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Phụ lục 07. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN KẾT THÚC, 

DỪNG THỰC HIỆN NĂM 2018 CHƯA PHÊ DUYỆT (tính đến ngày 05/7//2019) 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

  TỔNG SỐ 29     

A Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ 2     

I Viện Khoa học đo đạc và bản đồ 2     

1 

Xây dựng mạng lưới trắc địa địa động lực trên khu vực các đứt gãy 

thuộc miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự 

nhiên (phần trắc địa) 

  Chưa phê duyệt hoàn thành   

2 

Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở 

dữ liệu, quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập 

nước khu vực bán đảo Cà Mau 

  
Đang trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt hoàn 

thành 
  

B Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của đơn vị 27     

I Tổng cục Quản lý đất đai 1     

1 

Đề án Điều tra, đánh giá xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 

khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát 

triển kinh tế - xã hội 

  Đơn vị chưa phê duyệt   

II Tổng cục Môi trường 11     

1 

Điều tra, khảo sát và đề xuất xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn; hướng dẫn kỹ thuật về 

phân loại chất thải rắn; thu hồi, xử lý một số sản phẩm thải bỏ 

  Đơn vị chưa phê duyệt   

2 

Xây dựng hệ số phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành 

công nghiệp luyện kim, sản xuất xi măng, nhiệt điện và thí điểm 

kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công 

nghiệp luyện kim ở Việt Nam. 

  Đơn vị chưa phê duyệt   
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

3 

Khảo sát, đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ 

sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập 

nước khu vực bán đảo Cà Mau 

  Đơn vị chưa phê duyệt   

4 
Xây dựng Đề án bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn 
  Đơn vị chưa phê duyệt   

5 Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Luật đa dạng sinh học   Đơn vị chưa phê duyệt   

6 

Ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc 

kiểm soát và xử lý các chất hữu cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác 

bằng phương pháp oxy hóa nâng cao kết hợp sinh học 

  Đơn vị chưa phê duyệt   

7 

Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người 

dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua 

truyền thông đa phương tiện 

  Đơn vị chưa phê duyệt   

8 
Điều tra, khảo sát xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai 

chương XIX Bộ Luật hình sự 2015 về các tội phạm môi trường  
  Đơn vị chưa phê duyệt   

9 

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu vốn đầu tư 

cho công tác bảo vệ môi trường của Việt Nam và đề xuất Đề án 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho bảo vệ môi trường giai đoạn 

2017-2025 

  Đơn vị chưa phê duyệt   

10 

Điều tra, khảo sát, đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ, 

ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ quan quyết định phê duyệt đầu 

tư, Chủ tịch UBND các cấp về vấn đề môi trường trên địa bàn và 

theo thẩm quyền được giao 

  Đơn vị chưa phê duyệt   

11 
Khảo sát, đánh giá hiện trạng thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu hiện 

đang lưu giữ trong nước liên quan đến chất đọc da cam/dioxin 
  Đơn vị chưa phê duyệt   

III Tổng cục Khí tượng thủy văn 2     

1 
Đo đạc địa hình lòng dẫn và xây dựng cột cảnh báo ngập lụt một 

số sông khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ 
  

Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để 

thực hiện nghiệm thu hoàn thành 
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

2 Tính chuyển các mốc độ cao trạm KTTV sang hệ độ cao mới   
Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để 

thực hiện nghiệm thu hoàn thành 
  

IV Cục Biến đổi khí hậu 2     

1 
Xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 
  

Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để 

thực hiện nghiệm thu hoàn thành 
  

2 
Xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 

ngày 17/11/2017 của Chính phủ 
  

Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để 

thực hiện nghiệm thu hoàn thành 
  

V Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 1     

1 
Dự án Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính 63 tỉnh, 

thành phố 
  

Chưa phê duyệt hoàn thành 

Dừng thực hiện theo quy định của Luật 
  

VI Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 6     

1 

Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về 

giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển 

  

Tổng cục đã tổ chức nghiệm thu niên 

độ 2018 và kết thúc DA, đơn vị đang 

hoàn thiện để xác nhận kết quả hoàn 

thành 

  

2 

Điều tra, đánh giá hiện trạng, dự báo tai biến xói, sạt lở phục vụ 

công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường dải ven biển 

từ Tiền Giang đến Kiên Giang. 

  

Tổng cục đã tổ chức nghiệm thu niên 

độ 2018 và kết thúc DA, đơn vị đang 

hoàn thiện để xác nhận kết quả hoàn 

thành 

  

3 

Điều tra, đánh giá tài nguyên, môi trường vùng ven biển cửa sông 

Văn Úc, Ba Lạt và cửa Đáy phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Bắc Bộ 

  

Tổng cục đã tổ chức nghiệm thu niên 

độ 2018 và kết thúc DA, đơn vị đang 

hoàn thiện để xác nhận kết quả hoàn 

thành 

  

4 

Xây dựng hệ thống quản lý, lưu trữ tài liệu về các kết quả, sản 

phẩm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và 

nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương 

  

Tổng cục đã tổ chức nghiệm thu niên 

độ 2018 và kết thúc DA, đơn vị đang 

hoàn thiện để xác nhận kết quả hoàn 

thành 
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TT Tên nhiệm vụ 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Lý do chậm phê duyệt Ghi chú 

5 
Nghiên cứu xây dựng quy trình lập hồ sơ đòi bồi hoàn chi phí  

ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển 
  

Tổng cục đã tổ chức nghiệm thu niên 

độ 2018 và kết thúc DA, đơn vị đang 

hoàn thiện để xác nhận kết quả hoàn 

thành 

  

6 

Đánh giá tải lượng chất thải ảnh hưởng đến môi trường biển Nam 

Bộ và Tây Nam Bộ Việt Nam từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên 

Giang 

  

Tổng cục đã tổ chức nghiệm thu niên 

độ 2018 và kết thúc DA, đơn vị đang 

hoàn thiện để xác nhận kết quả hoàn 

thành 

  

VII Cục Viễn thám quốc gia 3     

1 

Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và 

thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các 

khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy 

cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 

  
Đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt 

hoàn thành Dự án 
  

2 
Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2040 
  

Đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt 

hoàn thành Dự án 
  

3 
Xây dựng và triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
  

Đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt 

hoàn thành Dự án 
  

VIII Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 1     

1 
Xây dựng và triển khai Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
  

Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt hoàn 

thành Dự án 
  

 


