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BỘ GIAO 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ  

TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, CÁC 

NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ GIAO 9 

THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ 

ngay từ ngày đầu năm, vì vậy đã có những chuyển biến tích cực trong giải quyết 

các nhiệm vụ đuợc giao; tình trạng văn bản nợ đọng đã giảm đáng kể so với cùng 

kỳ năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Về tình hình thực hiện Chương trình công tác 

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 24 

đề án, ban hành theo thẩm quyền 23 thông tư; trong năm Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao bổ sung 02 đề án. Đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 26/26 đề án (01 đề án Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình trong 

tháng 11, 01 đề án trình trước tiến độ), trình Bộ trưởng ban hành 17/23 thông tư  

(01 thông tư Bộ cho rút khỏi Chương trình). Tình trạng chậm tiến độ trình ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật đã được khắc phục đáng kể, với số lượng văn 

bản chậm trình trong 9 tháng đầu năm còn 06 thông tư chậm trình (gồm: Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 01 thông tư, Tổng cục Môi trường 02 thông tư, 

Vụ Khoa học và Công nghệ 01 thông tư, Thanh tra 01 thông tư, Vụ Pháp chế 01 

thông tư).  

(Chi tiết tại Phụ lục 01) 

2. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

Trong 9 tháng đầu năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ triển 

khai thực hiện 1.177 nhiệm vụ, kết quả thực hiện đến nay như sau: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 966/1177 (đạt 82,1%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 687 nhiệm vụ (chiếm 71,1%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 279 nhiệm vụ (chiếm 28,9%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 184/1177 (chiếm 15,6%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 27/1.177 (chiếm 2,3%). Các 

đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao gồm: Vụ 

Pháp chế, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý; các đơn vị còn nhiệm vụ quá 
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hạn chưa hoàn thành gồm: Tổng cục Quản lý đất đai 7/367 nhiệm vụ chiếm 1,9%; 

Thanh tra Bộ 11/126 chiếm 8,7%. (Chi tiết tại Phụ lục 02) 

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao: 

a) Đối với các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 

(bao gồm cả các ý kiến chỉ đạo tại các Thông báo kết luận):  

Tổng số nhiệm vụ được giao: 83 nhiệm vụ, kết quả thực hiện như sau: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 75/83 (đạt 90,4%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 52 nhiệm vụ (chiếm 69,0%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 23 nhiệm vụ (chiếm 31,0%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 06/83 (chiếm 7,2%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 02/83(chiếm 2,4%).  

(Chi tiết tại Phụ lục 03a) 

b) Đối với các nhiệm vụ được giao tại các văn bản đến của các Bộ, ngành, 

địa phương: 

Tổng số nhiệm vụ được giao: 2.109 nhiệm vụ. 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 1.795/2.109 (đạt 85,1%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 1.299 nhiệm vụ (chiếm 72,4%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 496 nhiệm vụ (chiếm 27,6%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 293/2109 (chiếm 

13,9%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 21/2109 (chiếm 1%). 

Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao gồm: Thanh tra Bộ, 

Cục Biến đổi Khí hậu. Đơn vị có nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành là Vụ Kế hoạch 

- Tài chính 6/374 nhiệm vụ chiếm 1,6%; Tổng cục Quản lý đất đai chiếm 5/533 

nhiệm vụ chiếm 0,9%. 

(Chi tiết tại Phụ lục 03b) 

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ  

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.764 hồ sơ, trong 

đó tiếp tục xử lý 1.234 hồ sơ chuyển tiếp từ năm trước và 1.530 hồ sơ nộp mới của 

năm 2019. Các đơn vị đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép 1.667 hồ sơ, 

trong đó có 1.148 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (chiếm 68,9%) và 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%). So với cùng kỳ của năm 2018, tình trạng quá hạn xử lý hồ sơ tăng , số hồ sơ 

quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực môi trường (Chi tiết tại Phụ lục 04). 

 

5. Về một số kiến nghị của Tổ công tác  
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Qua đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ định kỳ và kiểm tra trực tiếp tại các 

đơn vị Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Viễn thám 

quốc gia, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, tổ công tác kiến 

nghị Bộ trưởng Lãnh đạo Bộ một số giải pháp, nhiệm vụ sau đây: 

1. Chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Bộ trong việc cử Lãnh đạo 

tham dự các cuộc họp của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ chủ trì; trong trường 

hợp cử cấp dưới dự họp thay phải báo cáo Lãnh đạo Bộ. Thực hiện đúng quy định 

của quy chế làm việc trong trả lời văn bản các văn bản lấy ý kiến của các đơn vị 

trong bộ, đảm bảo chất lượng tiến độ nhất là các văn bản có liên quan đến nhiều 

lĩnh vực. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì đề án, nhiệm vụ cần tăng cường tổ chức 

họp, trao đổi thống nhất đối với các nhiệm vụ có thời hạn ngắn, gấp; thủ trưởng 

cấn đơn vị của cán bộ có đủ thẩm quyền dự họp để ý kiến tại cuộc họp là ý kiến 

của đơn vị phối hợp. 

2. Về quy trình xử lý văn bản, hiện nay theo trình tự trình trên hệ thống văn 

bản đối với đơn vị Vụ trực thuộc Tổng cục từ chuyên viên đến Lãnh đạo Vụ, đến 

Văn phòng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng, qua văn thư lên thư ký Lãnh 

đạo Bộ, Lãnh đạo Bộ trong trường hợp có sửa văn bản, quy trình ngược và quy 

trình trình lại như vậy sẽ mất nhiều thời gian; trong trường hợp đối với cấp Cục có 

thêm phòng trung gian quy trình sẽ kéo dài hơn. Do đó, kính trình Bộ trưởng giao 

Tổ công tác cùng với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và Môi 

trường cùng với các đơn vị xây dựng quy trình và hoàn thiện phần mềm để rút gọn 

các bước trả về và trình lại văn bản. 

3. Trên cơ sở các quy định đã được thống nhất, Quy chế làm việc của Chính 

phủ đang được sửa đổi bổ sung, giao Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn 

vị liên quan sửa đổi quy chế làm việc của Bộ để làm rõ hơn trách nhiệm của từng 

đơn vị; thẩm quyền giải quyết trả lời các văn bản của các địa phương, phù hợp với 

mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. 

4. Các đơn vị các đơn vị trực tiếp xử lý hồ sơ thông báo bằng văn bản đến 

Văn phòng một cửa về lý do chậm giải quyết kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá 

nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

61/2018/NĐ-CP. 

 II.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Trong 3 tháng cuối năm 2019, các đơn vị cần trung hoàn thành các nhiệm vụ 

sau đây: 

1. Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc xây dựng trình 38 đề án, văn bản 

QPPL còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2019 của Bộ. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị của 

Bộ với các cơ quan thẩm định của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để đẩy nhanh 

tiến độ phê duyệt các nhiệm vụ đã trình. 
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2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành 

chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của 

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp. Kết nối hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính của các đơn vị với 

Văn phòng một cửa của Bộ để kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính.  

Chuyển dần từ tiếp nhận hồ sơ giấy sang tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống một cửa quốc gia, 

một cửa ASEAN tại Bộ. Ứng dụng giải pháp công nghệ đề người dân, doanh 

nghiệp thực hiện cơ chế đánh giá kết quả thực hiện thủ tục. Thực hiện xin lỗi đối 

với các thủ tục chậm, muộn. 

3. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật 

hành chính; môi trường văn hóa trong công sơ. Tăng cường giao lưu văn hóa thể 

thao, đặc biệt là các hoạt động thể thao tận dụng cơ sở vật chất của Bộ đã đầu tư, 

tăng cường sự đoàn kết phối hợp trong cơ quan. 

4. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công, vốn ODA năm 2019, đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân theo kế 

hoạch. 

5. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, 

mô hình truyền thông về TN&MT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các 

cơ chế, chính sách pháp luật đang trong quá trình dự thảo hoặc mới được ban 

hành, tạo ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên,.../. 

 



Phụ lục 01. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

(Tính đến ngày 15/10/2019) 

TT Đơn vị thực hiện Tên đề án, văn bản QPPL 

Thời gian trình 

CP, TTgCP/ Bộ 

trưởng ban hành 

Tiến độ thực hiện 

I. CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH 

1.  
Tổng cục  

Quản lý đất đai 

Nhiệm vụ lập Đề án Kiểm kê đất đai năm 2019 Tháng 6 
Đã trình tại tờ trình số 33/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

2.  
Lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 31/TTR-

BTNMT ngày 27/6/2019 

3.  

Tổng cục  

Môi trường 

Nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 32/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

4.  
Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 32/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

5.  
Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 32/TTR-

BTNMT ngày 30/6/2019 

6.  

Tổng cục  

Biển và Hải đảo VN 

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo đến năm 2030 
Tháng 5 

Đã trình tại tờ trình số 27/TTR-

BTNMT ngày 30/5/2019  

7.  

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 

Tháng 5 
Đã trình tại tờ trình số 26/TTR-

BTNMT ngày 29/5/2019  

8.  
Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến 

năm 2030 
Tháng 6 

Đã trình tại tờ trình số 30/TTR-

BTNMT ngày 17/6/2019  

9.  

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 

Tháng 6 
Tờ trình số 236/TTr-BTNMT-m ngày 

28/6/2019 

10.  
Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 6 

Tờ trình Chính phủ số 235/TTr-

BTNMT-m ngày 28/6/2019 
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TT Đơn vị thực hiện Tên đề án, văn bản QPPL 

Thời gian trình 

CP, TTgCP/ Bộ 

trưởng ban hành 

Tiến độ thực hiện 

11.  
Cục Đo đạc bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt 

Nam 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch 

triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ 
Tháng 3 

Đã trình Chính Phủ tại tờ trình 16/TTr-

BTNMT ngày 19/3/2019 

12.  

Cục  

Biến đổi khí hậu 

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 
Tháng 4 

Đã trình tại tờ trình số 15/TTR-

BTNMT ngày 13/03/2019  

13.  
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 

Tháng 4 
Đã có Công văn số 1789/BTNMT-

BĐKH ngày 19/4/2019 
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Phụ lục 02. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

(Tính đến ngày 15/10/2019) 

STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  

Tổng cục  

Quản lý Đất đai 

7088/VPCP-NN 

09/08/2019 

V/v giao đất không thông qua đấu giá cho Công ty Cổ 

phần Dược phẩm An Giang 
20/09/2019 

Công văn số 5054/BTNMT-TCQLĐĐ 

ngày 03/10/2019 gửi các Bộ Tài 

chính, Tư pháp, kiểm toán nhà nước 

xin ý kiến  

2.  
8067/VPCP-CN 

07/09/2019 

Lấy ý kiến về đề xuất tiếp tục thực hiện bán tài sản trên 

đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 03 cơ sở 

nhà, đất do Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý, sử dụng. 

20/09/2019 
Cục KTPTQĐ đang trình lại Tổng cục 

ngày 03/10/2019 

3.  
7317/VPCP-V.I 

16/08/2019 

V/v xử lý kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng 

tại Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng) 

10/09/2019 

Cục KSQLSDĐĐ đang hoàn thiện 

theo chỉ đạo TCT Lê Thanh Khuyến 

ngày 16/10/2019 

4.  
4681/VPCP-DMDN 

31/05/2019 

Kiến nghị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án hạ 

tầng Thái Bình Dương về việc xin ý kiến và hướng dẫn 

hoàn chỉnh hồ sơ cấp đổi chủ quyền trụ sở công ty 

19/06/2019 

Cục ĐKĐĐ đang hoàn thiện theo chỉ 

đạo PTCT Mai Văn Phấn ngày 

26/8/2019 

5.  
4633/VPCP-KSTT 

30/05/2019 

Tham gia ý kiến về tổng hợp đề xuất kiến nghị của Hiệp 

hội Bất động sản Việt Nam 
20/06/2019 Vụ CSPC đang trình Lãnh đạo Vụ 

6.  
7780/VPCP-V.I 

29/08/2019 
V/v liên quan đến Khu CN Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai 30/09/2019 Cục KSQLSDĐĐ đang xử lý 

7.  
5732/VPCP-NN 

28/06/2019 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp về Báo Vietnamnet ngày 17/6/2019 có bài viết: Việt 

Nam có trên 10 triệu ha đất đang có nguy cơ bị suy thoái, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2019 

30/09/2019 
Trung tâm ĐTQHĐĐ đang báo cáo 

PTCT Chu An Trường 

8.  

Tổng cục 

Môi trường 

8384/VPCP-DMDN 

18/09/2019 

Kiến nghị của Công ty cổ phần Hóa An về việc hướng dẫn 

lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai 

thác khoáng sản 

05/10/2019 Đang triển khai thực hiện 

9.  
8515/VPCP-CN 

20/09/2019 

V/v đề nghị gia hạn giấy phép nhập khẩu săm lốp ô tô, cao 

su đã qua sử dụng làm nguyên liệu tái chế dầu FO-R. 
03/10/2019 Đang triển khai thực hiện 

10.  
5491/VPCP-KGVX 

21/06/2019 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 140/QĐ-TTg 

ngày 26/01/2018 của TTgCP 
30/08/2019 

Vụ KHTC đang sắp xếp thời gian làm 

việc với TC 

11.  

Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt 

Nam 

919/PC-VPCP 

09/07/2019 

Phiếu chuyển Đơn đề nghị đề ngày 02/7/2019 của Tập 

đoàn KEXINDA - AOSIBO gửi Thủ tướng Chính phủ về 

việc giải quyết vùng nguyên liệu cho Dự án Nhà máy 

nghiền lọc phơi sấy đất sét và làm men cao cấp Đại 

Dương của các đơn vị liên doanh hợp tác tại khu vực đã 

04/07/2019 
Bộ trưởng đã họp nghe bc trực tiếp và 

có ý kiến chỉ đạo. 
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STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 11 năm nhưng vẫn chưa 

được thực hiện do vướng mắc vùng nguyên liệu. VPCP đã 

có công văn đôn đốc số 5458/VPCP-DMDN ngày 

1/06/2019. 

12.  
8960/VPCP-CN 

19/09/2018 

Tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện NĐ số 22/2012/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các 

giải pháp trong thời gian tới 

30/06/2019 

Công văn số 4035/BTNMT-ĐCKS 

ngày 20/8/2019 xin ý kiến 05 Bộ, 

ngành liên quan.  

13.  

Thanh tra Bộ 

8964/VPCP-NC 

03/10/2019 

Xin ý kiến tham gia về tình hình, kết quả công tác phòng, 

chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài 

nguyên, khoáng sản 

10/10/2019 

CV 465/TTr-P2 ngày 11/10/2019 gửi 

các đơn vị lấy ý kiến trước 

15/10/2019 

14.  
7925/VPCP-CN 

04/09/2019 

Lấy ý kiến về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của công 

dân Nguyễn Thị Tình là vợ của liệt sĩ Lê Minh Sỹ 
10/09/2019 

Đang lấy ý kiến của Tổng cục Quản 

lý đất đai theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Bộ 

15.  
5885/VPCP-V.I 

04/07/2019 

V/v lấy ý kiến báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh về phản 

ánh, kiến nghị của Công ty TNHH SEOTRA (Hàn Quốc). 

Công văn đôn đốc lần 1 số 7188/VPCP-V.I ngày 

13/08/2019; công văn đôn đốc lần 2 số 9020/VPCP-V.I 

ngày 04/10/2019. 

12/07/2019 
Đang lấy ý kiến của TC Quản lý đất 

đai theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 

16.  
7621/VPCP-V.I 

25/08/2019 

V/v Đề nghị cho ý kiến đối với KLTT Chương trình khai 

thác, sử dụng đất hoang hóa tại huyện Bến Lưc, tỉnh Long 

An 

10/09/2019  Đang triển khai thực hiện 

17.  
7208/VPCP-V.I 

14/08/2019 

Xin ý kiến về kết quả kiểm tra nội dung khiếu nại, tố cáo 

của ông Hồ Sỹ Chửng, tỉnh Hà Tĩnh 
30/08/2019 

Đang lấy ý kiến của TC Quản lý đất 

đai theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 

18.  
7042/VPCP-V.I 

08/08/2019 

Xin ý kiến về kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 

rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn 
20/08/2019 Đang triển khai thực hiện 

19.  
6649/VPCP-V.I 

26/07/2019 

Xin ý kiến về kết quả rà soát, kiểm tra các dự án tại khu 

vực núi Chín Khúc, TP Nha Trang 
15/08/2019 

Đang lấy ý kiến của TC Quản lý đất 

đai, Địa chất khoáng sản theo chỉ đạo 

của Lãnh đạo Bộ 

20.  
4436/VPCP-V.I 

24/05/2019 
Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng (tỉnh Đồng Tháp) 01/09/2019 

QĐ 2728/BTNMT-TTr ngày 

11/6/2019 thành lập Đoàn 

21.  

Thanh tra Bộ 

4108/VPCP-V.I 

15/05/2019 
Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mơ (TPHCM) 01/08/2019 Đang triển khai thực hiện 

22.  
1450/TTCP-C.IV 

26/08/2019 
Triển khai thực hiện CT số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 10/09/2019 Đang triển khai thực hiện 

23.  6761/VPCP-V.I Khiếu nại của bà Trần Thị Thỏa, tp Hải Phòng 30/09/2019  Đang triển khai thực hiện 
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STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

31/07/2019 

24.  
Vụ  

Kế hoạch - Tài chính 

8758/VPCP-CN 

27/09/2019 

Về việc phương án xử lý cơ sở nhà, đất tại số 302/5 đường 

Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh, tp. HCM 
10/10/2019 

Thứ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo yêu 

cầu Vụ KHTC hoàn thiện phiếu trình 

25.  Văn phòng Bộ 

Quyết định số 

451/QĐ-TTg 

22/04/2019 

Ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ các chế độ báo cáo do cơ quan mình ban hành nhằm 

đáp ứng các quy định tại Nghị định này. 

30/06/2019 

Bộ đã gửi Văn phòng Chính phủ hệ 

thống biểu mẫu báo cáo; văn bản 

được giao phải ban hàn dưới dạng 

Thông tư chế độ báo cáo do đó cần 

tổng hợp lấy ý kiến theo quy trình hạn 

hành văn bản pháp luật 

26.  

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu 

TNMT 

17/NQ-CP 

07/3/2019 

Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện 

tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp 

với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên 

bản 2.0) 

30/09/2019 Cục CNTT đang triển khai thực hiện 

27.  
Cục  

Biến đổi Khí hậu 

12054/VPCP-QHQT 

12/12/2018 
Đề xuất hình thức thay thế chương trình SP-RCC 30/06/2019 

Đây là nhiệm vụ lâu dài, Cục đang 

thực hiện 

III. NHIỆM VỤ ĐÃ TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ 

1.  
Vụ  

Pháp chế 

8148/VPCP-NN 

11/09/2019 

V/v gia hạn sử dụng đất của công ty TNHH Đá Hóa An 1 

tại xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh 
30/09/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa tại Phiếu trình số 

563/PT-PC ngày 14/10/2019 

2.  

Tổng cục  

Quản lý Đất đai 

6915/VPCP-CN 

05/08/2019 

Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 
31/08/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa lần 2 tại  phiếu trình 

530/PT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2019  

3.  
8504/VPCP-CN 

20/09/2019 

V/v về giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động 

sản 
30/09/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa lần 2 tại  phiếu trình 

565/PT-TCQLĐĐ ngày 11/10/2019  

4.  Thanh tra Bộ 
7790/VPCP-V.I 

29/08/2019 
Khiếu nại của Công ty TNHH Minh Hằng (TPHCM) 15/10/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa tại Phiếu trình số 

333/PT-TTr ngày 15/10/2019 
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Phụ lục 03a. CÁC NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

(Tính đến ngày 15/10/2019) 

STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  

Vụ  

Kế hoạch - Tài chính 

79/TB-BTNMT 

21/8/2019 

Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan dự thảo 

chi tiết kinh phí tổ chức Hội nghị, gửi Vụ Kế hoạch - 

Tài chính trước ngày 23 tháng 8 năm 2019 để xem xét, 

thẩm định. Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, báo 

cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 27 tháng 8 năm 2019 

27/08/2019 
Tổng cục Môi trường chưa gửi để Vụ KHTC 

tổng hợp 

2.  
73/TB-BTNMT 

22/7/2019 

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì rà soát, tổng hợp và 

thống nhất với Tổng cục Môi trường trình Lãnh đạo Bộ 

phương án phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp môi 

trường đợt 3 năm 2019 trong tháng 8 năm 2019 

31/08/2019 

Vụ KHTC đã có Công văn số 642/KHTC-

KHTH ngày24 /9/2019 lấy ý kiến Tổng cục 

Môi trường về dự toán lần 3 gửi Bộ Tài chính. 

Hiện chưa nhận được Công văn trả lời của 

Tổng cục Môi trường. 
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Phụ lục 03b. CÁC NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VB ĐẾN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

(Tính đến ngày 30/6/2019) 

STT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  

Vụ  

Tổ chức cán bộ 

6537/BKHĐT – 

TCCB 10/09/2019 

Về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức 

ngành kế hoạch, đầu tư 
30/09/2019 Đang triển khai thực hiện 

2.  
2821/BKHCN-

TCCB 09/09/2019 

Xây dựng hệ thống vị trí việc làm chuyên ngành 

KH&CN. 
25/09/2019 Đang triển khai thực hiện 

3.  
2798/BKHCN-

TCCB 06/09/2019 

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV. 
23/09/2019 Đang triển khai thực hiện 

4.  

Vụ  

Pháp chế 

5417/BYT-PC 

16/09/2019 

V/v đề nghị góp ý Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
25/09/2019 Đang triển khai thực hiện 

5.  
6992/BCT-TCQLTT 

20/09/2019 

Phối hợp rà soát, phân định thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của từng chức danh trong từng cơ 

quan, lực lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính 

30/09/2019 
Chưa có ý kiến trả lời của các đơn vị liên 

quan 

6.  

3854/BTP-

VĐCXDPL 

04/10/2019 

Bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện quy 

định của Luật thủ đô theo ý kiến của UBTVQH 
10/10/2019 

Vụ PC đã có CV  786/PC-HC NGÀY 

10/10/2019  Gửi TCQLDD, TCMT, Cục 

QLTNN xin ý kiến, tổng hợp 

7.  
Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

5780/BKHĐT-TCTK 

16/08/2019 

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia 
21/08/2019  

8.  

Vụ  

Kế hoạch - Tài chính 

7029/BCT-DKT 

23/09/2019 
Lấy ý kiến góp ý về thiết kế và dự toán xây dựng 30/09/2019 

Hiện vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời 

của đơn vị liên quan 

9.  
6480/BKHĐT-CLPT 

09/09/2019 

Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch ngành, 

lĩnh vực thời kỳ 2011-2020 
28/09/2019 

Hiện còn các TC: Môi trường; ĐCKS; 

QLĐĐ; B&HĐVN chưa gửi báo cáo 

10.  

6464/BKHĐT-

KTĐPLT 

06/09/2019 

Về việc lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản 

QPPL về phát triển thành phố Đà Nẵng để bổ sung 

vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 

13/09/2019 

Đã có văn bản nhắc lần 2 số 

5063/BTNMT-KHTC ngày 03/10/2019. 

Hiện Tổng cục QLĐĐ vẫn chưa có ý kiến 

trả lời 

11.  

6805/BKHĐT-

KTĐPLT 

18/09/2019 

Lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản QPPL 

về phát triển tp. Đà Nẵng để bổ sung vào chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 

23/09/2019 
Hiện Tổng cục QLĐĐ vẫn chưa có ý kiến 

trả lời 

12.  

Vụ  

Hợp tác quốc tế 

2276/BXD-HTQT 

26/09/2019 

Góp ý chương trình Nghị sự kinh tế song phương 

Việt Nam -Cuba giai đoạn 2020-2025 
08/10/2019 Đang triển khai thực hiện 

13.  

7087/BKHĐT-

KTĐN 

30/09/2019 

Cung cấp thông tin về tình hình quản lý, thực hiện 

các chương trình dự án do các tổ chức LHQ tài trợ, 

giai đoạn 2017-2019 

07/10/2019 

Đang xin ý kiến của Vụ KHTC để tổng 

hợp, báo cáo LĐ Bộ (Công văn số 

1903/HTQT ngày 08/10/2019) 
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STT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

14.  

Tổng cục 

Quản lý Đất đai 

7133/BNN-PC 

26/09/2019 

Lấy ý kiến các cơ quan về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 

năm thực hiện NQ 30-NQ/TW và NĐ 118/2014/NĐ-

CP 

03/10/2019 Cục ĐKĐĐ đang xử lý 

15.  
7939/BTC-CST 

12/07/2019 

V/v đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất 

nông nghiệp 
03/08/2019 Vụ CSPC đang xử lý 

16.  
3930/BNV-CQĐP 

19/08/2019 

V/v cung cấp số liệu diện tích tự nhiên, dân số bình 

quân năm gần nhất để thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp 

các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương trong 

giai đoạn 2019-2021 

25/08/2019 Cục KSQLSDĐĐ đang trình Lãnh đạo cục 

17.  
3186/STNMT-

QLĐĐ 15/07/2019 

Xin ý kiến thu hồi đất để thực hiện các dự án trong 

Khu kinh tế Dung Quất 
25/07/2019 

Cục QHĐĐ đang trình PTCT Đoàn Thị 

Thanh Mỹ ngày 14/10/2019 

18.  
1622/BXD-QLN 

11/07/2019 

Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế 

quản lý sử dụng nhà chung cư 
05/08/2019 

Vụ CSPC đang trình lại PTCT Mai Văn 

Phấn ngày 16/10/2019 

19.  

Tổng cục  

Môi trường 

1155/STNMT-

CCBVMT 

26/09/2019 

V/v: tham gia ý kiến góp ý vào hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ 

trợ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

09/10/2019 Đang dự thảo văn bản trả lời địa phương 

20.  
5179/BYT-MT 

05/09/2019 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch quốc gia thực 

hiện chấm dứt phóng uế bừa bãi giai đoạn 2018-2025 

và tầm nhìn đến năm 2030 

15/09/2019 

Đơn vị xử lý liên hệ Bộ Y tế và mới nhận 

lại bản dự thảo Kê hoạch để Bộ TNMT 

góp ý; đang nghiên cứu trả lời 

21.  
5596A/BCT-HC 

05/08/2019 

Đề xuất nội dung tại dự thảo Nghị định thực hiện 

Công ước Minamata về thủy ngân 
01/10/2019 

Đã trình lãnh đạo Bộ tại PT số 2166/PT-

TCMT ngày 09/10/2019. Thứ trưởng đã 

trả lại để chỉnh sửa, bổ sung 

III. NHIỆM VỤ ĐÃ TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ 

1.  

Vụ  

Pháp chế 

3662/BTP-KTRVB 

23/09/2019 

Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ 
02/10/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa tại Phiếu trình số 560/PT- PC 

ngày 16/10/2019 

2.  
2138/BTP-PLDSKT 

11/06/2019 

Đề nghị phối hợp rà soát và đánh giá thực tiễn thi 

hành pháp luật về quyền sở hữu tài sản 
11/07/2019 

Đã trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương 

Hoa tại Phiếu trình số 565/PT-PC ngày 

15/10/2019 

3.  
2472/BCA-K02 

28/08/2019 

Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ 

động 
15/09/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa tại Phiếu trình số 569/PT-PC 

ngày 16/10/2019 

4.  
5036/BCT-PVTM 

16/07/2019 

Đề án "Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống 

cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại" 
30/07/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa tại Phiếu trình số 566/PT-PC 

ngày 16/10/2019 
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STT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

5.  
Vụ  

Kế hoạch - Tài chính 

11052/BTC-CST 

23/09/2019 

Báo cáo số thu phí và kiến nghị sửa đổi thông tư thu 

phí 
10/10/2019 

Đang trình Lãnh đạo Bộ Phiếu trình số 

1287/PT-KHTC ngày 09/10/2019 

6.  

Tổng cục  

Quản lý Đất đai 

3131/BXD-PC 

12/12/2018 

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg 

năm 2018 
15/12/2018 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa  lần 3 tại  phiếu trình 485/PT-

TCQLĐĐ ngày 14/10/2019 

7.  
11979/BTC-TCDN 

09/10/2019 

tham luận phục vụ hội nghị đổi mới nâng cao hiệu 

quả hoạt động của DNNN 
10/10/2019 

Đang trình Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa  lần 2 tại  phiếu trình 564/PT-

TCQLĐĐ ngày 15/10/2019  
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Số liệu tính đến ngày 15/10/2019) 

TT 
Lĩnh vực giải 

quyết TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã trả kết quả Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Hồ sơ 

năm 

trước 

chuyển 

sang 

Hồ sơ 

tiếp 

nhận 

mới 

năm 

2019 

HS năm 

2018 
HS năm 2019 Tỷ lệ xử lý % HS năm 2018 HS năm 2019 Tỷ lệ xử lý % 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

1 Đất đai 299 12 287 224 12 0 152 60 73% 27% 75 0   72 3 96% 4% 

2 
Tài nguyên 

nước 
299 116 183 218 103 0 115 0 100% 0% 81 13   68   100% 0% 

3 
Địa chất và 

khoáng sản 
      0             0             

3.1 

Cấp phép thăm 

dò, khai thác 

khoáng sản 
174 134 40 141 129 0 12 0 100% 0% 33 5 0 28 0 100% 0% 

3.2 

Đánh giá, phê 

duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
49 22 27 18 14 0 4 0 100% 0% 31 8   23   100% 0% 

4 Môi trường 1.688 939 749 824 193 316 175 140 45% 55% 864 421 9 378 56 92% 8% 

5 
Khí tượng thủy 

văn 
1 0 1 0             1     1   100% 0% 

6 
Đo đạc và bản 

đồ 
232 0 232 232     232   100%   0             

7 Biển và Hải đảo 14 8 6 7 4   3   100%   7 4   3   100%   

8 
Biến đổi khí 

hậu 
8 3 5 3   3     0% 100% 5     5 0 0% 100% 

  TỔNG CỘNG 2.764 1.234 1.530 1.667 455 319 693 200 68,9% 31,1% 1.097 451 9 578 59 93,8% 6,2% 
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Phụ lục 05. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ,  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019  
 

A. Các đề án, văn bản trình CP, TTgCP trong 3 tháng cuối năm 2019 

 

STT Tên đề án 
Thời gian 

trình 
Điều chỉnh  

I. Tổng cục Quản lý đất đai 

1 

Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP 

ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về Khung 

giá đất 

Tháng 9 Tháng 12 

2 

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 

Tháng 10  

3 
Nghị định quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho 

sản xuất nông nghiệp* 
Tháng 10 Tháng 12 

4 
Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc 

gia. 
Tháng 11  

5 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết Luật Đất đai 
Tháng 11  

6 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 

năm 2013 
Tháng 12  

II. Tổng cục Môi trường 

7 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 
Tháng 11 

Thủ tướng 

Chính phủ chỉ 

đạo trình 

trong tháng 

2/2020 

8 

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

số 155/2019/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ 

quy định về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Tháng 11  

9 
Đề án tổng thể tăng cường quản lý môi trường các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề* 
Tháng 11 Xin rút 

10 
Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường trong điều kiện hội nhập quốc tế* 
Tháng 11 Xin rút 

11 Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam Tháng 12  
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STT Tên đề án 
Thời gian 

trình 
Điều chỉnh  

III. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

12 

Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật 

phục vụ công tác quản lý tổng hợp và điều tra cơ bản 

tài nguyên và môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 

Tháng 10  

13 

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 

Tháng 12  

14 
Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030 
Tháng 12  

15 
Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa 

đại dương 
Tháng 12  

IV. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

16 

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 (phần khoáng sản) 

Tháng 10 

 

V. Tổng cục Khí tượng thuỷ văn 

17 

Đề án Tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp 

ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền 

vững, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước 

Tháng 10  

18 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự 

báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 
Tháng 11  

VI. Cục Quản lý tài nguyên nước 

19 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Hương 
Tháng 10  

20 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Cả 
Tháng 10  

21 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Đồng Nai 
Tháng 11  

22 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia-

Thu Bồn 

Tháng 11  

VII. Cục Biến đổi khí hậu 

23 
Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu 

(NAP) giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 

Tháng 11 
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STT Tên đề án 
Thời gian 

trình 
Điều chỉnh  

VIII. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

24 
Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia 

Tháng 10 
 

IX. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

25 

Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành* 

Tháng 10 Tháng 11 

X. Vụ Tổ chức cán bộ 

26 

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 

Tháng 10   

X. Vụ Hợp quốc tế 

27 
Đề án Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh 

vực môi trường * 

Tháng 10 
Tháng 12 
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B. Các Thông tư trình Bộ trưởng ban hành trong 3 tháng cuối năm 2019 

STT Tên Thông tư 
Thời gian 

ban hành 

I. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

1 
Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm ở biển và 

lựa chọn khu vực biển để nhận chìm 
Tháng 10 

II. Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

2 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh 

báo lũ 
Tháng 10 

III. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

3 
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 
Tháng 10 

4 
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 
Tháng 11 

IV. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

5 
Thông tư quy định kỹ thuật duy trì, vận hành các hệ thống công 

nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường 
Tháng 10 

V. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

6 

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 

Tháng 11 

 

 
 


