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Phụ lục 06. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHƯA PHÊ DUYỆT  

(tính đến ngày 05/7/2019) 

I. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ NĂM 2019: 16 nhiệm vụ 

TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt 

Thẩm quyền 

phê duyệt 
Ghi chú 

 
TỔNG SỐ 16       

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 11       

  Tổng cục Quản lý đất đai 5       

1 
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019 
  

chưa phê duyệt:  

- Nhiệm vụ thuộc Nghị quyết 01/NQ-CP 

- Đơn vị mới phê duyệt kinh phí lập nhiệm 

vụ 

Chính phủ 

Nhiệm vụ thuộc 

Nghị quyết 01/NQ-

CP 

2 Đề án quan trắc, giám sát tài nguyên đất   
chưa phê duyệt: 

  Đơn vị mới phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ 
Đơn vị   

3 
Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai quốc gia 
  

chưa phê duyệt: 

- Đơn vị đang rà soát, hoàn thiện đề cương  

- Nhiệm vụ thuộc Nghị quyết 01/NQ-CP 

Chính phủ 

Nhiệm vụ thuộc 

Nghị quyết 01/NQ-

CP 

4 

Dự án Điều tra, đánh giá tình hình quản 

lý và hiệu quả sử dụng đất của các công 

ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp 

xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

  
chưa phê duyệt: 

  Đơn vị mới phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ 
Đơn vị   

5 

Đề án Tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa 

chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu 

quả tiềm năng đất đai và ứng phó với 

biến đổi khí hậu tại khu vực 05 tỉnh Tây 

Nguyên giai đoạn 2019-2025 

  
chưa phê duyệt: 

  Đơn vị mới phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ 
Chính phủ 

Nhiệm vụ thuộc 

chương trình công 

tác của Bộ TNMT 
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt 

Thẩm quyền 

phê duyệt 
Ghi chú 

  
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam  
1       

6 

Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản 

vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 

  

TC ĐCKSVN đã phê duyệt kinh phí lập 

nhiệm vụ; đang thẩm định cấp cơ sở, hoàn 

thiện ĐA để trình Bộ phê duyệt trong tháng 

6/2019 

Chính phủ 

- Nhiệm vụ thuộc 

Nghị quyết 01/NQ-

CP 

  
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam 
1       

7 
Đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

nền địa lý quốc gia 
  

Chưa phê duyệt:- Nhiệm vụ thuộc Nghị 

quyết 01/NQ-CP- Đơn vị mới phê duyệt kinh 

phí lập nhiệm vụ; - Chưa trình Bộ Đề án để 

trình Thủ tướng CP 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Nhiệm vụ thuộc 

Nghị quyết 01/NQ-

CP 

  Viện Khoa học đo đạc và bản đồ 1       

8 

Khảo sát, đánh giá biến động lòng sông, 

đường bờ sông Tiền và sông Hậu phục vụ 

thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở 

đường bờ sông ứng dụng công nghệ viễn 

thám, công nghệ máy bay không người 

lái và hệ thống thông tin địa lý đáp ứng 

các mục tiêu phát triển bền vững và ứng 

phó biến đổi khí hậu khu vực Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 

  

Đang trình Lãnh đạo Bộ: Đổi tên  nhiệm vụ 

theo ý kiến của Bộ Tài chính và giao đơn vị 

phê duyệt 

Bộ TNMT   

  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 1       

9 

Xác định đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm, đường 03 và 

06 hải lý tại các đảo/cụm đảo lớn của 

Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về biển, hải đảo 

  
chưa phê duyệt: 

  Đơn vị mới phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ 
Bộ TNMT   
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt 

Thẩm quyền 

phê duyệt 
Ghi chú 

  Lĩnh vực viễn thám 1       

10 
Giám sát tài nguyên và môi trường bằng 

công nghệ viễn thám 
  

chưa phê duyệt: 

  Đơn vị mới phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
  

  Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 1       

11 
Đề án xây dựng và vận hành Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trường Điện tử 
  

Nhiệm vụ đặc thù. 

Năm 2017 đã được Bộ phê duyệt Đề án hoạt 

động tạp chí TNMT điện tử (Quyết định số 

3106/QĐ-BTNMT ngày 06/12/2017) 

Tạp chí Tài 

nguyên và Môi 

trường 

  

II NGUỒN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 5       

  Tổng cục Môi trường 2       

12 

Điều tra, đánh giá tình hình phát sinh, 

quản lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy 

nhiệt điện, hóa chất và phân bón ở Việt 

Nam và đề xuất biện pháp quản lý, sử 

dụng để hoàn nguyên mỏ làm nguyên liệu 

sản xuất 

  Tổng cục MT đã họp Hội đồng thẩm định TCMT   

13 
Điều tra, khảo sát xây dựng Đề án tăng 

cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam  
  Tổng cục MT đã họp Hội đồng thẩm định Bộ TN&MT 

- Nhiệm vụ thuộc 

Nghị quyết 01/NQ-

CP 

- Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam 

chủ trì thực hiện 

hợp phần "Điều tra, 

đánh giá hiện trạng 

và đề xuất giải pháp 

kiểm soát, quản lý 

rác thải nhựa đại 

dương ở Việt Nam" 
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt 

Thẩm quyền 

phê duyệt 
Ghi chú 

  Tổng cục Khí tượng Thủy văn 1       

14 

"Xây dựng hệ thống đồng hóa số liệu khí 

tượng thủy văn cho các mô hình số, phục 

vụ xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai 

mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất" 

  

Chưa phê duyệt: 

- Đơn vị đã phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ;  

- Đơn vị trình phê duyệt chi tiết nhưng thiếu 

hồ sơ, Vụ KHTC trả về bổ sung) 

BTNMT   

  Viện Khoa học đo đạc và bản đồ 1       

15 

Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ 

phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản 

lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất 

ngập nước khu vực tứ giác Long xuyên. 

  
Đơn vị đang trình Bộ phê duyệt tại văn bản 

trình số 120/TTr-VĐĐBĐ ngày 02/5/2019 
Bộ TNMT   

  
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và 

Biến đổi khí hậu 
1       

16 
Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ 

cảnh báo thiên tai do lũ và ngập lụt 
  

chưa phê duyệt: 

  Đơn vị mới phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ 
Bộ TN&MT   
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II. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ NĂM 2018: 11 nhiệm vụ 

TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

 
TỔNG SỐ 11     

I NGUỒN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 9     

  Tổng cục Quản lý đất đai 4     

1 

Điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử 

dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành 

cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của 

Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả 

nước 

  

Ngày 25/12/2018 Bộ đã trình Thủ tướng CP. VPCP có CV số 98-

VPCP-NN ngày 5/1/2019 yêu cầu lấy kiến Bộ, ngành, địa phương và 

hoàn chỉnh DA.   

Ngày 14/5/2019 Tổng cục có Tờ trình số  08/Tr-TCQLĐĐ, Vụ 

KHTC đã có CV số 323/KHTC-KHTC ngày 16/5/2019 gửi Tổng cục 

yêu cầu bổ sung hồ sơ Dự án theo quy chế Qly dự án của Bộ. Đến 

nay Vụ chưa nhận được đầy đủ hồ sơ của đơn vị. 

NVCM 

cấp Bộ 

2 

Đề án "Hoàn chỉnh việc đo đạc, lập bản 

đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 

các huyện biên giới" 

  Hiện nay Tổng cục đang trình Thứ trưởng ký Tờ trình Thủ tướng 
NVCM 

cấp Bộ 

3 

Rà soát hoàn thiện và lập phương án quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050 vùng đồng bằng sông 

Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, 

để lồng ghép vào quy hoạch tích hợp 

vùng đồng bằng sông Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

  

Quyết định 600/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2018, Bộ giao Tổng cục 

DA “Qhsdd đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng ĐĐBSCL 

thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tuy nhiên tại danh mục Đề án, Dự 

án, Nhiệm vụ  ban hành kèm theo Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT 

ngày 28/8/2018 của Bộ ban hành KHHĐ thực hiện Nghị Quyết số 

120/NQ-CP của CP, giao Tổng cục đc giao nhiệm vụ “Rà soát, hoàn 

thiện và lập phương án qhsdd đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, để lồng ghép vào quy 

hoạch tích hợp vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Do vậy để tránh trùng lắp Tổng cục 

có đề xuất đổi tên thành nhiệm vụ như hiện nay và Bộ ra QĐ số 

3596/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2018. Thực hiện ch.trình công tác 

năm 2018  Tổng cục đã trình Thủ tướng tại Tờ trình   số 105/TTr-

NVCM 

cấp Bộ 
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

BTNMT ngày 25/12/2018 và VPCP đã có CV số 121/VPCP-NN 

ngày 05/01/2019 yêu cầu xin ý kiến Bộ, ngành. Bộ KHĐT cho rằng 

không thuộc đối tượng phải lập quy hoạch theo quy định của 

LuậtQH và Luật ĐĐ cũng không quy định việc lập quy hoạch này, 

đề nghi Bộ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở đó, ngày 24/ 5/2019 Tổng cục đã trình Bộ văn bản báo 

cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Do vậy đến nay nhiệm vụ 

chưa phê duyệt đc  

4 
Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
  

Ngày 7 tháng 5 năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật quy hoạch, 

Tổng cục Quản lý đất đai đã rà soát chỉnh sửa Nhiệm vụ “Lập quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chư ban hành Thông tư hướng dẫn về 

định mức cho hoạt động quy hoạch, do vậy chưa đủ căn cứ để hoàn 

thiện Nhiệm vụ trình Bộ và Chính phủ để phê duyệt Nhiệm vụ 

NVCM 

cấp Bộ 

  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 1     

5 Quy hoạch không gian biển quốc gia   

Đơn vị đã phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ, chưa trình Bộ phê duyệt 

chi tiết Đề án. Dự án liên quan đến tất cả các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong phạm vi vùng bờ biển 

Việt Nam. Do tính chất đặc thù, phức tạp và để đảm bảo chất lượng, 

tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và 

khả năng cân đối kinh phí của Dự án 

NVCM 

cấp Bộ 

  
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường 
4     

6 

Lập Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu 

Long phục vụ phát triển bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí hậu” 

  

- Trình Bộ tại Phiếu trình số 50/TTr-CNTT ngày 15/6/2018. 

- CV 600/KHTC ngày 26/7/2018 Ý kiến đối với các dự án mở mới 

2018 của Cục thực hiện (Cục chưa có văn bản giải trình). 

NVCM 

cấp Bộ 
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

7 

Xây dựng cấu trúc trao đổi liên thông 

quốc gia về cơ sở dữ liệu tài nguyên môi 

trường phục vụ quản lý nhà nước và phát 

triển Chính phủ điện tử. 

  

- Trình Bộ tại Phiếu trình số 50/TTr-CNTT ngày 15/6/2018. 

- CV 600/KHTC ngày 26/7/2018 Ý kiến đối với các dự án mở mới 

2018 của Cục thực hiện (Cục chưa có văn bản giải trình). 

NVCM 

cấp Bộ 

8 

Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông 

tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên 

và môi trường 

  

- Trình Bộ tại Phiếu trình số 50/TTr-CNTT ngày 15/6/2018. 

- CV 600/KHTC ngày 26/7/2018 Ý kiến đối với các dự án mở mới 

2018 của Cục thực hiện (Cục chưa có văn bản giải trình). 

NVCM 

cấp Bộ 

9 

Xây dựng hệ thống tương tác trong chỉ 

đạo điều hành giữa Bộ Tài nguyên và 

Môi trường với các Sở Tài nguyên và 

Môi trường các địa phương, tích hợp với 

Cổng thông tin điện tử 

  

- Trình Bộ tại Phiếu trình số 50/TTr-CNTT ngày 15/6/2018. 

- CV 600/KHTC ngày 26/7/2018 Ý kiến đối với các dự án mở mới 

2018 của Cục thực hiện (Cục chưa có văn bản giải trình). 

NVCM 

cấp Bộ 

II NGUỒN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG  2 2   

  Tổng cục Môi trường 2     

10 

Điều tra, khảo sát xây dựng hướng dẫn kĩ 

thuật lựa chọn các công nghệ xử lý và 

triển khai xây dựng một số mô hình thí 

điểm xử lý chất thải rắn nông thôn bằng 

công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện 

Việt Nam 

  Đơn vị phê duyệt theo thẩm quyền, hiện chưa phê duyệt   

11 
Xây dựng Đề án tổng thể quan trắc môi 

trường toàn quốc giai đoạn 2020 - 2030 
  Đơn vị phê duyệt theo thẩm quyền, hiện chưa phê duyệt   

 

 

 

 



8 
 

III. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ NĂM 2017: 03 nhiệm vụ 

TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

 
TỔNG SỐ 3     

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 2     

 
Nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ 2 

 
  

  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 1     

2 
Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ 
  

Đơn vị đã phê duyệt kinh phí lập nhiệm vụ, chưa trình Bộ phê duyệt 

chi tiết Đề án. Dự án liên quan đến tất cả các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong phạm vi vùng bờ biển 

Việt Nam. Do tính chất đặc thù, phức tạp và để đảm bảo chất lượng, 

tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và 

khả năng cân đối kinh phí của Dự án 

Đã trình Lãnh đạo Bộ ký Tờ trình Thủ tướng CP tại Phiếu trình số 

1448/PT-KHTC ngày 19/11/2018 

  

  Tổng cục Khí tượng thủy văn 1     

3 

Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, 

cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, 

xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí 

hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long 

  
Dự án có nhiều nội dung phức tạp, hiện đang xem xét hình thức thực 

hiện thẩm định dự án (dự án chưa được bố trí kinh phí xây dựng) 
  

II NGUỒN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 1     

  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 1     

4 

Xây dựng và triển khai thực hiện chương 

trình, kế hoạch quản lý chất thải; kiểm 

soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất 

liền và các hoạt động trên biển. 

  
DA chưa phê duyệt do chất lượng xây dựng DA của đơn vị thực hiện 

không đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa nhiều lần. 

Mở mới 

2017 
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IV. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ NĂM 2016: 04 nhiệm vụ 

TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

 
TỔNG SỐ 4     

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 1     

  Nhiệm vụ Chính phủ  1     

  
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài 

nguyên nước 
1     

2 

Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, 

cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, 

xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí 

hậu khu vực Nam trung Bộ và Tây 

Nguyên 

  

Đã trình Lãnh đạo Bộ ký Tờ trình Thủ tướng CP tại Phiếu trình số 

1448/PT-KHTC ngày 19/11/2018 

Đang xin ý kiến các Bộ trước khi trình Chính phủ phê duyệt 

  

II NGUỒN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 3     

  Tổng cục Môi trường 2     

3 
Điều tra, khảo sát và xây dựng cơ sở dữ 

liệu về nguồn thải 
  

TCMT đang hoàn thiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao 

ban Quý I/2019 

Mở mới 

2016 

4 

Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất 

thải sinh hoạt (nước thải và chất thải rắn), 

áp dụng thí điểm cho xã đảo Nghi Sơn, 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 

  

Đơn vị đã phê duyệt tại Quyết định số 2360/QĐ-TCMT ngày 

28/12/2018 

Vụ KHTC đã có Công văn số 99/KHTC ngày 20/2/2019 đề nghị phê 

duyệt tổng thể dự án, không phê duyệt từng nội dung, tuy nhiên 

TCMT không thực hiện 

Mở mới 

2016 

  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 1     

5 

Điều tra, đánh giá hiện trạng nhận chìm 

tại khu vực ven biển và xác định các khu 

vực có thể nhận chìm trong vùng lãnh hải 

Việt Nam 

  

Dự án chưa trình Bộ. Do đây là lĩnh vực phát sinh mới chưa có quy 

trình để xây dựng, hầu hết các công việc không có định mức đơn giá 

nên khó có cơ sở thực hiện,đơn vị đang phải tổ chức các hội thảo xin 

ý kiến của các chuyên gia để xây dựng các quy trình thực hiện 

Mở mới 

2016 
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