
 

Phụ lục 01. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN CHẬM BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ có 02 thông tư chậm trình/ban hành, cụ thể như sau: 

- Tổng cục Quản lý đất đai: 01 thông tư; 

- Tổng cục Môi trường: 01 thông tư. 

 

 

STT Đơn vị thực hiện Nội dung nhiệm vụ giao 
Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

1 Tổng cục Quản lý đất đai 
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 
Tháng 6 

Đang gửi Vụ KHTC 

thẩm định. 

2 Tổng cục Môi trường 
Thông tư quy định chi tiết một số điều của các Nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 
Tháng 6 

Đang tổ chức lấy ý 

kiến góp ý 



 

Phụ lục 02. 

A. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ,  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  

 

 

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành 

Luật đo đạc và bản đồ, tờ trình số 16/TTr-BTNMT ngày 19/3/2019. 

2. Đề án Tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2019, Công văn số 
1789/BTNMT-BĐKH ngày 19/4/2019. 

3. Đề án tổ chức Hội nghị Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng 

với biến đổi khí hậu và quản lý nước, tờ trình số 15/TTR-BTNMT ngày 13/03/2019. 

4. 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, tờ trình số 26/TTR-BTNMT ngày 
29/5/2019. 

5. Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo đến năm 2030, tờ trình số 27/TTR-BTNMT ngày 30/5/2019. 

6. Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, tờ 
trình số 30/TTR-BTNMT ngày 17/6/2019. 

7. Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng 

bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tờ trình số 236/TTr-
BTNMT-m ngày 28/6/2019. 

8. Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, tờ trình Chính phủ số 235/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019. 

9. Nhiệm vụ lập Đề án Kiểm kê đất đai năm 2019, tờ trình số 33/TTR-BTNMT 
ngày 30/6/2019. 

10. Lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050, tờ trình số 31/TTR-BTNMT ngày 27/6/2019. 

11. Nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050, tờ trình số 32/TTR-BTNMT ngày 30/6/2019. 

12. Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, tờ trình số 32/TTR-BTNMT ngày 30/6/2019. 

13. Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, tờ trình số 32/TTR-BTNMT ngày 30/6/2019. 

 

 

 

 

 

 



 

B. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN  

ĐƯỢC QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 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.. 

4. Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

 

 

C. DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ BỘ TRƯỞNG  

KÝ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 
1. Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 quy định ngưng hiệu lực thi 

hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông 

tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường1. 

        2. Thông tư số 02/2019/TT-BTNMT ngày 29/3/2019 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. 

       3. Thông tư số 03/2019/TT-BTNMT ngày 26/4/2019 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. 

       4. Thông tư số 04/2019/TT-BTNMT ngày 30/5/2019 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. 

        5. Thông tư số 05/2019/TT-BTNMT ngày 28/6/2019 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. 

       6. Thông tư số 06/2019/TT-BTNMT ngày 28/6/2019 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.     

       7. Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 Ban hành Định mức kinh 

tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám 

       8. Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành 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 

       9. Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành Ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. 

                                                 
1 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

