 
Xử lý sau thanh tra về đất đai tại tp. Hồ Chí Minh 10/04/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương  Hoa tại Phiếu trình số 

225/PT-TTr ngày 03/7/2019  

11.  
1079/VPCP-V.I 

01/02/2019 

V/v khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Doanh, tỉnh Đồng 

Nai 
05/03/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương  Hoa tại Phiếu trình số 

229/PT-TTr ngày 04/7/2019.  

12.  
3791/VPCP-V.I 

07/05/2019 
V/v phản ánh, khiếu nại của ông Lê Anh Thông 30/06/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương  Hoa tại Phiếu trình số 

227/PT-TTr ngày 03/7/2019.  

13.  
Cục  

Biến đổi khí hậu 

5311/VPCP-NN 

17/06/2019 

Giao nhiệm vụ xây dựng “Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt 

động của HTX nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. 

20/06/2019 

Cục đã trìnhThứ trưởng Lê Công 

Thành tại Phiếu trình số 

125/TƯBĐKH ngày 25/6/2019 
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Phụ lục 03a. CÁC NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

(Tính đến ngày 30/6/2019) 

STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  
Vụ  

Kế hoạch - Tài chính 
40/TB-BTNMT 

Rà soát các dự án mở mới giai đoạn 2016 - 2018 

nhưng chưa được phê duyệt, đề xuất phương án điều 

chuyển kinh phí cho các dự án cấp bách, có khả năng 

giải ngân, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/5/2019 

15/05/2019 

Vụ KHTC đã có Công văn số 2473/BTNMT-

KHTC ngày 29/5/2019 gửi các đơn vị trực 

thuộc Bộ rà soát nhiệm vụ chuyên môn đang 

thực hiện gửi báo cáo Vụ KHTC để tổng hợp. 

2.  

Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra tài 

nguyên nước quốc 

gia 

120/TB-

BTNMT 

22/10/2018 

Sau khi có kết quả của Hội đồng thì phối hợp với 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 

quốc gia chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ 

phê duyệt dự thảo Thuyết minh đê cương Giai đoạn II 

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” trong 

tháng 3 năm 2019 

30/03/2019 

Trung tâm đã hoàn thiện phê duyệt báo cáo 

kết quả giao đoạn 1 và đã tổ chức bàn giao kết 

quả giai đoạn 1 cho các tỉnh, thành phố: Hà 

Nội, Tp Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải 

Dương, Mỹ Tho, Cần Thơ và Bà Rịa Vũng 

Tàu. 

Trung tâm đang rà soát các đô thị triển khai 

giai đoạn 2 cho phù hợp với điều kiện thực 

tiễn hiện nay để đảm bảo tính khả thi và hiệu 

quả. Dự kiến trình Bộ phê duyệt dự thảo 

Thuyết minh đề cương giai đoạn 2 trong tháng 

8 năm 2019 và đưa vào kế hoạch triển khai 

giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2020. 

3.  
Tổng cục  

Môi trường 

49/TB-BTNTM 

20/5/2019 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Tổng cục Môi 

trường phối họp với Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn 

thiện dự thảo các Quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực môi trường; trình Bộ trưởng chậm 

nhất trước ngày 28 tháng 5 năm 2019 để xem xét, phê 

duyệt 

28/05/2019 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải 

phù hợp với quy định của Thông tư, tuy nhiên 

hiện Thông tư đang trong quá trình xây dựng, 

do vậy, TCMT kiến nghị LĐ bộ cho phép ra 

hạn thời hạn đối với Nhiệm vụ này 

4.  

Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam 

20/TB-BTNMT 

04/3/2019 

Giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì, phối 

hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam xây dựng Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ 

thống các trạm DGPS (Hải Phòng, Quảng Nam và Bà 

Rịa - Vũng Tàu), trình Bộ xem xét trước ngày 30 tháng 

6 năm 2019. 

30/06/2019 Đang triển khai thực hiện  

5.  
20/TB-BTNMT 

04/3/2019 

Giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì 

nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng có hiệu quả 

các trạm Radar biển trình Bộ xem xét trước ngày 30 

tháng 6 năm 2019. 

30/06/2019  Đang triển khai thực hiện  
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Phụ lục 03b. CÁC NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VB ĐẾN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

(Tính đến ngày 30/6/2019) 

STT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  
Vụ  

Tổ chức cán bộ 

2377/LĐTBXH-

ATLĐ 17/06/2019 

Sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm 
30/06/2019 Đang triển khai thực hiện  

2.  

Vụ  

Pháp chế 

5441/BGTVT-KCHT 

10/06/2019 

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định 102/2015/NĐ-CP 
21/06/2019 

Vụ Pháp chế đã có CV : 444/PC - HC  

ngày 19/6/2019 gửi  TCQLĐĐ và TCMT 

xin ý kiến góp ý 

3.  
2850/BCA-A08 

12/11/2018 

Tổng kết thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
01/12/2018 Đang triển khai thực hiện 

4.  

2071/BTP-

QLXLVPHC&TDT

HPL  06/06/2019 

Góp ý dự thảo NĐ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
30/06/2019 

Vụ PC đã có CV 428/PC-HC ngày 

17/6/2019 gửi các đvị xin ý kiến xử lý 

5.  

1777/BTP-

QLXLVPHC&TDT

HPL 17/05/2019 

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi 

phí tuân thủ pháp luật 
10/06/2019 

Vụ PC chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

trong Bộ nghiên cứu, xử lý 

6.  
1769/BTP-BTTP 

17/05/2019 

V/v góp ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật giám định tư pháp 
05/06/2019 

Vụ PC đã có Vb 362/PC-HC ngày 

22/5/2019 xin ý kiến các đvi liên quan 

7.  
1271/BTP-KTRVB 

12/04/2019 

Đề nghị rà soát, xử lý hiệu lực văn bản QPPL do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
10/05/2019 

Vụ PC đã có PT 307/PT- PC ngày 

20/6/2019 Trình TT Hoa. Thứ trưởng đã 

trả HS yêu cầu hoàn thiện 

8.  
Vụ  

Kế hoạch - Tài chính 

3251/BKHĐT-

QLĐT 

17/05/2019 

Đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư (PPP) 
27/05/2019 

Công văn gửi xin ý kiến đơn vị số 

2386/BTNMT-KHTC ngày 24/5/2019. 

Hiện còn TC QLĐĐ chưa có ý kiến trả lời 

9.  

Tổng cục  

Quản lý Đất đai 

3805/NHNN-VP 

23/05/2019 

Xin ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 

số 105/2007/QĐ-TTg 
21/06/2019 

Đang hoàn thiện theo chỉ đạo của Thứ 

trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tại phiếu 

trình 327/PT-TCQLĐĐ ngày 26/6/2019  

10.  
5543/BTC-TCDN 

17/05/2019 

V/v gia hạn kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để 

CPH Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô 
23/05/2019 Cục KTPTQĐ đang xử lý 

11.  
5253/BQP-KTE 

21/05/2019 

Phê duyệt phương án sử dụng đất cho các doanh 

nghiệp thực hiện cổ phần hóa 
31/05/2019 Cục KTPTQĐ đang xử lý 

12.  
3131/BXD-PC 

12/12/2018 

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg 

năm 2018 
15/12/2018 Vụ CSPC đang xử lý 

13.  

3033/BKHĐT-

QLKKT 

13/05/2019 

Xin ý kiến về một số nội dung vướng mắc liên quan 

tới chuyển giao dự án KCN dịch vụ dầu khí Soài 

Rạp, tỉnh Tiền Giang (lần 2) 

20/05/2019 
Cục QHĐĐ đang hoàn thiện theo chỉ đạo 

của Lãnh đạo Bộ 
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STT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

14.  

Tổng cục 

Quản lý Đất đai 

3001/BXD-QLN 

27/11/2018 

Báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án An ninh 

kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động 

sản. Bộ Xây dựng đã đôn đốc tại Công văn số 

433/BXD-QLN ngày 08/03/2019. 

28/12/2018 
Cục QHĐĐ đang hoàn thiện theo chỉ đạo 

của Lãnh đạo Bộ 

15.  
2885/BNN-QLDN 

25/04/2019 

Báo cáo các nội dung về sắp xếp, đổi mới các công ty 

nông, lâm nghiệp 
15/05/2019 Cục ĐKĐĐ đang xử lý 

16.  
2163/STNMT-

QLĐĐ 13/12/2018 

Xin ý kiến hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên 

quan đến việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu 

giá đất theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai  

07/01/2019 
Cục QHĐĐ đang hoàn thiện theo chỉ đạo 

của LĐTC 

17.  
1313/BKHĐT-

KTĐN 04/03/2019 

Góp ý dự thảo khuyến nghị hành động rà soát, tái cơ 

cấu đối với các dự án vay vốn WB lần thứ 2 
15/03/2019 

Ban quản lý dự án VILG đang hoàn thiện 

theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 

18.  
1211/BXD-QLN 

23/05/2019 

Góp ý dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Quyết định 

714/QĐ-TTg 
15/06/2019 

Cục QHĐĐ đang xin ý kiến Vụ CSPC và 

Cục KTPTQĐ 

19.  

Tổng cục 

Môi trường 

1606/BKHCN-TĐC 

05/06/2019 

Thẩm định 02 dự thảo QCVN về nước thải, khí thải 

sản xuất gang, thép. 
07/06/2019 

Đơn vị chuyên môn đang xin ý kiến các 

đơn vị liên quan 

20.  
CV 63/CV-ĐĐBQH 

15/05/2019 

Một số kiến nghị của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
29/5/2019 

Đang xin ý kiến các đơn vị liên quan theo 

chỉ đạo của Lãnh đạo  

21.  
38/BCT-BCĐNN 

06/06/2019 

Chuẩn bị báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 về tình hình 

thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch điện VII điều 

chỉnh 

15/06/2019 

Đã trình Lãnh đạo Bộ tại  PT số 1276/PT-

TCMT ngày 19/6. Đang xin ý kiến của Vụ 

KHTC của Bộ 

22.  

Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt 

Nam 

6147/BQP 

12/06/2019 

Về việc Viettel thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xi 

măng Cẩm Phả 
25/06/2019 

Đã hoàn thiện dự thảo ngày 21/6/2019. 

Lãnh đạo Tổng cục đang xem xét 

23.  
2703/BCT-CN 

18/04/2019 

Góp ý dự thảo báo cáo TTgCP về nhiệm vụ đánh giá 

năng lực cạnh tranh và đề xuất các giải pháp khai 

thác, sử dụng hiệu quả một số tài nguyên có trữ 

lượng lớn 

03/05/2019 
Đã hoàn thiện dự thảo ngày 17/5/2019. 

Lãnh đạo Tổng cục đang xem xét 

24.  
1220/BXD-VLXD 

23/05/2019 

V/v bổ sung mỏ cao lanh-felspat tỉnh Lào Cai vào 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến 

năm 2020 

15/06/2019 
Đã hoàn thiện dự thảo ngày 18/6/2019. 

Lãnh đạo Tổng cục đang xem xét 

25.  
1362/BXD-VLXD 

13/06/2019 

V/v xin ý kiến về giải quyết đề nghị cấp lại giấy phép 

khai thác khoáng sản cho công ty CP Hoàng Mai của 

UBND tỉnh Nghệ An 

20/06/2019 Đang xin ý kiến vụ ĐC 

26.  

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu 

TNMT 

1629/BTTTT-THH 

28/05/2019 

V/v khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của 

các bộ, ngành, địa phương 
15/06/2019 

Đang tổng hợp theo ý kiến góp ý của các 

đơn vị thuộc Bộ 
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STT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

27.  

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu 

TNMT 

6746/BTC-TCHQ 

12/06/2019 

Tham gia ý kiến đánh giá thực trạng kết nối, chia sẻ 

thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia 
22/06/2019 

Hồ sơ xử lý công việc số 70/HSXLVB-

PHTTT 

III. NHIỆM VỤ ĐÃ TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ 

1.  

Vụ  

Kế hoạch - Tài chính 

2331/BGDĐT – 

KHTC 30/05/2019 

Xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán NSNN năm 

2020 
25/06/2019 

Đã trình Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 

766/PT-KHTC ngày 05/7/2019 

2.  
5983/BTC-QLCS 

27/05/2019 

V/v quản lý, sử dung số tiền hỗ trợ khi bị thu hồi đất, 

di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở 

phải di dời theo quy hoạch xây dung đô thị theo đề 

nghị của STC TP Hà Nội tại Công văn số 2485/STC-

TCDN ngày 18/4/2018 

08/06/2019 
Đang trình Lãnh đạo Bộ Phiếu trình 

658/PT-KHTC ngày 29/6/2019 

3.  

Tổng cục  

Quản lý Đất đai 

4168/BKHĐT-HTX 

19/06/2019 

Gửi báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 

13-NQ/TW về đổi mới, phát triển KTTT, HTX 
22/06/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa tại phiếu trình 325/PT-TCQLĐĐ 

ngày 26/6/2019  

4.  90/BXD-VP 

Phối hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện 

nhà ở. Bộ Xây dựng đã có CV xin ý kiến lại lần 2 tại 

Công văn số 782/BXD-QLN ngày 16/04/2019. 

29/03/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa lần 3 tại phiếu trình 191/PT-

TCQLĐĐ ngày 01/7/2019  

5.  

1155/BKHCN-

PTTTDN 

25/04/2019 

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất máy 

nông nghiệp Hoàng Thắng. 
03/05/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa  tại phiếu trình 267/PT-TCQLĐĐ 

ngày 08/7/2019  

6.  

Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt 

Nam 

664/UBQLV-NL 

28/05/2019 

Xin ý kiến về Hồ sơ điều chỉnh Dự án khai thác hầm 

lò mỏ Khe Chàm II -IV 
10/06/2019 

Đã trình Thứ trưởng Trần Quý Kiên tại 

Phiếu trình số 321/ĐCKS ngày 02/7/2019 

7.  
2644/BCT-DKT 

17/04/2019 

Đề nghị góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị thay thể 

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của TTCP 
29/04/2019 

Đã trình Thứ trưởng Trần Quý Kiên tại 

Phiếu trình số 09/PT-ĐCKS-m ngày 

03/4/2019  

8.  
2557/UBND-KTN 

10/05/2019 

Xem xét, sớm giải quyết một số đề nghị liên quan 

đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

23/05/2019 
Đã trình Thứ trưởng Trần Quý Kiên tại 

Phiếu trình số 293/PT-KS ngày 17/6/2019 

9.  

Vụ  

Pháp chế 

2017/BTP-KTRVB 

03/06/2019 
Đôn đốc xử lý văn bản trái pháp luật 14/06/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa  tại phiếu trình 329/PC- HC ngày 

1/7/2019 

10.  
4126/BKHĐT-PC 

17/06/2019 

Lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 
27/06/2019 

Trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa  tại phiếu trình 339/PT- PC ngày 

02/7/2019 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Số liệu tính đến ngày 28/6/2019) 

TT 
Lĩnh vực giải 

quyết TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã trả kết quả Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Hồ sơ 

năm 

trước 

chuyển 

sang 

Hồ sơ 

tiếp 

nhận 

mới 

năm 

2019 

HS năm 

2018 

HS năm 

2019 
Tỷ lệ xử lý % 

HS năm 

2018 

HS năm 

2019 
Tỷ lệ xử lý % 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

1 Đất đai 167 12 155 132 12 0 112 8 94% 6% 35 0   31 4 89% 11% 

2 Tài nguyên nước 244 116 128 140 95 0 45 0 100% 0% 104 21 0 83 0 100% 0% 

3 
Địa chất và khoáng 

sản 
                                  

3.1 

Cấp phép thăm dò, 

khai thác khoáng 

sản 
164 134 30 122 114 0 8 0 100% 0% 42 18 2 22 0 95,2% 4,8% 

3.2 

Đánh giá, phê 

duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
36 22 14 10 10   0   100% 0% 26 12 0 14 0 100% 0% 

4 Môi trường 1.512 939 573 548 170 251 89 38 47% 53% 964 493 25 424 22 95% 5% 

5 Biến đổi khí hậu 1 0 1 0 0   0       1 0   1 0 100% 0% 

6 Đo đạc và bản đồ 135 0 135 135 0   135   100% 0% 0 0   0       

7 Biển và Hải đảo 43 23 20 25 14 0 11 0 100% 0% 18 9   9   100% 0% 

  TỔNG CỘNG 2.302 1.246 1.056 1.112 415 251 400 46 
73,3

% 

26,7

% 
1.190 553 27 584 26 95,5% 4,5% 
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Phụ lục 05. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ,  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019  
 

I. Các đề án, văn bản trình CP, TTgCP trong 6 tháng cuối năm 2019 

 

STT Tên đề án 
Thời gian 

trình 

I. Tổng cục Quản lý đất đai 

1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai Tháng 12 

2 
Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 

14/11/2014 của Chính phủ quy định về Khung giá đất 
Tháng 9 

3 

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 khí hậu tại khu vực 05 tỉnh 

Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025 

Tháng 10 

4 
Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai. 
Tháng 10 

5 Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Tháng 11 

II. Tổng cục Môi trường 

6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tháng 11 

7 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

155/2019/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử 

phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Tháng 11 

8 
Đề án tổng thể tăng cường quản lý môi trường các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề 
Tháng 11 

9 
Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong 

điều kiện hội nhập quốc tế 
Tháng 11 

10 Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam Tháng 12 

III. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

11 

Đề án 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 

Tháng 9 

12 
Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật 

Bản 
Tháng 9 

13 

Đề án 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 

Tháng 10 

14 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tháng 12 
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STT Tên đề án 
Thời gian 

trình 

quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

15 
Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030 
Tháng 12 

16 Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương Tháng 12 

IV. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

17 
Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản và khai thác tài nguyên nước 
Tháng 7 

18 
Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 
Tháng 9 

19 

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 (phần 

khoáng sản) 

Tháng 10 

V. Tổng cục Khí tượng thuỷ văn 

20 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương 

ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước 
Tháng 8 

21 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

khí tượng thủy văn 

Tháng 9 

22 

Đề án Tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu 

phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an 

ninh quốc phòng của đất nước 

Tháng 10 

23 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh 

báo và truyền tin thiên tai 
Tháng 11 

VI. Cục Quản lý tài nguyên nước 

24 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy 

trình vận hành liên hồ chứa sông Srêpốk 
Tháng 9 

25 
Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050 
Tháng 10 

26 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy 

trình vận hành liên hồ chứa sông Hương 
Tháng 10 

27 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy 

trình vận hành liên hồ chứa sông Cả 
Tháng 10 

28 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy 

trình vận hành liên hồ chứa sông Đồng Nai 
Tháng 11 
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STT Tên đề án 
Thời gian 

trình 

29 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy 

trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia-Thu Bồn 
Tháng 11 

VII. Cục Biến đổi khí hậu 

30 
Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 
Tháng 11 

VIII. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

31 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ 
Tháng 9 

32 
Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản 

đồ địa hình quốc gia 
Tháng 10 

IX. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

33 

Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối 

liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa 

phương, các bộ, ngành 

Tháng 10 

X. Vụ Tổ chức cán bộ 

34 
Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công 

chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 
Tháng 10 

X. Vụ Hợp quốc tế 

35 
Đề án Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi 

trường 
Tháng 10 

XI. Vụ Pháp chế 

36 Quyết định ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường Tháng 8 

XII. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

37 
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường 

Việt Nam 
Tháng 8 
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II. Các Thông tư trình Bộ trưởng ban hành trong 6 tháng cuối năm 2019 

STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

I. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

1 
Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề 

án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản 
Tháng 9 

II. Tổng cục Môi trường 

2 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Tháng 7 

III. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

3 
Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định 

khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam 
Tháng 10 

VI. Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

4 
Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh 

báo hải văn 
Tháng 7 

5 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, 

cảnh báo lũ 
Tháng 10 

V. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

6 

Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc trực tiếp 

phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ 

lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000. 1: 5.000 

Tháng 7 

7 

Thông tư 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 Hải 

Dương 

Tháng 7 

8 

Thông tư 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 

Hưng Yên 

Tháng 7 

9 
Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 
Tháng 10 

10 
Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ 

sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 
Tháng 11 

VI. Cục Viễn thám quốc gia 

11 
Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm 

thu dữ liệu viễn thám 
Tháng 9 

VII. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

12 
Thông tư quy định kỹ thuật duy trì, vận hành các hệ thống 

công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường 
Tháng 10 
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STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

VIII. Vụ Khoa học - Công nghệ  

13 

Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng, điều 

chỉnh khung giá đất 

Tháng 8 

14 

Thông tư ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia 

Tháng 9 

IX. Vụ Tổ chức cán bộ 

15 
Thông tư quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc 

ngành tài nguyên và môi trường 
Tháng 8 

X. Vụ Pháp chế  

16 

Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền 

ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Tháng 9 

XI. Thanh tra Bộ 

17 
Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh 

tra tài nguyên và môi trường 
Tháng 9 

XII. Viện Khoa học đo đạc và bản đồ 

18 
Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô 

hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất 
Tháng 8 

XIII. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

19 

Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất 

sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt 

động bảo vệ môi trường từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

Tháng 11 

 
 


