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Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường 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 cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn tạo động lực cho phát triển. Bộ đã 

hoàn thành việc trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định 

chi tiết hướng dẫn thi hành luật Đo đạc bản đồ tạo thành hành lang pháp lý cho 

công tác đo đạc, phát triển các ứng dụng về thông tin địa lý, viễn thám trong quản 

lý giám sát về TN&MT, phát triển KT-XH1. Trình Chính phủ ban hành Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) với nhiều nội dung đổi 

mới, chú trọng kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm; quản lý chặt chẽ chất thải rắn, 

quản lý nước thải, quản lý khí thải; nhập khẩu phế liệu; đẩy mạnh cải cách hành 

chính (CCHC), tăng cường phân cấp cho địa phương; tăng cường trách nhiệm, 

nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác BVMT. Tiếp thu ý 

kiến các Thành viên Chính phủ hoàn thiện trình Chính phủ 06 Nghị định2. Xây 

                   
1 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn thám, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. 
2 Gồm các Nghị định: Quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; quản lý cát sỏi lòng 
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dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 đề án3 triển khai Nghị quyết của 

Trung ương và thí điểm một số cơ chế đột phá để phát huy nguồn lực tài nguyên 

cho phát triển KT-XH của đất nước. Ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư, 

trong đó 06 Thông tư thuộc Chương trình 06 tháng đầu năm, 01 Thông tư ngoài 

Chương trình và 02 Thông tư trước tiến độ (Chi tiết tại các Phụ lục 01 và 02). 

2. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố 
cáo tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Bộ đã tổ chức Hội 

nghị toàn ngành triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Phối hợp với 

địa phương khảo sát, thống nhất đối tượng thanh tra trước khi thành lập đoàn 

thanh tra theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai 07 cuộc thanh tra, 

kiểm tra; 02 đoàn giám sát thanh tra4. Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về TN&MT tại tỉnh Quảng Nam, Lào Cai, Phú Thọ và 

53 kết luận thanh tra, kiểm tra về môi trường thực hiện cuối năm 2018; xử phạt vi 

phạm hành chính 28 tổ chức với tổng số tiền xử phạt 3.844 triệu đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tiếp nhận, xử lý 1.756 lượt đơn khiếu nại, tố 

cáo, trong đó số đơn thư phải xử lý là 893 vụ việc. Thực hiện tiếp 173 lượt công 

dân với tổng số 326 người, trong đó có 17 lượt đoàn đông người. Trong 6 tháng 

đầu năm 2019, Bộ phải xử 19 vụ việc khiếu nại được Thủ tướng Chính phủ giao, 

đến nay đã hoàn thành xử lý 9 vụ, còn 10 vụ việc đang kiểm tra, xác minh xử lý. 

Qua công tác phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ yếu là 

đơn khiếu nại vượt cấp; nội dung khiếu nại liên quan đến giá bồi thường, hỗ trợ 

khi thu hồi đất; quyết định thu hồi đất. 

3. Tập trung đánh giá để kiện toàn tổ chức của Bộ, ngành nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách 
nhiệm của người đứng đầu với nhiệm vụ của đơn vị: Bộ đã tập trung rà soát, 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổng cục, mô hình tổ chức của ngành; rà 

soát quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; sơ kết đánh 

giá thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản lý nhà 

nước giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực TN&MT. 

Triển khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ 

công chức, viên chức ngành TN&MT đến năm 2030; hoàn thiện dự thảo Quy định 

của Ban Cán sự đảng Bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên5 và 
                                                         
sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; sửa đổi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về phương pháp tính mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản; Nghị định sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 
3 Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam; Tổ chức diễn đàn ĐBSCL năm 2019; Tổ 

chức hội nghị hợp tác phân ban Việt Nam - Hà Lan; kế hoạch triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ; Kế hoạch 

tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Chương trình 

trọng điểm điều tra cơ bản TN,MT biển và hải đảo đến năm 2030; Cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc 

thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.  
4gồm: 01 cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về TN&MT tại thành phố Hải Phòng; 01 cuộc kiểm tra việc thực 

hiện kết luận thanh tra tại tỉnh Kon Tum; 03 cuộc kiểm tra về lĩnh vực viễm thám tại Sở TN&MT Quảng Ninh, Nam Định 

và Ninh Bình; 01 cuộc kiểm tra đột xuất về nắm bắt thông tin hiện tượng vùng nước ven bờ vịnh Đà Nẵng đổi màu bất 

thường; 01 cuộc thanh tra chấp hành bảo vệ môi trường ở Hòa Bình. 
5 Nhằm cụ thể hoá Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 
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Khung tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của Bộ TN&MT nhằm tiếp tục đổi 

mới phương pháp đánh giá và phân loại công chức, viên chức; rà soát xây dựng hệ 

thống danh mục, mô tả vị trí việc làm của các cơ quan đơn vị thộc ngành TN&MT. 

4. Đẩy mạnh chỉ đạo công tác CCHC với trọng tâm là cải cách TTHC và 

hiện đại hóa nền hành chính. Từ cuối năm 2018, Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC 

năm 2019 và 12 chương trình, kế hoạch thành phần6. Thực hiện cắt giảm, đơn 

giản hoá 25 TTHC, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực môi trường. Công bố 

TTHC trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương 

thực hiện nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) lên từ 5 - 8 bậc, chỉ số Chất lượng 

quản lý hành chính đất đai (B3) lên 2 - 3 bậc trong năm 2019. 

Thực hiện việc quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng ở 

Bộ và kết nối với các địa phương. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Quản lý văn bản 

và hồ sơ điện tử, liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc 

gia. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC, trong đó có 68 

dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (11 TTHC kết nối với Cổng 

thông tin Một cửa quốc gia), vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 

TTHC. Chỉ số CCHC năm 2018 (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 

hành chính năm 2018 có bước tiến đạt 82.52/100 điểm, xếp thứ 9/18 Bộ, ngành. 

Về kết quả giải quyết TTHC: Bộ đã tiếp nhận tổng số 2.302 hồ sơ TTHC7, 

đã giải quyết, trả kết quả 1.112 hồ sơ, trong đó có 73,3% hồ sơ trả đúng hạn, 

26,7% hồ sơ trả quá hạn (gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2018); đang xử lý 

1.190 hồ, trong đó hiện có 53 hồ sơ đã quá hạn trả kết quả, chiếm 4,5% tổng số hồ 

sơ đang xử lý, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2018 (Chi tiết tại Phụ lục 03). 

 

 

                   
6 Quyết định số 4001/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 về kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019; Quyết định số 

3912/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 về kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật; Quyết định số 3911/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 vè Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT 

và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT; Quyết định số 3877/QĐ-BTNMT 

ngày 25/12/2018 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT; Quyết định số 3999/QĐ-BTNMT ngày 

28/12/2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 về 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Quyết định số 3921/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 về kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Bộ TN&MT. 
7 Gồm 1.246 hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 và 1.056 hồ sơ nộp năm 2019. 
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5. Tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch - tài chính, cách thức chỉ đạo, điều 

hành triển khai nhiệm vụ và tài chính, ngân sách bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019; ưu tiên đầu tư các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đặt ra đối với ngành. 

Bộ đã ban hành Quy chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; Bộ đơn 

giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai Điều tra, thu thập thông tin 

xây dựng khung giá các loại đất; rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định 

mức KTKT giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện Quy chế Quản lý tài sản công. 

Về giao ngân sách nhà nước: Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1453/QĐ-

BTNMT ngày 11/6/2019 điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 (lần 1), phân 

bổ 2.316.767/2.318.967 triệu đồng. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho các 

dự án8 là 1.310.993 triệu đồng; phân bổ 12,23 tỷ đồng thuộc Chương trình tăng 

trưởng xanh và ứng phó với BĐKH và 8,272/118 tỷ đồng từ kinh phí sự nghiệp môi 

trường cho 04 dựa án thuộc Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020. 

Về thu, chi ngân sách: Đến ngày 30/6/2019 tổng số thu ngân sách là 47.324 

triệu đồng, đạt 106% kế hoạch giao9. Tỷ lệ giải ngân Kho bạc là 712.674/2.168.417 

triệu đồng đạt 33% dự toán, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 10,75%, tương 

ứng 39% so với số được Bộ Tài chính thống nhất phân bổ và được nhập trên hệ 

thống tabmis. Giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT đạt 15%, tăng 5% so 

với cùng kỳ năm 2018. Giải ngân vốn đầu tư công là 317.032/1.310.993 triệu 

đồng, đạt 24,18% kế hoạch giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 3,18%. 

Nhìn chung việc giải ngân còn chậm so với kế hoạch do còn vướng mắc về thủ 

tục đất đai, chờ ý kiến của nhà tài trợ, chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong tổ 

chức thực hiện ngay từ quý I/2019. 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới: Bộ đã phê duyệt 54 nhiệm 

vụ chuyên môn mở mới năm 201910, còn 18 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ đã phê 

duyệt danh mục nhiệm vụ mở mới từ năm 2016 - 2018 chưa phê duyệt. Về việc 

phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn kết thúc năm 2018, theo kế hoạch có 58 nhiệm 

vụ kết thúc, tuy nhiên đến nay, mới có 29 nhiệm vụ có Quyết định phê duyệt hoàn 

thành, còn 29 nhiệm vụ đơn vị chưa phê duyệt hoặc trình phê duyệt hoàn thành 

theo quy định. (Chi tiết tại các Phụ lục 04, 05, 06, 07) 

Về việc giải ngân vốn ODA: Bộ hiện đang quản lý thực hiện 22 dự án gồm 

8 dự án vốn vay và 14 dự án viện trợ không hoàn lại, với tổng số vốn cam kết là 

4.727.941 triệu đồng. Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 giao cho các dự án là 

869.556 triệu đồng, giải ngân đến hết quý II/2019 là 68.439 triệu đồng (đạt 

7,87%). Kế hoạch vốn đối ứng năm 2019 là 85.236 triệu đồng, giải ngân đến hết 

quý II/2019 là 28.749 triệu đồng (đạt 33,73%). Một số dự án vốn vay lớn giải 

ngân chậm dẫn đến tỷ lệ giải ngân chung của các dự án ODA còn thấp. Nguyên 

                   
8 Quyết định số 100/QĐ-BTNMT ngày 16/01/2019; 
9 Cụ thể: 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. 
10 Có 12 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 
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nhân chính do các chủ đầu tư còn đang lúng túng trong quá trình triển khai thực 

hiện (Chi tiết tại Phụ lục số 08). 

6. Tập trung rà soát các điều ước, cam kết quốc tế thuộc phạm vi quản lý 
của ngành, đề xuất luật hóa nhằm phát huy các lợi thế của hội nhập. Tiếp tục 

mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực để huy động nguồn lực, kinh nghiệm của quốc 

tế cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH11. Tổ chức 

thành công Hội nghị liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan lần thứ 7. Chuẩn bị tốt 

nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Hội nghị Uỷ ban điều phối chung lần thứ 

12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam (CLV); Hội nghị Bộ 

trưởng Môi trường ASEAN đặc biệt về rác thải biển.  

7. Tiếp tục đổi mới trong nghiên cứu khoa học; từng bước triển khai và 
ứng dụng khoa học và công nghệ để hiện đại hóa ngành TN&MT. Tập trung xây 

dựng 29 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

(QCVN)12; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015; Xây dựng các quy trình ISO cho việc thực hiện các quy trình công việc 

đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khoa học và công nghệ 

phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai rà soát, hoàn thiện 

hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường trong điều kiện hội nhập. 

Tiếp tục triển khai 250 đề tài cấp bộ chuyển tiếp, bám sát các định hướng 

nghiên cứu theo Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xác định các đề tài mở mới trong năm 2019. 

 Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 

kết nối điều hành giữa Trung ương và địa phương. Triển khai, cập nhật xây dưng 

Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0. Tập trung xây dựng Hệ cơ sở 

dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; triển 

khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ. 

II. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

1. Công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến, các tồn tại hạn 

chế đang từng bước được khắc phục, nguồn lực tài nguyên đang được phát 

huy cho phát triển KT-XH của đất nước. 

1.1. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, nguồn lực 
đất đai trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trình Quốc hội 

báo cáo về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở các đô thị và giải trình 

ý kiến của các đoàn Giám sát. Tập trung khảo sát, xây dựng Khung giá các loại 

đất; chỉ đạo các địa phương tổng hợp các vướng mắc bất cập trong quá trình thi 

hành Luật đất đai để sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các Nghị định quy định chi 

tiết thi hành. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Đề án thí điểm tích 

tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung; Đề án tăng cường 

                   
11 Xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định CPTPP của Bộ; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và Bộ Năng lượng 

Mỏ và Phát triển bền vững Ma-rốc; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác định giá đất, đăng ký, xây 

dựng hệ thống thông tin đất đai, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với Hàn Quốc trong xây dựng chính sách về môi trường. 
12 Gồm xây dựng 27 TCVN và 02 QCVN  
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quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Đề án các giải 

pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất; nhiệm vụ QHSDĐ cấp quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Rà soát, xử lý, công khai các dự án chậm tiến độ, để lãng phí đất đai13, phát 

huy hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển, thu ngân sách từ đất đạt 49,9 nghìn 

tỷ đồng, chiếm 9,5% thu ngân sách nội địa; chỉ đạo rà soát đất đai có nguồn gốc 

từ nông lâm trường, khu vực biên giới gắn với công tác ổn định dân cư. Hướng 

dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. 

Đến nay, cả nước đã hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 

97,3% diện tích cần cấp14; xây dựng đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu của 161/713 

đơn vị hành chính cấp huyện; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong 

khuôn khổ dự án VILG.  

1.2. Tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài 
nguyên nước, đảm bảo an ninh nguồn nước. Hoàn thiện Quy hoạch điều tra cơ 

bản tài nguyên nước; xây dựng nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Chỉnh sửa, bổ sung 05 quy trình vận hành liên 

hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk. 

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, chủ hồ trong vận hành quy trình liên hồ 

chứa đảm bảo nước cho sản xuất, phát điện và điều tiết giảm lũ. Tập trung kiểm tra, 

thanh 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 ĐBSCL. Hoàn thành 

việc báo cáo Bộ Chính trị về nội dung tham vấn Dự án thuỷ điện Pắc Lay và chủ 

động trong các đối sách của Việt Nam trong sử dụng nguồn nước sông Mê Công. 

1.3. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho quản lý chặt chẽ cát sỏi lòng 

sông, quản lý tài nguyên khoáng sản theo cơ chế thị trường, triển khai xác định 
các tiềm năng khoáng sản chiến lược. Bộ đã trình Chính phủ lập đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tiếp thu ý kiến thành viên 

Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo 

vệ lòng, bờ, bãi sông, dự thảo Nghị định quy định phương pháp tính, mức thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản. Trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo 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. Tập trung triển khai đề án điều tra, đánh giá tổng thể 

tiềm năng khoáng sản vùng Tây Bắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phê duyệt 

48 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tổ chức đấu giá thành công 02 

mỏ khoáng sản, 23 khu vực mỏ15. Tính đến 30/5/2019, tổng số tiền nộp NSNN 

của các giấy phép đã được tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ khi Luật 

khoáng sản 2010 có hiệu lực là 3.098 tỷ đồng.  

1.4. Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

                   
13 Rà soát xử lý hơn 23 nghìn ha đất của các dự án chậm triển khai 
14 Đất sản xuất nông nghiệp đạt 93,5%, đất lâm nghiệp đạt 98,2%, đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 86,4%, đất ở nông 

thôn đạt 96,2%, đất ở đô thị đạt 98,4%, đất chuyên dùng đạt 87,2%, cơ sở tôn giáo đạt 83,6%. 
15 Đấu giá quặng apatit khai trường 19b, tỉnh Lào Cai (tăng hơn 2 lần giá khởi điểm); cát trắng khu vực Cây Táo 3, 

xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (tăng 0,45% so với giá khởi điểm). Theo báo cáo của địa 

phương (một số tỉnh như  Kon Tum, Yên Bái, Quảng Trị, Lào Cai) đã tổ chức đấu giá thành công với 
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năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy các lợi thế của biển. Bộ đã xây 

dựng trình Chính phủ 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. Trình Thủ 

tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo đến năm 2030; Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại 

dương đến năm 2030; nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch 

tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Tiếp thu, hoàn thiện dự 

thảo Nghị định thay thế Nghị định số 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. Ban hành 03 Giấy phép nhận chìm và 08 Quyết định 

giao khu vực biển phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến nhất là trong 

vấn đề rác thải nhựa  

Cùng với hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn 

Bộ đã khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý, quy hoạch xử lý chất 

thải rắn theo Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ; chuẩn bị cho Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc về quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Trình 

Quốc hội Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2018 về môi trường nước các 

lưu vực sông. Trình Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ Quy hoạch BVMT quốc gia; 

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học; Quy hoạch tổng thể quan trắc môi 

trường quốc gia, thư kêu gọi và tổ chức lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa 

tạo được sự lan tỏa, bước đầu thu hút sự hưởng ứng của các địa phương, doanh 

nghiệp và Nhân dân.  

Kiểm soát, giám sát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi 

trường16. Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai xử lý ô nhiễm tại 47 làng 

nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng, hoàn thiện hệ thống các xử lý nước thải tập 

trung tại các KCN trước khi đi vào hoạt động. Đến tháng 6 năm 2019, số lượng cơ 

sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giảm 79 cơ sở so với năm năm 2017; đã có 

242/274 KCN đang hoạt động có khu xử lý nước thải tập trung (đạt 88,3%), trong 

đó có 191 KCN có trạm quan trắc tự động (chiếm 78,9%). Phối hợp chặt chẽ với 

các địa phương tích cực triển khai 03 Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Cầu, 

sông Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai. Tiếp tục duy trì 09 chương trình quan 

trắc môi trường tại các lưu vực sông, nước mặt; 03 chương trình quan trắc môi 

trường tại các vùng kinh tế trọng điểm; 02 chương trình quan trắc tác động. Tiếp 

nhận giải quyết 143 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong công tác BVMT 

gửi đến Bộ; tổ chức kiểm tra 05 vụ việc, sự cố ô nhiễm; tiếp nhận, xác minh, xử lý 

562 vụ người dân, doanh nghiệp phản ánh qua đường dây nóng. 

                   
16 Tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy 

Giấy Lee&Man Việt Nam, Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, Công ty TNHH Lọc hoá 

dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa; các Dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - Bình Thuận; Nhà máy nhiệt điện 

sông Hậu tại Hậu Giang và Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh; Dự án Bôxit nhôm Lâm Đồng và các dự 

án tại Trung tâm điện lực Thái Bình; Dự án “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt” tại tỉnh Quảng Ngãi. 
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Triển khai xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng 

bền vững đất ngập nước; hướng dẫn, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương đẩy 

mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và 

phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.  

3. Nâng cao chất lượng dự báo; làm tốt vai trò điều phối trong ứng phó 

với BĐKH 

3.1. Hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý, tiếp tục nâng cao chất 

lượng công tác dự báo phục vụ nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. 
Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV để tạo 

hành lang pháp lý động bộ cho công tác xã hội hóa dự báo phục vụ kinh tế - xã 

hội; xây dựng quy định dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, cấp báo động lũ 

trên các sông. Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Đề án Tăng cường 

công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp 

phần bảo đảm an ninh của đất nước.  

Đổi mới công tác dự báo theo hướng dự báo tác động của KTTV đến các 

ngành nghề như nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch. Triển khai thực 

hiện dự báo xu thế thời tiết đến 10 ngày cho các khu vực, dự báo chi tiết thời tiết 

điểm đặc trưng, dự báo thời tiết chi tiết cho từng thành phố, huyện, thị xã trên cả 

nước. Nâng thời hạn dự báo bão, ATNĐ thêm 1-2 ngày so với quy định. Theo dõi, 

dự báo kịp thời, sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn; cung cấp kịp thời các 

bản tin dự báo, cảnh báo và cấp độ rủi ro thiên tai cho các cơ quan, ban, ngành 

Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác 

chỉ đạo phòng chống thiên tai. Thực hiện dự báo mưa lớn định lượng cho các tỉnh 

trong khu vực xảy ra mưa lớn, phối hợp với các đơn vị xây dựng bản đồ mưa độ 

phân giải 5x5km.  

3.2. Làm tốt vai trò điều phối, chủ động nghiên cứu các giải pháp chiến 
lược về ứng phó với BĐKH. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 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 BĐKH; tổ chức Hội nghị đánh giá những 

kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc; xác định được các nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới; tạo được sự chuyển biến mạnh 

mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân 

trong triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Bộ đã phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức thành công Phiên họp lần 

thứ 7 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về BĐKH. Trình Thủ tướng 

Chính phủ Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất 

làm suy giảm tầng ô-dôn. Triển khai nghiên cứu các giải pháp tổng thể phòng 

chống xâm thực biển, sạt lở, sụt lún ở khu vực miền Trung và ĐBSCL. Phối hợp 

với các Bộ, ngành, địa phương để điều phối và triển khai các nhiệm vụ năm 2019 

thuộc Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2016-2020.  

4. Thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác đo đạc và 

bản đồ, viễn thám;triển khai xây dựng hệ thống thông tin địa lý, siêu dữ liệu 
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viễn thám phục vụ cho các hoạt động KT-XH. 

4.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị hạ tầng không gian địa lý cho các 
hoạt động kinh tế - xã hội. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành Luật đo đạc và bản đồ; trình Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật. Triển khai Đề án xây dựng, hoàn thiện 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia, dữ liệu không gian địa 

lý quốc gia; dự án Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh 

thổ Việt Nam; Chiến lược Phát triển ngành đo đạc, bản đồ và hạ tầng Dữ liệu 

không gian địa lý quốc gia. Xây dựng và vận hành thử nghiệm Cổng thông tin 

không gian địa lý Việt Nam với 6 bộ dữ liệu về hệ thống các điểm gốc đo đạc quốc 

gia, các mạng lưới đo đạc quốc gia; dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu bản đồ địa 

hình quốc gia; dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám; dữ liệu bản đồ chuẩn 

biên giới quốc gia; dữ liệu bản đồ địa giới hành chính; dữ liệu địa danh. Hoàn thành 

việc xây dựng 65 trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ trùm cả nước. 

4.2. Tăng cường ứng dụng viễn thám trong quản lý TN&MT. Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn 

thám; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia 

làm cơ sở cho đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát triển KT-XH, 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát lãnh thổ. Hoàn thiện việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. Thử 

nghiệm Cổng thông tin điện tử dữ liệu viễn thám quốc gia tại chỉ 

http://csdlvtqg.gov.vn và dịch vụ tra cứu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia tại địa 

chỉ http://rsc.gov.vn. Triển khai thực hiện tốt việc giám sát lãnh thổ biển, hải đảo; 

giám sát môi trường, giám sát biến động về tài nguyên. Chuẩn bị Dự án hợp tác 

với Ấn Độ về thiết lập trạm Dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu 

ảnh vệ tinh (trong Chương trình Hợp tác ASEAN - Ấn Độ). Phối hợp tốt với Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc đặt chụp ảnh; thu nhận, xử 

lý và tổng hợp dữ liệu từ vệ tinh viễn thám VNREDSat-1, cung cấp theo yêu cầu. 

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ GIAO 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ được giao và tiếp nhận 2.460 nhiệm vụ phải xử 

lý, trong đó: 19/73 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2019; 873 nhiệm 

vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 1.514 nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao. Đến 

nay, Bộ đã hoàn thành: 1.847/2.460 nhiệm vụ, chiếm 75% (trong đó hoàn thành 

đúng hạn: 1.407 nhiệm vụ, chiếm 76%; hoàn thành nhưng quá hạn 440 nhiệm vụ, 

chiếm 24%), số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn: 561/2.460 nhiệm 

vụ, chiếm 22,8%; số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành 52/2.460 nhiệm vụ, 

chiếm 2,20% (Chi tiết tại Phụ lục 09). 
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Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã bám sát các Nghị quyết 

của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

Quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, khoa học trong công tác chỉ đạo điều hành, lắng 

nghe đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước để hoàn thiện thể 

chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để kiến tạo cho phát triển; kịp 

thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc phát sinh từ địa 

phương cơ sở để thúc đẩy phát triển bứt phá. Cho đến nay, đã đạt được những chỉ 

tiêu đặt ra từ đầu năm: (1) thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa nhất là 

trong lĩnh vực môi trường, số thủ tục thực hiện theo hình thức trực tuyến vượt 

mức Thủ tướng Chính phủ giao; (2) thu ngân sách vượt mức kế hoạch trong 6 

tháng đầu năm (đến 30/6/2019 đã đạt 106% kế hoạch giao); hoàn thành việc giám 

sát quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai ở đô thị, nguồn thu từ đất dự kiến vượt kế 

hoạch đề ra, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 97,3% diện tích cần cấp, tỷ lệ người có 

đất nông nghiệp bị thu hồi hài lòng về mức bồi thường đạt 68% (qua khảo sát của 

PAPI); (3) thu tiền từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước lũy kế đến nay đạt 

9.000 tăng 2.000 tỷ so với năm 2018; các hồ chứa được giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ việc vận hành hàng ngày đảm bảo yêu cầu điều tiết nước cho sản xuất và phát 

điện; (4) tài nguyên khoáng sản được quản lý minh bạch hiệu quả thông qua đấu 

giá quyền khai thác mỏ, khoáng sản; (5) hoàn thành xây dựng kế hoạch Tổng thể 

và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; (6) các chỉ số về môi trường có sự chuyển 

biến, tỷ lệ KCN có khu xử lý chất thải tập trung đến tháng 5 đạt 88,3%, phong 

trào chống rác thải nhựa đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của 

xã hội; (7) Các chỉ số PAPI, chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, chỉ 

số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số CCHC,… đều tăng. (8) Ứng phó với 

BĐKH đã huy động được sự chung tay của hệ thống chính trị nhất là ở ĐBSCL.  

Tuy nhiên, công tác quản lý TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và 
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những thách thức: (1) số vụ việc khiếu kiện về đất đai giảm nhưng số vụ việc phải 

giải quyết là các vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, đã qua nhiều cấp giải quyết, 

hồ sơ, giấy tờ tài liệu không đầy đủ. Nguồn thu từ đất tăng nhưng cơ cấu tăng 

chưa hợp lý, chưa mang tính bền vững. (2) Công tác bảo vệ tài nguyên nước chưa 

được quan tâm đúng mức dẫn đến nguy cơ ô nhiễm, suy giảm chất lượng nước; 

các vấn đề mang tính liên ngành: quy hoạch, phát triển, bảo vệ nguồn sinh thủy, 

bảo vệ nguồn nước trong quá trình thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi, nuôi 

trồng thủy sản… chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp; 

(3) Công tác BVMT còn hạn chế, phát sinh các điểm nóng phức tạp; việc phân 

loại rác thải tại nguồn chưa được triển khai rộng rãi; còn tình trạng xem nhẹ các 

tác động về môi trường khi quyết định các dự án đầu tư; (4) BĐKH ngày càng 

phức tạp, khó lường, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng; sạt lở bờ sông, 

ven biển xảy ra nghiêm trọng ở một số tỉnh ĐBSCL, miền Trung ảnh hưởng lớn 

đến phát triển KT-XH và đời sống Nhân dân; (5) Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu 

của ngành còn chậm; mạng lưới quan trắc, công nghệ dự báo, cảnh báo mặc dù đã 

được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phân tích, dự báo, 

cảnh báo thiên tai, môi trường; (6) Nhiều chính sách, pháp luật chưa theo kịp yêu 

cầu phát triển. 

 

Phần thứ hai 

 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

Để thực hiện thành công mục tiêu năm 2019 là năm bứt phá về mọi mặt, Bộ 

đặt quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong chương trình 

công tác năm, chương trình hành động của ngành thực hiện các Nghị quyết số 

01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; trong 6 tháng cuối năm 2019, 

các đơn vị cần 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 2019 của Bộ (chi tiết tại Phụ lục 10); đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy 

hành động; chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành; dự báo, phản ứng chính 

sách kịp thời để vượt qua khó khăn, thách thức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực 

chất trong công tác quản lý sử dụng tài nguyên, chủ động trong công tác BVMT 

và ứng phó với BĐKH đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an 

sinh xã hội. Cụ thể là: 

I. VỀ CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, 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. Sửa đổi Luật đất đai hoàn thiện các công cụ kinh tế, tài 

chính, đổi mới phương pháp định giá đất để quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai 

phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, phòng chống thất thoát, lãng phí trong 

quản lý, sử dụng đất. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất 

và nhà đầu tư. Đổi mới nội dung, phương pháp lập quy hoạch với tầm nhìn dài 

hạn, khai khác tối đa không gian ngầm và chiều cao; quản lý quy hoạch đến thửa 
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đất; hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để thúc đẩy tập trung 

đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. 

Sửa đổi Luật BVMT giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế 

và BVMT, hoàn thiện cơ chế tài chính, trách nhiệm đóng góp trong giải quyết các 

vấn đề môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải chi trả chi phí BVMT, 

khuyến khích xã hội hoá, thể chế hoá các cam kết quốc tế về môi trường mà Việt 

Nam đã tham gia. Thiết lập các hàng rào kỹ thuật để tạo những thay đổi đột phá, 

đảm bảo sự chủ động trước các nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch chuyển các 

công nghệ lạc hậu vào Việt Nam.  

Trình Chính phủ 05 Nghị định thuộc Chương trình xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 201917.  

2. Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời vấn đề 

bức xúc, điểm nóng phát sinh. Ưu tiên cho nguồn lực cho, kiểm tra thanh tra 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. 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 

quy trình liên thông trong giải quyết các TTHC thuộc các lĩnh vực môi trường, tài 

nguyên nước, biển và hải đảo. Thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối 

với tất các các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. 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; thúc đẩy về ứng dụng 

công nghệ thông tin và triển khai vận hành Chính phủ điện tử. Chuyển dần việc 

chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở TN&MT sang môi trường mạng. Tiếp tục 

hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp; thiết lập cơ chế 

để người dân đánh giá chất lượng cung cấp các dịch vụ công. 

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 

đạo đức công vụ nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục 

hành chính. Triển khai Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức 

ngành TN&MT đến năm 2030. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các 

cơ quan đơn vị nếu để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm các quy định của pháp 

luật, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. 

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

                   
17 Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 về Khung giá đất; Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực BVMT; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài 

nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 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; Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định thi hành Luật đất đai. 
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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. Điều hành dự toán ngân sách nhà 

nước linh hoạt, trong đó tập trung nguồn lực tài chính thực hiện các vấn đề cấp bách 

của ngành TN&MT theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

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. Tăng cường phối hợp nghiên cứu KH&CN giữa các 

đơn vị trong và ngoài Bộ, lấy một số Viện và hai trường đại học trực thuộc Bộ 

làm nòng cốt để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về TN&MT, tập trung 

trước mắt vào các lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; 

biển và hải đảo. 

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. 

II. CÁC NHIỆM VỤ THEO CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

1. Sử dụng bền vững, phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên cho 

phát triển. 

1.1. Tập trung cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, nâng cao chỉ số đăng ký 

tài sản, giải quyết các tồn tại hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, 
khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Tập trung triển khai các giải pháp khắc 

phục các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các đô thị. Xử 

lý có hiệu quả trình trạng lãng phí đất đai; đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cắm mốc, 

giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc nông, lâm trường để phát huy hiệu quả quỹ 

đất cho phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nhất là ở khu vực Tây Nguyên. 

Chuẩn bị tốt cho kiểm kê đất quỹ đất đai toàn quốc.  

Thực hiện tốt việc quản lý, công khai quy hoạch, thủ tục giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận, thực hiện các 

giao dịch về quyền của người sử dụng đất để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ 

số “đăng ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai”. Tập trung xây 

dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai, thực hiện kết nối liên thông thủ 

tục với cơ quan thuế. Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng 

các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí 

và dư luận quan tâm. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan 

đến việc thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến Quy 

hoạch. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho 05 tỉnh, 

thành phố, gồm: Đà Nẵng, Cà Mau, Bến Tre, Hải Dương và Quảng Nam và điều 
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chỉnh QHSDĐ an ninh theo đúng quy định của Luật Quy hoạch. 

1.2. Tăng cường quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước. 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... để đáp ứng yêu cầu quản lý. Trình Thủ tướng Chính phủ điều 

chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng 

Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk, nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên 

nước quốc gia. Tập trung hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng tài nguyên nước 

lưu vực sông Hồng -  Thái Bình, sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Srêpôk.  

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định về thu 

tiền cấp quyền khai thác TNN. Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, 

xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự 

động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và 

việc xả dòng chảy tối thiểu. 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 ĐBSCL.  

1.3. Tăng cường điều tra cơ bản, phát huy nguồn lực khoáng sản cho 
phát triển kinh tế đất nước. Trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự 

thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 

khai thác tài nguyên nước. Triển khai công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng 

sản thuộc Đề án Tây Bắc; đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung 

Trung Bộ; triển khai đánh giá tiềm năng cát tại các lưu vực sông vùng ĐBSCL và 

đề xuất quy hoạch thăm dò, khai thác thích ứng với BĐKH. Đẩy mạnh đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xác định 

khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

1.4. Triển khai có hiệu quả các đề án điều tra cơ bản, tăng cường nghiên 

cứu khoa học về biển để từng bước làm chủ biển khơi. Triển khai Kế hoạch 

hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển kinh tế biển; Chủ 

động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề 

xuất với cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh về quản lý tổng hợp tài 

nguyên và BVMT biển và hải đảo; phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển 

khai kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Thực hiện việc giao khu vực biển phục vụ các 

hoạt động phát triển KT-XH và nhận chìm nạo vét luồng lạch. 

2. Tập trung tạo chuyển biến căn bản trong công tác BVMT, phấn đấu 

mục tiêu vượt chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. 

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 03 Đề án18, tổ chức tốt Hội nghị toàn 

quốc về quản lý chất thải rắn; rà soát, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý về quản 

lý chất thải rắn theo hướng thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trên phạm 

vi cả nước. Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông 

                   
18 Đề án tổng thể về mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn; Đề án tổng thể tăng cường 

quản lý môi trường các KCN, CNN, làng nghề; Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam 
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thôn, đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế để giảm thiểu, quản lý chặt chẽ rác thải 

nhựa từ đất liền ra đến đại dương; hoàn thiện và triển khai nhân rộng các mô hình 

phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý rác thải kết hợp 

thu hồi năng lượng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thu hút sự tham gia 

hiệu quả của doanh nghiệp. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm điều 

chỉnh hành vi tiêu dùng thông qua các công cụ thuế, phí; tạo thuận lợi để người dân 

tiếp cận sản phẩm thay thế thân thiện môi trường; thúc đẩy nếp sống văn minh, hợp 

vệ sinh môi trường. Tập trung quản lý môi trường các KCN, CCN, làng nghề; rà 

soát kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng khu xử lý nước thải tập trung, 

buộc các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám 

sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật, truyền số liệu trực tiếp về Sở 

TN&MT; trường hợp, Nhà nước đầu tư, phải bố trí kinh phí để thực hiện. Giám 

sát chặt chẽ công tác BVMT đối với  các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây sự 

cố, ô nhiễm môi trường cao; kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, việc nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường. Tăng cường BVMT các lưu vực sông.  

Tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Đa dạng 

sinh học; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về phân tích nguy cơ xâm hại của 

loài ngoại lai nhằm từ bước ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại; 

hướng dẫn kỹ thuật về chuồng trại tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, quy 

trình cứu hộ và tái thả các loài vào môi trường sống tự nhiên. Xây dựng "Đề án 

kiểm kê đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh 

học"; xây dựng và tổ chức thực hiện một số Chương trình bảo tồn các loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

3. Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thuỷ văn 

phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai; tập trung nghiên cứu các 

giải pháp tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu 

3.1. Tăng cường hiện đại hoá, đổi mới công tác dự báo theo nhu cầu xủa xã 

hội. Theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, sát diễn biến các hiện tượng KTTV 

nguy hiểm như: áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, nước dâng, nắng 

nóng, hạn hán, rét hại, sương muối; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương, 

phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai. Thực hiện cơ chế xã hội 

hóa để tăng mật độ điểm đo KTTV đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Huy động 

nguồn lực xã hội trong thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến 

năm 2020, Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 

2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng, hiện đại hóa mạng lưới trạm 

KTTV bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa, xây dựng các 

mô hình số dự báo thời tiết, dự báo lũ cực ngắn, dự báo ngập úng đô thị, dự báo 

hải văn, nâng chất lượng dự báo tương đương các nước tiên tiến; triển khai phân 

vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai. 

3.2. Nghiên cứu các giải pháp tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu, làm 

tốt vai trò cơ quan điều phối triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP. Trình Thủ 
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tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH. 

Xây dựng tiêu chí xác định các dự án có tính chất liên vùng, kết hợp đa mục tiêu. 

Tập trung xây dựng Trung tâm dữ liệu cho vùng ĐBSCL kết nối liên vùng và tiểu 

vùng Mê Công; thực hiện một số dự án cấp bách về phòng chống sạt lở đê sông, đê 

biển và tạo sinh kế bền vững; triển khai chương trình đánh giá liên ngành để có giải 

pháp tổng thể công trình và phi công trình phòng chống sạt lở đê sông, đê biển. Cập 

nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về BĐKH, nước biển dâng gắn với mô 

hình số độ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển KT-XH. 

4. Triển khai xây dựng hạ tầng không gian địa lý, tích hợp các dữ liệu 

nền tảng để sẵn sàng cho ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

4.1. Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến 

năm 2030, định hướng phát triển đến năm 2040. Xây dựng dữ liệu thông tin địa lý 

(GIS), phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) tích hợp các quy 

hoạch; vận hành thử nghiệm Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam. Hoàn 

chỉnh hệ quy chiếu quốc gia để kết nối với Hệ quy chiếu quốc tế ITRF.  

Hiện đại hóa hệ tọa độ quốc gia, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; cập nhật, 

bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình cho các khu 

vực trên cả nước. Hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia giai đoạn 1 và 

triển khai Giai đoạn 2; xây dựng hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia. 

4.2. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác điều tra cơ bản về tài 

nguyên, quản lý, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, môi trường, diễn biến sạt 

lở, biến động diện tích đất rừng,...Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ: giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm (Đề án 47), hiện chỉnh bản 

đồ địa hình bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/50.000 khu vực biên giới Việt - Trung, Tây 

Bắc và khu vực Nghệ An - Thanh Hóa; Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc 

gia; Sử dụng công nghệ Viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành lập bản 

đồ diễn biến vùng ô nhiễm, vùng nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm 

đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung; Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng 

công nghệ viễn thám.  
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