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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2019 

1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Trong quý III/2019, Bộ tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, 

đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế 

hoạch, nhiệm vụ CCHC.  

Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo 

điều hành thực thi công vụ, Bộ thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua bộ chỉ số theo 

dõi, đánh giá1. Đến nay, việc triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đã có kết quả bước đầu, tạo 

được sự chuyển biến tích cực trong thực thi kỷ luật kỷ cương, thực hiện nhiệm 

vụ của tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Bộ đã hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra công tác CCHC; tổ chức kiểm tra 

trực tiếp tại 7/12 đơn vị trực thuộc Bộ2 theo kế hoạch. Trong quý IV, Bộ sẽ tiếp 

tục việc kiểm tra các đơn vị còn lại theo đúng kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra cho 

thấy trong năm 2019 lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm hơn, chỉ đạo thực hiện 

công tác CCHC của đơn vị quyết liệt hơn.  

Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ, 

ngay từ đầu năm, các đơn vị trực thuộc Bộ đã khẩn trương, tích cực triển khai 

nhiệm vụ, đến nay, trong tổng số 90 nhiệm vụ theo kế hoạch, các đơn vị đã hoàn 

thành được 17 nhiệm vụ; đang triển khai 60 nhiệm vụ, còn lại 13 nhiệm vụ chưa 

đến thời hạn thực hiện. Nhìn chung, trong số các nhiệm vụ đang tiến hành thực 

hiện, cơ bản các nhiệm vụ đang triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra, phần lớn 

nhiệm vụ đã hoàn thành đến 80-90% khối lượng, tuy nhiên còn một số nhiệm vụ 

mới triển khai được 50% tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2019 

(chi tiết thống kê tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch tại Phụ lục bảng 

thống kê kèm theo).  

                                           
1 Văn bản số 1793/BTNMT-TCCB ngày 12/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nâng cao trách 

nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực thi công vụ. 
2 Được quy định tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. 
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2. Cải cách thể chế 

Về xây dựng, tham mưu các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ xây dựng, 

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 04/04 VBQPPL (đạt 100%). 

Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng: tính đến 

ngày 30/8/2019, các đơn vị đã trình Bộ xem xét, ban hành 14/18 văn bản (đạt 

78%) thuộc Chương trình năm 2019, trong đó Bộ trưởng đã ký ban hành 12 

Thông tư, Bộ trưởng đã đồng ý đưa ra khỏi Chương trình 01 Thông tư, đang 

trình Lãnh đạo Bộ: 02 thông tư.  

Ngoài ra, Bộ cũng tích cực phối hợp rà soát, hoàn thiện các dự thảo 

VBQPPL trình từ năm 2018 và đã được Chính phủ ban hành 04 nghị định3; đang 

tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định: về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai; về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển,… Bộ trưởng cũng đã ban hành 01 thông tư ngoài Chương 

trình và ban hành trước tiến độ 01 thông tư (lĩnh vực viễn thám). 

Về trả lời kiến nghị cử tri: Trong 9 tháng đầu năm, Bộ nhận được 224 

kiến nghị, trong đó có 205 kiến nghị của Ban Dân Nguyện - Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội chuyển về và 19 kiến nghị của Văn phòng Chính phủ chuyển về, đến 

nay, Bộ đã trả lời 224 kiến nghị gửi Ban Dân Nguyện và Văn phòng Chính phủ, 

đồng thời gửi đến 51 đoàn đại biểu quốc hội của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Về trả lời chất vấn: Bộ đã nhận được 16 chất vấn của 12 đoàn đại biểu 

quốc hội, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã trả lời 16/16 chất vấn và 8 kiến nghị của 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Bộ đã ban hành ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ TN&MT 

năm 20194; tiến hành kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi 

trường theo kế hoạch.  

Bộ thực hiện công bố bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế 

trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ tại Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019. Tuy 

                                           
3 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 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; 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; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngay 31/7/2019 của Chính 

phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
4 Quyết định số 3999/QĐ-BTNMT ngày28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch kiểm soát 

TTHC của Bộ TN&MT năm 2019. 
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nhiên, đến nay việc công bố Nghị định số 40/2019/NĐ-CP5; Thông tư 

26/2018/TT-BTNMT6 của Bộ còn chậm.  

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép 1.667 

hồ sơ (gồm 774 hồ sơ năm trước và 893 hồ sơ nộp mới năm 2019), trong đó: 

+ Có 1.148 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (chiếm 68,9%); 

+ Có 519 hồ sơ trả quá hạn (chiếm 31,1%). 

+ Đang thực hiện xử lý 1.097 hồ sơ (gồm 460 hồ sơ năm trước và 637 hồ 

sơ năm 2019), trong đó hiện có 68 hồ sơ đã quá hạn trả kết quả (chiếm 6,2%).  

Bộ đã tiếp nhận 6.375 văn bản đến và 287 văn bản  mật; kiểm tra thể thức 

và phát hành 1.938 văn bản đi và 89 văn bản đi mật; tiếp nhận, phân loại và 

chuyển giải quyết 85 đơn thư khiếu nại. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 

18- NQ/TW ngày 25/10/2017 và số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018; Bộ đã báo cáo 

kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và 04 năm 

thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015; tổ chức xây dựng Đề án 

tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài 

nguyên và môi trường đến năm 2030 và chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt; tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, 

lĩnh vực TN&MT. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Nội, Bộ 

đã rà soát, đánh giá về mô hình tổ chức hiện nay và đề xuất phương án sắp xếp 

lại đối với các tổng cục trực thuộc Bộ. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chủ trương chuyển Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành 

Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 

Thực hiện giao biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019 

cho các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ theo 

cơ sở biên chế công chức năm 2019 được Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 

1895/QĐ-BNV ngày 17/8/2018 và số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ 

giao năm 2018. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2020 gửi Bộ Nội vụ theo quy định. 

Thực hiện yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ, Bộ 

TN&MT đã xây dựng danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành 

TN&MT của các tổ chức hành chính thuộc ngành TN&MT từ Trung ương đến 

địa phương gửi Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương xem xét, thẩm định. 

                                           
5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và phải thực hiện việc công bố chậm nhất 

trước 20 ngày tính đến ngày NĐ có hiệu lực thi hành, tuy nhiên đến nay việc công bố vẫn chưa được thực hiện 
6 Ngày 16/5/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4158/VPCP-KSTT về việc thực hiện công bố, công khai 

nhóm TTHC về tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT và Nghị định 

27/2019/NĐ-CP quy định  chi tiết một số điều của Luật đo đạc, bản đồ theo đúng quy định của pháp luật. 
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Ngày 16/10/2019, Bộ đã họp với Tổ biên tập vị trí việc làm của Trung ương để 

rà soát, thống nhất danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên 

và môi trường. 

Thực hiện rà soát kiện toàn, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành7; 

thực hiện việc cử nhân sự tham gia các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ban soạn 

thảo, Tổ biên tập các tổ chức phối hợp liên ngành, Tổ soạn thảo, Tổ biên tập các 

VBQPPL theo yêu cầu công tác8. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

5.1. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và 

chính sách tinh giản biên chế 

Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung đối với các Quy định, Quy chế về công 

tác cán bộ của Bộ9; triển khai xây dựng Thông tư quy định về phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo ngành TN&MT10; Xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Kết 

luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ của Bộ TN&MT11; tiếp 

tục thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 16/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả 

tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-

TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị12. 

                                           
7 Bộ TN&MT đã thực hiện điều chuyển Văn phòng thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ 

Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước từ Vụ Hợp tác quốc tế về Cục Biến đổi khí 

hậu; điều chuyển Văn phòng Quỹ môi trường toàn cầu Việt Nam (Văn phòng GEF Việt Nam) từ Vụ Hợp tác 

quốc tế về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; thành lập Ủy ban về môi trường trong Hội đồng Quốc gia về Phát 

triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; kiện toàn Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam; 

kiện toàn Ban điều phối liên ngành thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với 

biến đổi khí hậu và quản lý nước. 
8 Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” do UNDP/GEF tài trợ;  

Ban Chỉ đạo dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin 

quản lý thiên tai toàn diện” do JICA tài trợ; Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án “Xây dựng bộ tiêu chí nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết TW5, Khóa IX về đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 

thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế 

đến năm 2020”; Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng đề án “Tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW 

ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020”;  Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải; Tổ biên tập Đề án và Nghị quyết về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Ban chỉ đạo dự án “Chuẩn bị dự án cấp nước an toàn 

vùng đồng bằng sông Cửu Long”; Tổ biên tập tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-

CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; Ban Chỉ đạo phòng 

không nhân dân Trung ương;   
9 Công văn số 1895/BTNMT-TCCB ngày 26/4/2019 của Bộ TN&MT. 
10 Tuy nhiên, do chưa thể phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc ngành tài nguyên và 

môi trường để làm căn cứ để xác định hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các các đơn vị sự nghiệp thuộc 

ngành tài nguyên và môi trường, nên ngày 30/8/2019, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Công văn số 490/TCCB ngày 

30/8/2019 đề nghị đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. 
11 Kế hoạch 09/KH-BTNMT ngày 23/9/2019 của Bộ  
12 Công văn số 549-CV/BCSĐTNMT ngày 27/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT. 
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Tiến hành rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp giai 

đoạn 2019 - 2021, 2021 - 202613. 

Tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học 

Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu14; phê duyệt chủ trương thực hiện thí 

điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc các Tổng cục 

trực thuộc Bộ15. 

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện luân 

chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy 

định. 

Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ  lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực 

thuộc Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng16. 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí 

Tài nguyên và Môi trường; Trường Đào tại, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi 

trường; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Viện Khoa học 

tài nguyên nước. 

5.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Bộ đang thực hiện triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bám sát 

theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được phê duyệt. Tính 

đến hết tháng 8 năm 2019, Bộ đã cử 432 lượt công chức, viên chức đi học tập 

trong và ngoài nước liên quan đến bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản 

lý cấp vụ; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN&MT dành cho Lãnh đạo Sở; kiến 

thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 và đối tượng 2; bồi dưỡng công tác cán 

bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; thiết kế quản lý chất thải điện tử; năng lượng xanh 

hướng tới xã hội carbon thấp; thích ứng với biến đổi khí hậu; chính sách quản lý 

môi trường; bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2019; quản lý môi trường 

nước; Bảo toàn năng lượng hiệu quả để giảm nhẹ sự ấm lên của toàn cầu… 

                                           
13 Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Cán 

sự đảng Bộ: Cục Quản lý tài nguyên nước; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; Trường Đào tại, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Viện 

Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường. Xác nhân 

kết quả quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền 

quyết định của Thủ trưởng đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; Trường Đào tại, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên 

và môi trường; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường; Viện Khoa học tài nguyên nước; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.  
14 Quyết định số 1485 /QĐ-BTNMT ngày 13/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
15 Công văn số 3990/BTNMT-TCCB ngày 16/8/2019 của Bộ TN&MT. 
16 Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường TP Hồ Chí Minh; bổ nhiệm lại 01 Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; bổ nhiệm lại 

01 Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; bổ nhiệm lại Viện trưởng và 01 Phó Viện trưởng 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; 01 Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; Tổng biên 

tập Báo Tài nguyên và Môi trường; Tổng biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 
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6. Cải cách tài chính công 

Rà soát để sửa đổi quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ TN&MT; tiếp tục rà soát để sửa đổi 

Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Bộ. 

Đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2019 phê duyệt 

điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ TN&MT 

theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ TN&MT;  

Đã ban hành 06 bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (lĩnh vực đất đai, lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản, lĩnh vực biển và hải đảo, lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực 

đo đạc và bản đồ, lĩnh vực môi trường). 

Tiếp tục tổ chức xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2018 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng tiến độ đề ra. Tổng hợp quyết 

toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ gửi Bộ Tài chính theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản 

lý tài chính công: sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý 

ngân sách nhà nước đã được đầu tư; thực hiện quy trình giao dự toán cho các 

đơn vị qua hệ thống TABMIS theo đúng quy định. 

7. Hiện đại hoá hành chính 

 Về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ: Bộ tiếp tục triển 

khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến 

công dân; đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ công của Bộ...; triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại 

Bộ TN&MT; tiếp tục vận hành hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử và 

triển khai chữ ký số cho tất cả các đơn vị thuộc Bộ (tính đến ngày 09/9/2019, tỷ 

lệ văn bản được ký số/ văn bản phát hành đạt 99.4%); kết nối, liên thông văn 

bản điện tử của Bộ với Trục liên thông do Văn phòng Chính phủ chủ trì đến các 

đơn vị trực thuộc Bộ, sẵn sàng liên thông văn bản của Bộ với Chính phủ, các bộ, 

ngành, tỉnh/thành phố; quản lý hệ thống, tổ chức hội nghị trực tuyến, giao ban 

điện tử đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ. 

Về áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc Bộ: tiếp tục đẩy 

mạnh việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 tại các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Tổng 

cục, Cục trực thuộc Bộ (kể cả tại các đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục, 

Cục); thực hiện kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO tại các đơn vị trực thuộc Bộ. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2019 của 

Bộ đã được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác 

CCHC chất lượng, hiệu quả.  

Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị 

thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC 

theo kế hoạch; yêu cầu các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, 

yếu kém trong công tác CCHC tại các hội nghị, cuộc họp, giao ban công tác. 

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2019 các đơn vị trực thuộc Bộ đã tích cực, 

chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch và đột xuất phát 

sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, do khối lượng công việc đột 

xuất nhiều nên vẫn còn tình trạng giải quyết chậm.  

IV. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác CCHC của Bộ và nâng cao 

Chỉ số CCHC của Bộ trong thời gian tới, Vụ Tổ chức cán bộ kính đề xuất Bộ 

trưởng và các Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đã đề ra trong năm 2019. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thành phần về CCHC của năm 2020 

theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ (về ứng dụng CNTT) đảm bảo 

đúng thời hạn quy định. 

- Hoàn thành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC, thực hiện tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức phong phú (lưu ý: hình thức tọa đàm đảm bảo đúng theo 

quy định để đạt điểm). 

- Thực hiện nhiệm vụ CP, Thủ tướng CP giao, đảm bảo tiến độ hoàn 

thành 100% đúng thời hạn quy định. 

- Đề xuất, xây dựng sáng kiến, giải pháp hay về CCHC cho năm 2019.  

2. Cải cách thế chế 

- Các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 100% các văn bản theo kế 

hoạch đã được phê duyệt. 

- Vụ Pháp chế sớm ban hành văn bản điều chỉnh Chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2019 để có cơ sở làm tài liệu kiểm 

chứng chấm điểm chỉ số CCHC năm 201917. 

                                           
17 Năm 2019, Thông tư về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường đã được Lãnh 

đạo Bộ đồng ý đưa ra khỏi Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. 
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3. Cải cách thủ tục hành chính 

- Đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục công bố TTHC 

đối với NĐ40/2019/NĐ-CP; Nghị định 27/2019/NĐ-CP; TT 26/2018/TT-

BTNMT18. 

- Qua theo dõi, kiểm tra công tác CCHC tại một số đơn vị trực thuộc Bộ 

và qua kết quả tổng hợp việc giải quyết TTHC tại Bộ cho thấy còn tình trạng 

chậm giải quyết TTHC hoặc không thể giải quyết hồ sơ TTHC đúng thời hạn 

như đã hẹn tuy nhiên có đơn vị chưa thực hiện văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân 

theo quy định. Đề nghị các đơn vị rà soát lại tiến độ thực hiện giải quyết TTHC 

của đơn vị và thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp nếu để xảy 

ra tình trạng chậm trả kết quả theo quy định. 

4. Về tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức 

- Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động 

số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2018 của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT 

thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghiên cứu xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định 

hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực TN&MT. 

- Triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT trực thuộc 

Ủy ban nhân dân các cấp, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 28/8/2014.  

- Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kết luận 

thanh tra Bội Nội vụ về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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, trình ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ19; 

tham mưu việc sửa đổi, ban hành quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng, quy 

                                           
18 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và phải thực hiện việc công bố chậm 

nhất trước 20 ngày tính đến ngày NĐ có hiệu lực thi hành, tuy nhiên đến nay việc công bố vẫn chưa được thực 

hiện; Ngày 16/5/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4158/VPCP-KSTT về việc thực hiện công bố, công 

khai nhóm TTHC về tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT và Nghị định 

27/2019/NĐ-CP quy định  chi tiết một số điều của Luật đo đạc, bản đồ theo đúng quy định của pháp luật. 
19 Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý 

đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về 

tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng 

Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
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chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng với Đảng ủy Bộ. 

- Tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

giai đoạn 2019 - 2021, 2021 - 2026. Tổ chức rà soát, đề xuất Kế hoạch luân 

chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc 

Bộ; hoàn thành thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp 

phòng và tương đương thuộc Bộ TN&MT năm 2019; chỉ đạo, tổ chức triển khai 

việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành TN&MT20. 

- Hoàn thành việc triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 

26/4/2019 của Ban Bí thư. Triển khai công tác tổng kết, đánh giá công chức, 

viên chức năm 2019. 

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức. 

5. Tài chính công 

- Đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước hàng năm 

đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. 

- Triển khai các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về 

tài chính, ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Ban hành và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo 

quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. 

- Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

theo quy định tại Quyết địn số 50/2017/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và 

thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ. 

- Đẩy mạnh việc rà soát điều chỉnh các quy định kỹ thuật và định mức 

kinh tế - kỹ thuật đã ban hành từ những năm 2014 trở về trước; khẩn trương xây 

dựng mới và trình ban hành quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đối 

với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước còn lại theo Quyết 

định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6. Hiện đại hóa nền hành chính 

- Ban hành, cập nhật và duy trì Kiến trúc chính phủ điện tử theo quy định. 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ qan đơn vị thuộc Bộ hoàn toàn dưới 

dạng điện tử: lưu ý không sử dụng văn bản giấy và chữ ký tươi giữa các cơ quan 

đơn vị và kể cả trong nội bộ đơn vị (trừ trường hợp văn bản mật).  

                                           
20 Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 

11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ. 
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- Cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ/ mức độ thuận tiện trong việc truy 

cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ./. 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 


