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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

1. Xây dựng cơ chế, chính sách KHTC và đầu tư. 

a) Công tác kế hoạch: 

Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo phù hợp với khả năng 

thực hiện và yêu cầu thực tế. Hiện nay, Vụ KHTC chưa thể trình ban hành do còn 

một số đơn vị chưa hoàn thành rà soát, đề xuất danh mục cụ thể. Trong tuần 28 Vụ 

KHTC sẽ trình Bộ trưởng ban hành. Đối với trường hợp đơn vị không đề xuất cụ thể 

danh mục ĐMKTKT sửa đổi, bổ sung hoặc không thuyết minh cụ thể căn cứ đề xuất, 

Bộ sẽ không bố trí kinh phí năm 2020 để thực hiện. 

b) Cơ chế tài chính: 

- Đã ban hành Quy chế đặt hàng tại Quyết định số 747/QĐ-BTNMT ngày 

28/3/2019 của Bộ TNMT để tổ chức đặt hàng năm 2019.  

- Đang nghiên cứu để ban hành Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019. Tuy nhiên, hiện nay còn có các nội dung quy 

định chưa đồng bộ, thống nhất và vướng mắc so với quy định của Luật NSNN và 

các cơ chế tài chính khác.  

- Về đơn giá dịch vụ SNC: Đã gửi Bộ Tài chính (CV số 2881/BTNMT-

KHTC ngày 18/6/2019)  xin ý kiến về việc ban hành 06 bộ đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, 

địa chất, môi trường, biển) theo mức lương 1.490.000đ/tháng thực hiện từ 

01/7/2019.  

c) Quản lý tài sản: Đang hoàn thiện Dự thảo Quy chế Quản lý tài sản công 

thay thế Quy chế Quản lý tài sản nhà nước tại Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT 

ngày 07/7/2011.  

2. Công tác kế hoạch, thống kê - tổng hợp 

2.1. Công tác kế hoạch  

2.1.1. Tình hình thẩm định, phê duyệt các đề án, dự án 

a) Về các nhiệm vụ mở mới:  
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- Đối với nhiệm vụ chuyên môn: Có 38/54 nhiệm vụ đã phê duyệt nội dung, 

dự toán chi tiết (trong đó 06/12 nhiệm vụ thuộc Nghị quyết 01/NQ-CP), trong đó 05 

nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của đơn vị theo phân cấp. Đến nay, ngoại trừ một số 

nhiệm vụ cấp bách yêu cầu phải thực hiện, Bộ đã cắt, chuyển kinh phí năm 2010 

cho các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng (trước ngày 15/5/2019). Các 

nhiệm vụ đã giao bổ sung dự toán nếu đến ngày 20/7/2019 chưa phê duyệt Bộ sẽ cắt 

chuyển cho nhiệm vụ khác. Đối với nhiệm vụ mở mới từ năm 2016 - 2018 đến nay 

chưa phê duyệt cũng sẽ không bố trí kinh phí trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

- Đối với nhiệm vụ đặc thù: Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ đặc được giao từ 

đầu năm các đơn vị đã phê duyệt dự toán đầy đủ. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ điều 

chỉnh, bổ sung kinh phí năm 2019 thực hiện NĐ 09/2019/NĐ-CP về môi trường 

chưa phê duyệt điều chỉnh (Thanh tra, kiểm tra môi trường, Truyền thông). Đến 

trước ngày 20/7/2019, trường hợp đơn vị chưa trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo 

thẩm quyền, Bộ sẽ cắt, điều chuyển cho các nhiệm vụ khác. 

(Phụ lục 01, 02 đính kèm). 

b) Tình hình phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn kết thúc năm 2018: Theo kế 

hoạch có 58 nhiệm vụ kết thúc, tuy nhiên tính đến ngày 05/7/2019, mới chỉ có 29 

nhiệm vụ có Quyết định phê duyệt hoàn thành, còn 29 nhiệm vụ đơn vị chưa phê 

duyệt hoặc trình phê duyệt theo quy định (Phụ lục 03 đính kèm). 

c) Rà soát các nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp: Bộ đã có Công văn số 

2473/BTNMT-KHTC ngày 29/5/2019 chỉ đạo các đơn vị rà soát cắt giảm các nội dung 

trùng lắp hoặc không còn cấp thiết để điều chỉnh đảm bảo phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách, theo đó đối với nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ thực hiện không quá 

03 năm, nhiệm vụ Chính phủ không quá 05 năm. Đến nay, Vụ KHTC mới nhận được 

báo cáo của 15 đơn vị, nhìn chung các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện. 

2.1.2. Tổng hợp, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường TƯ 

- Đã đề nghị phân bổ: Đợt 1: 1.151,922 tỷ đồng; Đợt 2: 432,389 tỷ đồng.  

- Đang rà soát hồ sơ để đề xuất đợt 3 số còn lại 705,689 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

khó có khả năng phân bổ hết do Hồ sơ các Bộ, ngành và địa phương chưa đáp ứng 

được yêu cầu theo quy định. 

- Đã tổng hợp, đang lấy ý kiến của các cơ quan, và địa phương để trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà hỏa táng cho đồng 

bào dân tộc Khmer từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương. 

- Đã hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương hướng dẫn xây dựng kế hoạch và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 

năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

1.2. Công tác thống kê 

Đã tổng hợp đăng tải trên trang Web của Bộ các chỉ tiêu thống kê ngành tài 

nguyên và môi trường theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT ngày 

08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thóng kê 

ngành tài nguyên và môi trường. 
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1.3. Về công tác tổng hợp 

1.3.1. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ 

a) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/ 2019 của Chính phủ 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: 35 nhiệm vụ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ được giao thực hiện và trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ 17 nhiệm vụ ( Trong đó 04 nhiệm vụ điều chỉnh sang 6 tháng 

cuối năm theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ). Đến 

hết tháng 6/2019, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13/13 nhiệm vụ, đề 

án (đạt 100%). Đối với các nhiệm vụ còn lại (22) nhiệm vụ, các đơn vị đang triển 

khai (chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo). 

b)  Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 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 

Bộ được giao chủ trì, chịu trách nhiệm 02 chỉ số: (1) Nâng xếp hạng chỉ số 

Đăng ký tài sản (A7) lên từ 20-30 bậc; năm 2019 từ 5-8 bậc; (2) Nâng xếp hạng chỉ 

số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) lên từ 5 đến 8 bậc; năm 2019 từ 2-3 

bậc. Đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai đã trình Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện và 

Tài liệu hướng dẫn gửi các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Chỉ số 

Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)1; đã 

công khai Kế hoạch thực hiện và Tài liệu hướng dẫn. Đã trao đổi trực tiếp và cung 

cấp các thông tin theo yêu cầu với đại diện của Ngân hàng thế giới về Chỉ số Đăng 

ký đất đai (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).  

1.3.2. Góp ý, thẩm định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, phát triển ngành lĩnh vực, các dự án, đề án của các Bộ ngành và địa 

phương 

Đã góp ý kiến 208/227 quy hoạch, đề án, dự án liên quan đến quản lý nhà 

nước của Bộ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương 

(đạt 92%), hiện đang xử lý 19 văn bản (chiếm 8%). 

Văn bản thẩm định, góp ý đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian quy 

định. Số lượng văn bản chậm thời gian 59 văn bản (chiếm 28%). Nguyên nhân, do 

thời hạn yêu cầu xử lý ngắn (một số văn bản khi nhận được đã quá thời hạn trả lời); 

một số văn bản điện tử của các Bộ, ngành, địa phương gửi qua hệ thống HSCV 

không có tài liệu, hồ sơ kèm theo (nên phải chờ bổ sung hồ sơ mới có cơ sở để xử 

lý); một số đơn vị trong Bộ được xin ý kiến chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, trả lời không 

đúng nội dung yêu cầu và thời hạn quy định (đặc biệt Tổng cục Quản lý đất đai còn 

nhiều văn bản trả lời chậm). 

2. Công tác tài chính - kế toán 

2.1. Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
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2.1.1. Phân bổ, giao dự toán: 

- Đã tiếp thu, giải trình phân bổ dự toán NSNN năm 2019 trên cơ sở nội dung 

thẩm tra Bộ Tài chính. Đến thời điểm hiện nay, còn lại 39.602 triệu đồng (1,8% DT 

được giao) chưa được Bộ Tài chính thống nhất phân bổ. 

- Bộ đã điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN (lần 1) tại Quyết định số 

1453/QĐ-BTNMT ngày 11/6/2019), trong đó đã phân bổ 2.316.767 tr 

đồng/2.318.967 tr đồng (không giao dự toán 2.000 tr đồng thuộc CTMTQG nông 

thôn mới do không đúng nhiệm vụ chi). Sau khi, có ý kiến thẩm định của Bộ Tài 

chính, Bộ sẽ điều chỉnh dự toán NSNN (lần 2) trong tháng 7/2019. 

2.1.2. Kết quả thực hiện DTNS 

a) Dự toán thu NSNN 

Tổng số thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác là 47.324 triệu đồng, đạt 106 % 

so với kế hoạch giao, trong đó: 

- Thu phí, lệ phí  25.788/ 43.450 triệu đồng, đạt 59% so với kế hoạch giao. 

- Thu sự nghiệp khác: 21.536/1.000 triệu đồng, đạt 2.154% so kế hoạch giao. 

b) Về dự toán chi NSNN:  

- Đã giải ngân tại Kho bạc là 712.674/2.168.417 triệu đồng đạt 33% dự toán 

được giao, tương ứng 39% so với số được Bộ Tài chính thống nhất phân bổ và được 

nhập trên hệ thống tabmis, cụ thể như sau: 

                                                               Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí 
Dự toán được 

giao 2019 

Kinh phí rút 

tại Kho bạc  

Tỷ lệ đạt 

được (%) 

  Tổng cộng 2.168.417 712.674 33% 

1 Quản lý hành chính 193.600 83.352 43% 

2 Sự nghiệp Khoa học CN 328.870 139.953 43% 

3 Sự nghiệp Đào tạo 58.560 29.383 50% 

4 Sự nghiệp Y tế 8.080 5.006 62% 

5 Các HĐ kinh tế 1.312.558 414.750 32% 

6 Sự nghiệp BV Môi trường 264.749 40.230 15% 

7 Sự nghiệp VH-TT 2.000 0   

Chi tiết theo đơn vị tại Phụ lục 05 

Đánh giá: Tỷ lệ giải ngân chi thường xuyên cao hơn so với cùng kỳ năm 

2018 (2%), tuy nhiên thấp hơn (15%) so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. 

Nguyên  nhân như sau: 

- Nhiệm vụ và dự toán được phê duyệt chậm, đặc biệt là các nhiệm vụ sử 

dụng nguồn vốn bảo vệ môi trường nên không được Bộ Tài chính thống nhất phân 
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bổ. Các đơn vị không kịp thời nghiệm thu hoàn thành hồ sơ giải ngân mà vẫn theo 

thói quen để đến Quý IV mới thực hiện. 

- Ý kiến thẩm tra phân bổ DTNS của Bộ Tài chính gửi Bộ chậm (lần 1 và lần 

2 đều sau 02 tháng), một số nhiệm vụ Bộ đã giải trình nhưng vẫn chưa được Bộ Tài 

chính thống nhất phân bổ. Một số đơn vị SNC chưa được Bộ Tài chính thống nhất 

duyệt DT trên hệ thống Tabis đối với dự toán chi thường xuyên, do vướng mắc về 

cơ chế SNC. 

2.2. Công tác quyết toán, kiểm toán  

2.2.1. Công tác quyết toán:  

- Về cơ bản các đơn vị Dự toán cấp II đã hoàn thành kiểm tra, xét duyệt quyết 

toán các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc, đã và đang tổng hợp trình Bộ. 

- Bộ đã thực hiện kiểm tra, xét duyệt quyết toán 28/32 đơn vị, họp thông qua 

Biên bản quyết toán của 22/28 đơn vị. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc về cơ chế 

chính sách về thu nhập tiền lương, tiền công và chênh lẹch thu chi đối với đơn vị 

SNC để thông qua số liệu quyết toán. Vụ KHTC sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của 

Lãnh đạo Bộ. 

2.2.2. Về công tác kiểm toán: 

- Đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị 

của Kiểm toán nhà nước năm 2018. Về cơ bản các đơn vị đã thực hiện, tuy nhiên 

còn một số it nội dung chưa thể thực hiện do bất cập về cơ chế chính sách. 

- Đang thực hiện việc kiểm toán chuyên đề quản lý sử dụng vốn ODA và 

kiểm toán hoạt động. Hiện nay, đoàn đang thu thập số liệu chưa có ý kiến cụ thể về 

nội dung. 

2.3. Sự nghiệp công  

- Đã giao tự chủ tài chính cho 01 tổ chức khoa học và công nghệ và 03 đơn vị 

sự nghiệp mới thành lập do sắp xếp lại, gồm: Viện Khoa học Tài nguyên nước; 

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Trung tâm Quan trắc môi trường 

miền Nam; Trung tâm Truyền thông TN&MT. 

- Bộ đã tổ chức đặt hàng dịch vụ SNC, tuy nhiên việc ban hành tiêu chí, tiêu 

chuẩn về sản phẩm dịch vụ công làm căn cứ để nghiệm thu còn chậm. Trường hợp 

không ban hành kịp thời trong năm 2019 sẽ ảnh hưởng đến quyết toán đối với sản 

phẩm đặt hàng. 

2.4. Quản lý doanh nghiệp 

- Đã ban hành Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với các doanh 

nghiệp do Bộ làm chủ sở; phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) 

giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp năm 2018; giao 

một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019. 

- Hoàn thành các thủ tục ghi thu, ghi chi thanh quyết toán với nhà tài trợ của 

Hợp phần 2, dự án “Thí điểm cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập 
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trung tại các Khu CN thuộc dự án “Quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông 

Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy” giai đoạn năm 2013-2018. 

- Thẩm định Đề án chuyển đổi mô hình Tổng công ty thành Công ty, báo cáo 

Ban cán sự Đảng Bộ phê duyệt. 

3. Quản lý vốn đầu tư phát triển 

3.1. Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

- Tổng số vốn được giao là 5.267.644 triệu đồng, trong đó: vốn trong nước là 

2.875.760 triệu đồng, vốn nước ngoài là 2.391.974 triệu đồng. 

- Luỹ kế số vốn đầu tư công đến nay như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Tổng số 
Lũy kế đến 

năm 2018 
Năm 2019 

Còn lại năm 

2020 

Tổng số 5.267.644 2.651.350 1.310.993 1.305.301 

Vốn trong nước 2.875.760 1.516.272 514.860 844.538 

Vốn nước ngoài 2.391.974 1.135.078 796.133 460.763 

- Tháng 10/2018, Bộ đã đề nghị bổ sung 06 dự án (sử dụng 55.594 triệu đồng 

nguồn vốn bán chuyển nhượng cơ sở nhà đất) và 14 dự án (sử dụng nguồn vốn từ 

nguồn điều chỉnh giảm nội bộ trong kế hoạch trung hạn được giao) vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 2016-2020, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

3.2. Kế hoạch năm 2019 

Bộ đã giao kế hoạch đầu tư công cho 25 dự án tại Quyết định số 100/QĐ-

BTNMT ngày 16/01/2019 là 1.310.993 triệu đồng. Đến hết ngày 05/7/2019 giải 

ngân được 317.032 triệu đồng, đạt 24,18% kế hoạch giao, trong đó: 

 Đã giao Đã giải ngân  Tỷ lệ %  

Tổng cộng 1.310.093 317.032 24,18 

Vốn trong nước 514.860 261.176 50,73 

Vốn nước ngoài 796.133 55.856 7,02 

Chi tiết theo đơn vị tại Phụ lục 06 

Đánh giá: Giải ngân thấp hơn so với năm 2018 (6%) và thấp hơn tỷ lệ bình 

quân chung của cả nước (3,5%). Với tình hình thực hiện trong 06 tháng đầu năm 

khả năng sẽ không thực hiện hết nguồn vốn ODA được giao. Nguyên nhân như sau: 

- Quá trình lập Dự án, đặc biệt là sử dụng vốn ODA chưa tốt nên khi tổ chức 

thực hiện gặp nhiều vướng mắc phải điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực 

hiện trong khi thực hiện thủ tục đối với dự án sử dụng vốn ODA rất phức tạp, kéo 

dài.  
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- Khâu thuê tư vấn khảo sát thiết kế đặc biệt các dự án, công trình có tính 

chất chuyên môn chưa tốt dẫn đến phải vướng mắc về vị trí xây dựng công trình, 

các thủ tục giao đất và điều chỉnh thiết bị mua sắm. 

- Các thủ tục đấu thầu, điều chỉnh, bổ sung xin ý kiến của nhà tài trợ chậm 

được giải quyết. 

- Bên cạnh đó các chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện 

ngay từ quý I/2019. Một số nhà thầu hạn chế về năng lực trong tổ chức thực hiện. 

Công tác nghiệm thu hoàn thiện thủ tục giải ngân còn chậm. 

3.3. Quyết toán dự án hoàn thành:  

- Đã phê duyệt 04 dự án, giảm trừ 474 triệu; hiện đang thẩm định 02 dự án. 

- Còn 11 Dự án đã đến thời gian trình phê duyệt quyết toán, trong đó 4 dự án 

còn trong thời hạn trình phê duyệt quyết toán, 07 dự án đã quá thời hạn quyết toán 

(Chi tiết tại Phụ lục 07 kèm theo) 

Tại Hội nghị giao ban tháng 4/2019, Bộ đã thống kế danh sách các Dự án 

chậm trình Báo cáo quyết toán nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến tích cực. 

Nguyên nhân: một số Dự án còn vướng mắc về điều chỉnh, bổ sung Tổng mức đầu 

tư; chưa hoàn thành khâu nghiệm thu, hoàn công, thuê kiểm toán, đặc biệt là phòng 

cháy chữa cháy theo quy định mới. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt 

thực hiện. 

4. Quản lý tài sản công 

- Đã xây dựng Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng gửi Bộ Tài chính 

thỏa thuận (CV số 2562/BTNMT-KHTC ngày 03/6/2019). 

- Đang xây dựng dựng định mức sử dụng xe ô tô theo Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP. Bộ đã có Công văn số 1541/BTNMT-KHTC ngày 03/4/2019 gửi 

các đơn vị yêu cầu đề xuất định mức sử dụng xe ô tô. Hiện nay các đơn vị đã có văn 

bản đề xuất, Vụ KHTC đang tiến hành tổng hợp, rà soát để xác định định mức cho 

từng đơn vị. 

- Đang tổ chức mua sắm tập trung đối với tài sản là máy tính. 

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc theo Nghị định 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, trong đó có phương án tổng thể 

về sắp xếp trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội và một số phương án điều chỉnh tại 

các cơ sở nhà, đất trên toàn quốc trình Ban cán sự Đảng.  

II. NHIỆM VỤ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Về cơ chế, chính sách 

- Ban hành: Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN; Quy chế Quản lý tài sản công; các bộ đơn giá 

dịch vụ SNC; Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ giai đoạn 

2016 - 2020 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính, Quản lý nhiệm vụ 
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chuyên môn theo kiến nghị của Bộ Tài chính và các quy định mới, đồng thời điều 

chỉnh, sửa đổi các quy chế khác có liên quan cho phù hợp.  

- Đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 02/2016/TT-BTC về chi sự 

nghiệp môi trường. 

2. Công tác kế hoạch và thống kê, tổng hợp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, dặc 

biệt các nhiệm vụ thựchiện NQ số 01/2019/NQ-CP; kịp thời điều chỉnh theo khả 

năng và tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/2019. 

- Ban hành Kế hoạch lập quy hoạch của Bộ để tổ chức thực hiện, trong đó tập 

trung hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với 

quy hoạch cấp quốc gia và một số quy hoạch phải hoàn thành năm 2011. 

- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ mở mới, đề án hoạt động thường xuyên các 

công trình sự nghiệp thực hiện từ năm 2020 trước ngày 30/9/2019. 

- Tiếp tục tổng hợp, thẩm định, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương 

trình mục tiêu và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương còn lại năm 

2019, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ 

môi trường trước ngày 31/8/2019. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo thời hạn góp ý, thẩm định chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành lĩnh vực, các 

dự án, đề án của các Bộ ngành và địa phương. 

2 Công tác tài chính kế toán  

- Tập trung xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2020; KH tài chính- 

ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 trước ngày 20/7/2019. 

- Điều chỉnh kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 (lần 2) trước ngày 

31/7/2019, lần 3 trước ngày 31/10/2019. 

- Hoàn thành báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 của Bộ gửi các cơ quan 

đúg thời gian 30/9/2019. 

- Phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2020 cho các đơn vị trước ngày 

31/12/2019, trong đó tất cả các nhiệm vụ dự kiến tổ chức trong năm 2020 phải được 

phê duyệt đề cương, dự toán. 

- Phê duyệt quyết toán nhiệm vụ Dự án đã hoàn thành năm 2018 và 06 tháng 

đầu năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC. 

4. Đầu tư phát triển   

- Rà soát khả năng thực hiện các Dự án, để điều chỉnh hoặc báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ chuyển cho các dự án khác đặc biệt là các dự án sử dụng vốn 

ODA, hoàn thành trước ngày 31/7/2019. 

- Xây dựng và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Phê duyệt các dự án đầu tư công trước ngày 31/10/2019.. 
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- Tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư năm 2019. 

5. Công tác quản lý tài sản 

- Đề xuất điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý một số các cơ sở nhà, đất 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; đề xuất chuyển giao các cơ sở nhà, đất không còn 

nhu cầu sử dụng chuyển về địa phương. 

- Ban hành: Định mức sử dụng xe ô tô và phương án điều chuyển, xử lý xe ô 

tô trước ngày 30/9/2019; định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trước ngày 

31/12/2019. 

6. Công tác khác 

- Tổ chức kiểm tra công tác kế hoạch tài chính và giám sát kế hoạch đầu tư 

công tại một số đơn vị từ tháng 8 đến tháng 10/2019. 

- Về tập huấn công tác Kế hoạch- tài chính: Năm 2019 Bộ không tổ chức tập 

huấn, do vậy các đơn vị chủ động tổ chức tập huấn cho các đơn vị, trong đó tập 

trung nội dung nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác kế toán theo chế độ mới, 

tổ chức đặt hàng, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ và công tác đấu thầu đảm 

bảo theo đúng quy định. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Bộ trưởng xem xét, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

- Sớm sửa đổi Nghị định số 16/2014/NĐ-CP và các quy định liên quan về cơ 

chế tự chủ đối với sự nghiệp công lập, do có nhiều vướng mắc về cơ chế tài chính 

đang tác động, ảnh hưởng đến phân bổ, giao dự toán NSNN, hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp, đặc biệt là thu nhập của người lao động. 

- Phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn, để chuẩn bị cho 

kế hoạch đầu tư công năm 2020, trong đó có các dự án đã thực hiện nhưng chưa thể 

giải ngân từ nguồn thu sắp sếp lại nhà, đất (55 tỷ đồng). 

- Giao bổ sung vốn đầu tư công năm 2019 để thực thiện các nhiệm vụ quy 

hoạch, đặc biệt là các quy hoạch cấp quốc gia. 

2. Đề nghị Bộ trưởng xem xét chỉ đạo các đơn vị:  

- Xây dựng DTNS năm 2020 và KHDTNS 03 năm 2020-2022 đảm bảo đầy 

đủ nội dung theo yêu cầu và đúng thời gian quy định, trong đó DTNS năm 2020 tập 

trung ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và dự toán chi NSNN không 

quá 120% so với năm 2019, đồng thời đề xuất điều chỉnh dự toán NSNN năm 2019 

phù hợp với khả năng thực hiện. 

- Không trình phê duyệt Danh mục nhiệm vụ mở mới đối với các đơn vị thực 

hiện kế hoạch dự toán NSNN năm 2019 chậm tiến độ, không rà soát, cắt giảm các 

nội dung trùng lắp hoặc không còn cấp thiết để điều chỉnh đảm bảo phù hợp với khả 

năng cân đối của ngân sách;  
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- Cho phép Vụ KHTC điều chỉnh DTNS năm 2019 ngay trong tháng 7/2019 

đối với các nhiệm vụ đã được Bộ giao dự toán lần đầu và Bộ Tài chính thống nhất 

phân bổ, nhưng đến hết ngày 30/6/2019 chưa giải ngân được 30% dự toán giao. 

- Chỉ đạo Tổng cục Môi trường: 

+ Khẩn trương trình một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách để trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt như: Dự án Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh bảo môi 

trường; Tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam (NQ số 01/2010/NQ-CP) và 

Đề án tổng thể về xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn (Nghị quyết số 

09/2019/NQ-CP) để có cơ sở phân bổ nguồn sự nghiệp môi trường.  

+ Rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 

điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của 

Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020. 

- Giao Vụ KHTC chủ trì: đề xuất và dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 

02/2016/TT-BTC về chi sự nghiệp môi trường; hướng dẫn các địa phương thủ tục, hồ 

sơ đề xuất phân bổ, hỗ trợ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương để thực 

hiện trong kế hoạch năm 2020. Phân định rõ trách nhiệm của Tổng cục Môi trường và 

Vụ KHTC về quản lý sử dụng nguồn kinh phí môi trường trung ương để các đơn vị 

chủ động trong tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo, thiếu thống nhất và chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng. 

- Chỉ đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, bổ sung quy định cụ thể 

thẩm quyền ký thừa lệnh Bộ trưởng đối với các văn bản trả lời, thẩm định hoặc góp 

ý đối với các Sở, Ban, ngành thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc 

văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành. 

- Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị: 

+ Chậm chễ, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức xây dựng nhiệm vụ, dự 

toán, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được 

giao, đặc biệt là các nhiệm vụ thuc hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-CP;  

+ Không xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân thực hiện đối với 

từng nhiệm vụ theo tháng, quý theo Chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 1245/BTNMT-

KHTC ngày 19/3/2019. 

+ Không nghiêm túc thực hiện và báo cáo Bộ kết quả rà soát, cắt giảm các 

nội dung trùng lắp hoặc không còn cấp thiết để điều chỉnh đảm bảo phù hợp với khả 

năng cân đối của ngân sách để tập trung kinh phí cho các nhiệm vụ mới cấp bách 

theo chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 2473/BTNMT-KHTC ngày 29/5/2019 

+ Chậm lập báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành đối với các dự án đã 

quá thời gian thực hiện, chưa lập báo cáo trình phê duyệt. 

  

     VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 


