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BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm                                            

và triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật                                      

06 tháng cuối năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 3180/BTNMT-PC ngày 07 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về chuẩn bị báo cáo trình bày tại Hội nghị sơ kết 

6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Vụ Pháp chế 

xin báo cáo Bộ kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ xây dựng, ban hành 

VBQPPL 06 tháng cuối năm 2019 của Bộ như sau: 

 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

Vụ Pháp chế đã tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt Chương trình xây 

dựng và ban hành VBQPPL năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ
1
 và phê duyệt Chương trình điều chỉnh xây dựng, ban hành 

VBQPPL năm 2019 của Bộ
2
. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế đã quyết liệt trong việc 

triển khai, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong Bộ thực hiện Chương trình xây 

dựng, ban hành VBQPPL của Bộ, cũng như việc thực hiện xây dựng luật và 

ban hành văn bản quy định chi tiết
3
. Ngoài ra, Vụ Pháp chế cũng đã chủ động 

làm việc trực tiếp với một số đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất 

lượng dự thảo của văn bản. 

2. Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL trong 06 tháng đầu năm 2019 

 Theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2019
4
, Bộ phải xây dựng, trình 

cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 37 văn bản. Riêng 

06 tháng đầu năm 2019, Bộ phải xây dựng trình ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền: 11/37 văn bản (chiếm khoảng 30% của cả năm); trong đó có 01 

nghị quyết của Quốc hội và 10 thông tư: 

 2.1. Kết quả xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội 

Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành 03 lập đề nghị xây dựng 

luật, nghị quyết của Quốc hội: (1) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
                                                 
1
 Quyết định số 3809/QĐ-BTNTM ngày 19/12/2018.  

2
 Dự thảo Quyết định đã được trình Bộ trưởng xem xét, quyết định tại Phiếu trình 340/PT-PC ngày 04/7/2019 

3
 Các Công văn số 48/PC-HC ngày 17/01/2019; Công văn số 483/BTNMT-PC ngày 29/01/2019; Công văn số 

1975/BTNMT-PC ngày 02/5/2019; Công văn số 2266/BTNMT-PC ngày 16/5/2019. 
4
 Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT; Công văn số 430/VPCP-TH ngày 20/02/2019 
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Luật Đất đai; (2) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; (3) dự thảo 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.  

- Đối với 02 lập đề nghị các dự án Luật, ngày 11 tháng 6 năm 2019, Quốc 

hội đã thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, theo đó 02 

dự án Luật nêu trên sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và 

thông qua tại kỳ họp thứ 10. Hiện nay, 02 dự án Luật nêu trên đang được Tổng 

cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường khẩn trương xây dựng; tổ chức lấy ý 

kiến; hội thảo, làm việc với các đoàn đại biểu quốc hội; các bộ ngành, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

- Đối với lập đề nghị về Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý 

và đề nghị xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi các Ủy ban của Quốc 

hội thẩm tra trước khi báo cáo Ủy ban Thường Vụ Quốc hội tại Phiên họp 

tháng 7 hoặc tháng 8 xem xét, quyết định
5
. Theo đó, Chính phủ đã yêu cầu Bộ 

trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết nêu trên trong tháng 6/2019
6
 (chậm tiến 

độ). Hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang chủ trì, phối 

hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vi có liên quan tổng hợp, tiếp 

thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. 

2.2. Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Theo Chương trình, năm 2019, Bộ phải xây dựng trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 10 văn bản, trong đó: 06 Nghị định và 04 quyết định. Đến nay, 

10/10 văn bản đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tổ chức soạn thảo; 

07/10 văn bản đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (đạt 70%) và 06/10 văn 

bản đã tổ chức lấy ý kiến, đăng tải trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng 

rãi (đạt 60%). 

Trong 06 tháng đầu năm,  Bộ có 02 văn bản trình Chính phủ, trong đó Bộ 

đang chậm tiến độ 01 văn bản
7
 hiện đang chậm tiến độ và trình lại Chính phủ 01 

văn bản
8
 (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ). Ngày 17/6/2019, Bộ đã 

ký Công văn số 2846/BTNMT-TCBHĐVN gửi Chính phủ để xem xét, ban hành 

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. 

- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Bộ đã tích cực phối 

hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các dự thảo Nghị 

                                                 
5
 Công văn số 2736/TTKQH-PL ngày 14/5/2019 của Tổng Thư ký Quốc hội 

6
 Công văn số 4451/VPCP-CN ngày 24/5/2019 của Văn phòng Chính phủ 

7
 Dự thảo 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  
8
 Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân 
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định đã trình Chính phủ trong khuôn khổ Chương trình xây dựng, ban hành 

VBQPPL năm 2018 và đã được Chính phủ ban hành 03 Nghị định
9
. 

2.3. Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 

- Theo Chương trình, năm 2019, các đơn vị phải xây dựng, trình Bộ trưởng 

24 văn bản. Hiện nay, 24/24 văn bản đã thành lập Tổ soạn thảo, họp tổ soạn thảo và 
tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân. Vụ Pháp chế 

đã thẩm định 13/24 văn bản (đạt 54%) và trình Bộ trưởng xem xét, ban hành: 

10/24 (đạt 42%). 

- Trong 06 tháng đầu năm 2019, các đơn vị phải xây dựng, trình Bộ 

trưởng xem xét ban hành 10/24 thông tư. Tuy nhiên, các đơn vị mới trình Bộ 

trưởng để xem xét, ban hành 08/10 văn bản
10

  (đạt 80%) (trong đó: Bộ trưởng 

đã ban hành 06 văn bản và 02 văn bản cho lùi thời gian trình sang tháng 7/2019 

– có lý do khách quan). Chậm trình 02 văn bản
11

 (chiếm 20%). 

- Ngoài ra, Bộ trưởng đã ban hành 01 Thông tư và Vụ Pháp chế đã thẩm định 

02 thông tư ngoài Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2019. 

Nhƣ vậy, theo Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL trong 06 tháng 

đầu năm 2019, các đơn vị hoàn thành, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét trình 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 08/11 văn bản (đạt 73% của 6 tháng 

đầu năm và đạt 22% của cả năm), chậm trình 03 văn bản (chiếm 27%). 

Tính cả trong và ngoài Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL,  trong 

6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã trình Chính phủ xem xét, ban hành hoặc ban 

hành theo thẩm quyền 14 văn bản (gồm: 03 nghị định; 09 thông tư; 01 thông tư 

đã trình và được Bộ trưởng cho lùi thời gian trình ban hành) - Chi tiết tại Phụ 

lục kèm theo. 

3. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành VBQPPL 06 tháng cuối năm 2019 và 

lập kế hoạch xây dựng, ban hành VBQPPL cho các năm tiếp theo 

3.1. Về nhiệm vụ xây dựng, ban hành VBQPPL 6 tháng cuối năm 

Thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL bảo đảm đúng tiến 

độ, chất lượng đã phê duyệt (theo dự kiến Chương trình điều chỉnh xây dựng, 

ban hành VBQPPL năm 2019 - đã trình Bộ trưởng) thì số lượng VBQPPL năm 

2019 là 43 văn bản, gồm: 02 luật, 01 nghị quyết, 07 nghị định, 04 quyết định 

và 29 thông tư.  

Nhiệm vụ xây dựng, ban hành VBQPPL trong 6 tháng cuối năm 2019 là 

rất lớn: 34 văn bản (chiếm 77% của cả năm), gồm 02 dự án luật quan trọn 

                                                 
9
 (1) Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; (2)  Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; (3) 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngay 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 
10

 Thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ (07 văn bản); viễn thám 01 văn bản. 
11

 Thuộc lĩnh vực đất đai và môi trường. 
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(Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường); 01 nghị quyết của Quốc hội; 11 văn 

bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 20 thông tư của Bộ trưởng (Chi 

tiết tại Bảng thống kê kèm theo). 

Đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng văn bản nhiều nhất là Tổng cục Môi 

trường, Tổng cục Khí tượng thủy văn; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam (05 văn bản). Đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng văn bản của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều nhất là Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục 

Khí tượng thủy văn (03 văn bản). 

3.2. Về xử lý các quy định pháp luật vướng mắc, bất cập theo kiến nghị của 

địa phương, doanh nghiệp 

Bộ đã 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. Hiện nay, Tổng cục Quản lý đất đai đang khẩn trương xây 

dựng, trình Bộ trưởng trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, Vụ 

Pháp chế đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số 

thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (đề nghị các đơn vị có nhu cầu sửa đổi, bổ sung để xử lý các vướng mắc, 

bất cập thuộc lĩnh vực quản lý trong các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành 

của Bộ trưởng và gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, đưa vào dự thảo Thông tư này) 

3.3. Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và 

Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2020 

Đề nghị các đơn vị chủ động rà soát các Nghị quyết, quyết định của Ban 

chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để lập dự 

kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2021 và điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội (nếu có). 

Về Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2010, đề nghị các đơn vị 

rà soát lại dự kiến các VBQPPL đề xuất xây dựng, ban hành năm 2010 để bảo đảm 

tính khả thi. Ưu tiên các VBQPPL quy đinh chi tiết luật và xử lý quy định pháp luật 

có vướng mắc, bất cập trong quản lý nhà nước được cử tri, người dân, địa phương, 

doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. 

4. Nhận xét, đánh giá chung và đề xuất kiến nghị 

Hầu hết các đơn vị đã tích cực triển khai Chương trình xây dựng, ban 

hành VBQPPL thuộc lĩnh vực phụ trách, nhìn chung tiến độ thực hiện được 

đẩy nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2018. Trong 06 tháng đầu năm, một số đơn 

vị tiếp tục ưu tiên dành thời gian xây dựng, trình văn bản đúng tiến độ được 

giao; đồng thời cũng dành thời gian để phối hợp với các cơ quan có liên quan 

trong việc hoàn thiện dự thảo các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ 
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tướng Chính phủ đã trình từ năm 2018, theo đó, với việc Chính phủ ban hành 02 

nghị định quy định chi tiết luật đo đạc và bản đồ thì Bộ và Chính phủ đã hoàn 

thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc 

và bản đồ; đồng thời với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

đã giải quyết những vướng mắc, bất cập cũng như tiếp tục đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,... 

So với cùng kỳ năm 2018, khối lượng xây dựng, trình ban hành VBQPPL 

của 06 tháng đầu năm 2019 nhiều hơn 04 văn bản nhưng số lượng văn bản 

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ít hơn so năm 2018 (05 văn bản); chủ 

yếu trình Bộ trưởng xem xét, ban hành theo thẩm quyền (10/11 văn bản). 

Tình trạng chậm trình ban hành vẫn diễn ra (03 văn bản
12

). Một số văn bản 

mặc dù chưa đến thời hạn trình cơ quan có thẩm quyền nhưng tiến độ xây 

dựng của một số văn bản còn chậm so với kế hoạch, một số văn bản chưa tổ 

chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, trong đó có một số văn bản thuộc thẩm 

quyền ban hành của Chính phủ
13

.  

Đề xuất, kiến nghị của Vụ Pháp chế: 

Để bảo đảm chất lượng dự thảo VBQPPL và hoàn thành 100% Chương 

trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2019 của Bộ, Vụ Pháp chế kính đề nghị 

Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và làm việc trực tiếp với các đơn vị về 

nội dung của dự thảo VBQPPL. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo 

sát sao, chủ động trong việc xây dựng, phối hợp Vụ Pháp chế thường xuyên hơn 

nữa đối với công tác xây dựng VBQPPL để công tác này hoàn thành đúng tiến 

độ, với chất lượng cao. Vụ Pháp chế sẽ chủ động lên lịch trực tiếp làm việc với 

các đơn vị về nội dung dự thảo VBQPPL trước thời điểm trình Bộ trưởng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác xây dựng, ban hành VBQPPL 06 tháng 

đầu năm và triển khai nhiệm vụ xây dựng, ban hành VBQPPL 06 tháng cuối 

năm 2019 của Bộ, Vụ Pháp chế kính báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- TT Nguyễn Thị Phương Hoa (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

VỤ TRƢỞNG  

 

 

Phan Tuấn Hùng 

 

                                                 
12

 ……………… 
13

 Nghị định sửa đổi Nghị định số 33/2017/NĐ-CP (tháng 10/2019 trình Chính phủ); Nghị định sửa đổi Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP tháng 11/2019 trình Chính phủ.v.v.... 
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Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ ĐƢỢC TRÌNH CHÍNH PHỦ, BỘ TRƢỞNG             

BAN HÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

(tính đến ngày 30/6/2019) 

 
 

          1. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt 

động viễn thám 

          2. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
 

          3. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngay 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường
  3 

           4. Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định 

của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 

09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
14

. 

           5. Thông tư số 02/2019/TT-BTNMT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành 

phố Hải Phòng. 

          6. Thông tư số 03/2019/TT-BTNMT ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 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 Vĩnh Phúc. 

          7. Thông tư số 04/2019/TT-BTNMT ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái 

Bình. 

         8. Thông tư  số 05/2019/TT-BTNMT ngày 30/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh 

Nam Định. 

        9. Thông tư số 06/2019/TT-BTNMT ngày 30/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh 

Ninh Bình. 

                                                 
14

 Ngoài Chương trình năm 2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-08-2018-tt-btnmt-quy-chuan-moi-truong-doi-voi-phe-lieu-nhap-khau-396143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-09-2018-tt-btnmt-quy-chuan-moi-truong-doi-voi-phe-lieu-nhap-khau-396144.aspx
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         10. Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế 

ảnh viễn thám. 

         11. Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản 

đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5000, 1:10.000, 1:500.000, 

1:1.000.000. 

         12. Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố siêu dữ 

liệu viễn thám quốc gia. 

         13. 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 (ngày 

20/6/2019 đơn vị đã trình Lãnh đạo Bộ và đang tiếp thu hoàn thiện theo ý 

kiến chỉ đạo của Bộ trưởng). 

         14. 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 (Bộ trưởng 

đã cho lùi thời gian trình, hiện đang hoàn thiện để trình lại Lãnh đạo Bộ). 



Phụ lục II 

 TỔNG HỢP THỐNG KÊ SỐ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO LĨNH VỰC                                                 

TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Tên lĩnh vực Luật Nghị 

quyết 

Nghị định Quyết 

định 

Thông tƣ Tổng 

Lĩnh vực đất đai 1  2  1 4 

Lĩnh vực môi trường 1  1 2
15

 3
16

 7 

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản  1 1  1 3 

Lĩnh vực khí tượng thủy văn   1 2 2 5 

Lĩnh vực biển và hải đảo   1  1 2 

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ   1  5
17

 6 

Lĩnh vực viễn thám     1 1 

Lĩnh vực chung (KHCN, TCCB, Thanh tra, 

PC, CNTT) 

    6 6 

Tổng 2 1 7 4 20 34 

 

 

 

                                                 
15

 01 văn bản do Quỹ BVMTVN chủ trì; 01 do Vụ Pháp chế chủ trì 
16

 01 Thông tư do Quỹ BVMTVN chủ trì 
17

 Có 01 thông tư do Viện KHĐ ĐBĐ chủ trì 
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DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TỪNG LĨNH VỰC                                                         

THUỘC CHƢƠNG TRÌNH NĂM 2019 

(theo dự thảo Chương trình điều chỉnh xây dựng, ban hành VBQPPL - đang trình Bộ trưởng) 

 

TT 

 

Tên văn bản 

Đơn vị chịu trách nhiệm Thời gian 

trình 
Ghi chú 

  Chủ trì soạn thảo Cho ý kiến/ thẩm 

định  
 

I Lĩnh vực đất đai     

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 

2013 

Tổng cục Quản lý đất đai Vụ Pháp chế 12/2019  

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 

Tổng cục Quản lý đất đai Vụ Pháp chế 9/2019  

3 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết Luật Đất đai 

Tổng cục Quản lý đất đai Vụ Pháp chế 11/2019  

4 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 

Tổng cục Quản lý đất đai - Vụ Kế hoạch - 

Tài chính; 

- Vụ Pháp chế. 

7/2019 đã thẩm định 

II Lĩnh vực môi trƣờng     

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014 

Tổng cục Môi trường Vụ Pháp chế 11/2019  

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

số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. 

Tổng cục Môi trường -Vụ Pháp chế;                  

- Thanh tra Bộ. 

11/2019  

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

trường Việt Nam  

- Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam;  

- Vụ Pháp chế. 

- Vụ Pháp chế; 

- Vụ Tổ chức cán 

bộ. 

8/2019  

4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 

ứng phó sự cố môi trường 

Vụ Pháp chế 

 

- Vụ Pháp chế; 

- Tổng cục Môi 

trường. 

8/2019  
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5 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

Tổng cục Môi trường Vụ Pháp chế  6/2019 

 

 

6 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường 

Tổng cục Môi trường - Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

7/2019 

 

 

7 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 

- Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam;  

- Vụ Pháp chế. 

Hội đồng tư vấn 

thẩm định 

11/2019  

III Lĩnh vực địa chất và khoáng sản     

1 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 

- Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước. 

Vụ Pháp chế 

 

6/2019  

2 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. 

- Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Vụ Pháp chế; 

- Thanh tra Bộ. 

10/2019  

 3 Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công 

các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản 

Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam 

Vụ Pháp chế 

 

9/2019  

IV Lĩnh vực khí tƣợng thủy văn      

1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 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 

Tổng cục Khí tượng thủy văn Vụ Pháp chế 9/2019  

2 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 

Tổng cục Khí tượng thủy văn Vụ Pháp chế 8/2019  

3 Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin 

thiên tai 

Tổng cục Khí tượng thủy văn Vụ Pháp chế 11/2019  

4 Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, Tổng cục Khí tượng thủy - Vụ Khoa học 7/2019 Vụ PC đã TĐ 
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cảnh báo hải văn văn và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

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

báo, cảnh báo lũ 

Tổng cục Khí tượng thủy 

văn 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

10/2019  

V Lĩnh vực biển và hải đảo     

1 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 

Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam 

- Vụ Pháp chế; 

- Thanh tra Bộ. 

12/2019  

2 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 

Tổng cục Biển và Hảo đảo 

Việt Nam 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

10/2019  

VII Lĩnh vực đo đạc và bản đồ      

1 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

đo đạc và bản đồ 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

- Vụ Pháp chế; 

- Thanh tra Bộ. 

9/2019  

2 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 phần đất liền thành phố Hải Phòng 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế 3/2019 Thông tư số 

02/2019/TT-

BTNMT 

3 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 Vĩnh Phúc 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế 4/2019 Thông tư số 

03/2019/TT-

BTNMT 

4 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 phần đất liền tỉnh Thái Bình 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế 5/2019 Thông tư số 

04/2019/TT-

BTNMT 

5 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 

phần đất liền tỉnh Nam Định 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế 6/2019 Thông tư số 

05/2019/TT-

BTNMT 

6 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 

phần đất liền tỉnh Ninh Bình 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế 6/2019 Thông tư số 

06/2019/TT-

BTNMT 
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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 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế 7/2019 BT cho lùi  

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 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế 72019 Đã trình LĐB 

9 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc 

trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 

1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 

1:5.000 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

- Vụ Kế hoạch – Tài 

chính; 

- Vụ Pháp chế. 

7/2019 Vụ KHTC 

đang TĐ 

10 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 

Viện Khoa học đo đạc và 

bản đồ 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

8/2019  

11 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 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

10/2019  

12 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 

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

11/2019  

VIII Lĩnh vực viễn thám     

1 Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố 

siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 

Cục Viễn thám quốc gia - Vụ Kế hoạch – Tài 

chính; 

- Vụ Pháp chế. 

6/2019 Thông tư số 

07/2019/TT-

BTNMT 

2 Thông  tư  ban hành định mức  kinh  tế  kỹ  thuật  thành  

lập  bản  đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1: 

5.000, 1: 10.000, 1:500.000, 1: 1.000.000 

Cục Viễn thám quốc gia - Vụ Kế hoạch – Tài 

chính; 

- Vụ Pháp chế. 

7/2019 Thông tư số 

08/2019/TT-

BTNMT 

3 Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống 

chế ảnh viễn thám 

Cục Viễn thám quốc gia - Vụ Kế hoạch – Tài 

chính; 

- Vụ Pháp chế. 

7/2019 Thông tư số 

09/2019/TT-

BTNMT 

4 Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành Cục Viễn thám quốc gia - Vụ Kế hoạch – Tài 9/2019 Đã thẩm định 
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trạm thu dữ liệu viễn thám chính; 

- Vụ Pháp chế. 

IX Lĩnh vực khác     

1 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 

Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Pháp chế 8/2019  

2 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 

Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Pháp chế 9/2019  

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

ngành tài nguyên và môi trường 
Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế 8/2019  

4 Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, 

vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường 

 

Cục Công nghệ thông tin 

và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường 

- Vụ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

10/2019  

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

thanh tra tài nguyên và môi trường 

Thanh tra Bộ Vụ Pháp chế 9/2019  

6 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 

Vụ Pháp chế Hội đồng tư vấn 

thẩm định 

9/2019  
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