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Phúc đáp Công văn số 6515/BKHĐT-TH ngày 10 tháng 9 năm 2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

và tình hình KTXH 9 tháng năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo 

như sau: 

I. Nhiệm vụ chung 

1. Xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật:  

1.1. Về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 9 tháng 

đầu năm 2019: 

Theo Chương trình điều chỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2019, Bộ phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền 43 văn bản, gồm: 02 luật, 01 nghị quyết, 07 nghị định, 04 quyết 

định và 29 thông tư. Riêng 9 tháng đầu năm, các đơn vị phải xây dựng, trình bộ 

29/43 văn bản (chiếm 67%), gồm: 01 nghị quyết, 03 nghị định, 03 quyết định và 

22 thông tư. 

- Đối với 02 dự án luật: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường và (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (trình 

Chính phủ tháng 2/2020). Các đơn vị đang tích cực khẩn trương xây dựng đối 

với 02 dự án Luật nêu trên. 

- Đối với văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tính đến ngày 

19/9/2019, các đơn vị đã hoàn thành 04/07 (đạt 57%) các văn bản trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; 01 Nghị định1 đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, trình 

Chính phủ; 01 nghị định2 đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư 

pháp; 01 nghị định3 đang được tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

- Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng:tính đến ngày 

19/9/2019, đã trình Bộ trưởng 17/22 thông tư (đạt 77 %) (trong đó Bộ trưởng 

đồng ý cho rút khỏi Chương trình 01 Thông tư.)  

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tích cực phối hợp với Văn 

                                           
1 Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 
2 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP  
3 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất 



phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

trình từ năm 2018 và đã được Chính phủ ban hành 06 nghị định4; 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. 

1.2. Về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; hàng hóa thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành 

a) Về điều kiện đầu tư kinh doanh 

- Về tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh 

Năm 2019, Bộ đã coi nhiệm vụ rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh là 

nhiệm vụ  thường xuyên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tài nguyên 

và môi trường (tại Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019), theo đó, trong 

quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh phải phù hợp với khoản 2 

Điều 14 Hiến pháp 2013, khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư.  

Riêng 8 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và 

bản đồ; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, theo 

đó đã cụ thể một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

(Điều 31); một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh bảo vệ môi trường được 

tiếp tục sửa đổi5, quy định cụ thể6 nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh 

nghiệp cũng như bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.  

- Về công bố công khai điều kiện đầu tư kinh doanh, ngay sau khi Chính 

phủ ban hành các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

chức năng quản lý nhà nước, Bộ đã gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư công bố điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định7. 

b) Cắt giảm hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành 

- Về cắt giảm hàng hóa,  thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Năm 2018, Bộ cũng đã 

hoàn thành đúng tiến độ và vượt chỉ tiêu về việc cắt giảm sản phẩm hàng hóa, thủ tục 

hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ, cụ thể đã cắt giảm được 38/74 hàng hóa, sản phẩm (đạt 51,3%); sửa đổi, bãi 

                                           
4 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 64/2019/NĐ-CP ngày 

16/7/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý 

loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ;. Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử 
dụng bền vững các vùng đất ngập nước; 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. 
5 Điều kiện đầu tư kinh doanh về  phế liệu nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ quan trắc; doanh doanh chất thải nguy hại. 
6 Điều kiện kinh doanh về phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 
7 Công văn số 1533/BTNMT-PC ngày 22/4/219. 



bỏ 14/15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (đạt 93,3%, vượt 43,3%); 

ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 50.989 giờ 

công lao động và khoảng 3.038.689.320 đồng/năm tại Thông tư số 03/2018/TT-

BTNMT ngày 14/8/2018. 

- Về công bố, công khai danh mục hàng hóa: Hiện có 36 sản phẩm, hàng hóa 

là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp yêu cầu quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường đã được công bố kèm theo mã HS tại Quyết định số 

73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục 

phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Thông tư 

số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thuộc diện kiểm tra 

chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và đã được công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

1.3. Về dự kiến xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

Bộ sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình 02 dự án Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và (2) Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai (năm 2020); xây dựng, trình cơ quan có thẩm 

quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành 02 dự án luật kèm theo. 

Ngoài ra, trong năm 2020, Bộ tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy chuẩn 

kỹ thuật, quy định kỹ thuật về tài nguyên và môi trường. 

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và cải cách hành chính:  

Bộ đã tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổng cục, 

đánh giá mô hình cấp Tổng cục và nghiên cứu phương án sắp xếp lại các Tổng 

cục theo hướng giảm tầng, nấc trung gian; rà soát quy hoạch định hướng mạng 

lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 

21/NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và 

UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực TN&MT. Rà soát đánh giá mô hình tổ chức của 

ngành. Thành lập, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành8. Thực 

hiện yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã tổ chức hội thảo và gửi xin ý kiến các Sở Tài nguyên và Môi trường 

góp ý đối với dự thảo Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài 

nguyên và môi trường.  

                                           
8 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. 



Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức nghiên cứu, rà soát để đề xuất các 

nội dung sửa đổi, bổ sung đối với các Quy định, Quy chế, Hướng dẫn về công 

tác cán bộ của Bộ TN&MT; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy định của Ban Cán 

sự đảng Bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục hoàn thiện 

dự thảo Khung tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của Bộ TN&MT nhằm 

tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá và phân loại công chức, viên chức; chỉ 

đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII gắn với việc thực 

hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển thanh 

niên của Bộ năm 2019; xây dựng, triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở năm 2019. 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 

lý thuộc Bộ; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức hành chính; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với 

công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế 

hoạch. 

Ngày 28/12/2018, ban hành Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT về Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ TN&MT năm 2019 với mục 

tiêu: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ, hoạt động nghề 

nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành 

nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyên 

sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu 

cầu tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức và vị trí việc làm. Tính đến 

tháng 9/2019, đã cử 432 lượt công chức, viên chức đi học tập trong và ngoài 

nước. 

3. Công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển:  

Thực hiện việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Quyết 

định số 2222/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2019, trong đó:  

Dự toán thu: 50.984 triệu đồng;  

- Số thu phí và lệ phí: 49.984 triệu đồng;  

- Số thu sự nghiệp khác: 1.000 triệu đồng.  

- Đến ngày 23 tháng 9 năm 2019 tổng số thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp 

khác là 70.187 triệu đồng, đạt 158% so với kế hoạch giao, chi tiết: 

+ Thu phí, lệ phí: 35.089/49.984 triệu đồng, đạt 70% so với kế hoạch giao. 

+ Thu sự nghiệp khác (thu sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, 

thăm dò khoáng sản nhà nước): 35.098/1.000 triệu đồng.  

- Dự toán chi: dự toán giao: 2.313.467 triệu đồng (trong đó vốn trong nước 

2.168.417 triệu đồng, vốn ngoài nước 145.050 triệu đồng); dự toán tạm để lại 



chưa giao: 2.200 triệu đồng. 

Đến hết ngày 23/9/2019 tỷ lệ giải ngân Kho bạc là 1.095.999/2.171.717 

triệu đồng đạt 50,5% so dự toán được giao; số liệu giải ngân cụ thể: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí 
Dự toán được 

giao 2019 

Kinh phí 

rút tại Kho 

bạc  

Tỷ lệ đạt 

được (%) 

 
Tổng cộng 2.171.717 1.095.999 50,5% 

1 Quản lý hành chính 195.600 115.597 59% 

2 Sự nghiệp Khoa học CN 328.870 175.568 53% 

3 Sự nghiệp Đào tạo 59.860 40.547 68% 

4 Sự nghiệp Y tế 8.080 6.622 82% 

5 Các hoạt động kinh tế 1.312.558 672.455 51% 

6 Sự nghiệp BV Môi trường 264.749 85.210 32% 

7 Sự nghiệp VH-TT 2.000 0   

- Vốn đầu tư: 1.310.993 triệu đồng (trong đó vốn trong nước 514.860, vốn 

ngoài nước 796.133 triệu đồng) 

Lũy kế giải ngân tính đến hết 9 năm 2019 ước đạt 478.833 triệu đồng, đạt 

36,52% kế hoạch giao, cụ thể như sau: 

- Vốn trong nước : 288.861/514.860 triệu đồng, đạt 56,10% 

- Vốn ngoài nước: 189.972/796.133 triệu đồng, đạt 23,86% 

4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra 

4.1. Công tác thanh tra: Thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra và 03 cuộc 

giám sát hoạt động đoàn thanh tra; kết quả thanh tra, kiểm tra, đã ban hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức có vi phạm với các hình 

thức: tước quyền sử dụng 02 giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 06 

tháng, xử phạt 04 tổ chức với số tiền là: 1 tỷ 275 triệu đồng. 

4.2. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Công tác tiếp công dân: Trong 8 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp công 

dân đã tiếp 255 lượt với 553 người, có 35 lượt đoàn đông người với 310 người. 

Lãnh đạo Bộ tiếp 43 lượt với 61 người, cán bộ tiếp 212 lượt với 492 người. 

- Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu 

hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số 

trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai. 



- Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, 

hướng dẫn theo quy định của pháp luật; các trường hợp khiếu nại đông người đã 

được đón tiếp, trả lời, giải thích, không để tình trạng công dân khiếu nại bức 

xúc, gây mất an ninh, trật tự. 

b) Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư: 

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp nhận được là 2.426 lượt đơn, 

trong đó có 70 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 34 đơn thuộc lĩnh vực khoáng 

sản và 2.322 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95,71%). Có 1.185 đơn trùng, 

không đủ điều kiện xử lý; còn 1.241 đơn thư đủ điều kiện xử lý, cụ thể: Đơn 

tranh chấp đất đai: 73 đơn (chiếm 5,88%); đơn khiếu nại: 842 đơn, chiếm 

(67,84%); đơn đòi lại đất cũ: 38 đơn, (chiếm 3,06%); đơn tố cáo: 216 đơn 

(chiếm 17,40%); kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực môi trường, khoáng 

sản: 72 đơn (chiếm 5,80%) 

- Trong 1.241 vụ việc phải xử lý có 07 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 

29 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 02 vụ việc đã có 

quyết định giải quyết cuối cùng, 35 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai 

của địa phương; 1.168 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương 

(chiếm 94,11 % số vụ việc) 

c) Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

- Số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 19 vụ việc (trong đó có 13 vụ 

việc từ năm 2018 chuyển sang), đã cử đoàn thẩm tra, xác minh 14 vụ việc. Kết 

quả đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 09 vụ việc, trong đó 03 vụ 

việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng, có sai và 04 vụ việc khiếu nại 

đúng. 

- Số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ là 37 vụ việc 

(trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang), đã cử Đoàn thẩm tra, xác 

minh 30 vụ việc. Kết quả đã có quyết định giải quyết 12 vụ việc, trong đó: 02 vụ 

việc khiếu nại đúng, 08 vụ việc khiếu nại sai và 02 vụ việc đình chỉ giải quyết 

do công dân rút đơn khiếu nại. 

5. Hoạt động khoa học và công nghệ 

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện và quyết toán các nhiệm vụ kết thúc năm 

2018, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức KH&CN triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho các Viện trực thuộc Bộ, các Viện 

trực thuộc các Tổng cục. 

Về triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đôn đôc và kiểm tra 

tình hình triển khai thực hiện các đề tài chuyển tiếp năm 2019; quản lý hồ sơ 

nhiệm vụ theo từng đề tài cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ hơn để kịp thời báo cáo 



Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định về việc quản lý nhiệm vụ cấp quốc 

gia. Tiếp tục quản lý việc triển khai 250 đề tài cấp bộ (mở mới giai đoạn 2016 - 

2018) thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ. Ban hành Quyết định số 2132/QĐ-

BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển 

chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019.  Rà soát danh mục nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2018 và 2019 nhằm 

phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phù hợp theo tính cấp thiết, ưu tiên thực 

hiện đối với những nhiệm vụ phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

các vấn đề cấp bách hiện nay. 

Về triển khai các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp: 

Năm 2019, đã phân bổ 53,8 tỷ đồng cho các nhiệm vụ do các Viện, các trường 

Đại học trực thuộc Bộ triển khai thực hiện. 

Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường: Theo kế hoạch được giao, số lượng nhiệm vụ xây dựng 

tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 

thực hiện năm 2019 là 29 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ xây dựng TCVN là 27 

và xây dựng QCVN là 02 nhiệm vụ; đã phân bổ kinh phí và giao cho các đơn vị 

thực hiện năm 2019, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện việc xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2019 là 1.730 triệu đồng. Hiện các đơn 

vị đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao. Ban hành Quyết định số 

2211/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch xây 

dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 

theo định hướng hội nhập quốc tế. 

6. Hoạt động hợp tác quốc tế 

Tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực để huy động nguồn lực, kinh 

nghiệm của quốc tế cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với 

BĐKH9. Trong giai đoạn vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quan hệ 

hợp tác song phương với 84 quốc gia và vùng lãnh thổ10, và có hoạt động hợp 

tác trong 99 khuôn khổ hợp tác đa phương. Tính đến tháng 8 năm 2019, thoả 

thuận hợp tác được ký kết với các đối tác quốc tế chiếm tỷ lệ 51% trong tổng số 

các văn kiện hợp tác quốc tế đã ký kết (88 thỏa thuận); các điều ước quốc tế do 

Bộ quản lý chiếm 29% (49 điều ước); thoả thuận quốc tế chiếm 20% (34 thỏa 

thuận) tổng số các văn kiện hợp tác quốc tế. 

Về vận động và thu hút nguồn tài trợ nước ngoài: Tính đến hết tháng 8 năm 

2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang quản lý 35 dự án vốn viện trợ nước 

                                           
9 Xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định CPTPP của Bộ; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và Bộ Năng lượng Mỏ và Phát triển bền vững 

Ma-rốc; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác định giá đất, đăng ký, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm 

với Hàn Quốc trong xây dựng chính sách về môi trường. 
10 các đối tác chiến lược: Ấn Độ, Campuchia, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc; các đối tác 

hợp tác: Ba Lan, Đài Loan, Hungary, Italia, Na Uy, Nga, Ốtxtrây-lia, Phần Lan, Thuỵ Điển, Vương quốc Anh; ác đối tác mới: Cuba, Bê-la-

rút, Myanmar, Đông Timo, Malaysia, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ả-rập-xê-út, Singapore. 



ngoài, với tổng vốn các nhà tài trợ đã cam kết là 9.429 tỷ đồng, bao gồm các 

nguồn ODA viện trợ không hoàn lại, ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi và viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài (trong đó một số đối tác tài trợ chính như: WB tài trợ 

6.516 tỷ đồng, ADB tài trợ 602 tỷ đồng, GEF tài trợ 340 tỷ đồng). Xét theo lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, viện trợ nước ngoài được thu 

hút nhiều nhất cho lĩnh vực đất đai (41%%), tiếp đó là lĩnh vực biến đổi khí hậu 

(17%), khí tượng thủy văn (16%), Môi trường (11%), Tài nguyên nước (8%), 

Viễn thám (7%). 

Các hoạt động hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường giai đoạn vừa 

qua đã mang lại các kết quả đáng khích. Tiếp tục đóng góp nguồn vốn đáng kể, 

hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý và phát triển ngành tài nguyên và môi 

trường; tăng cường năng lực quản lý cán bộ, công chức tham gia công tác hợp 

tác quốc tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu và 

yêu cầu ngày càng tăng của các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế; tăng 

cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác/tổ chức quốc tế lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường, đáp ứng với xu thế và đường lối chính sách hội nhập 

quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước; khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế 

của Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng đối với quốc 

tế và khu vực. 

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực quản lý chuyên ngành 

1. Quản lý đất đai 

1.1. Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

Thực hiện việc rà soát các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền tài sản trên đất để nâng cao chỉ số hài lòng của 

người dân (PAPI). Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phần mềm quản lý vận hành, 

khai thác cơ sở dữ liệu đất đai để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước; 

chỉ đạo và hỗ trợ về kỹ thuật cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện liên thông thủ tục hành chính về 

đất đai kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan thuế; nâng cao chất lượng cung 

cấp dịch vụ công về đất đai và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân và 

doanh nghiệp. 

Tiếp tục rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện đo đạc, lập hồ sơ 

địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 

kinh phí cho các địa phương có khó khăn về ngân sách; chỉ đạo các địa phương 

tăng cường đầu tư kinh phí để hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, 

hướng tới tăng số huyện và số tỉnh đưa cơ sở dữ liệu đất đai vào vận hành khai 

thác,sử dụng (có 161/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 45/63 

tỉnh/thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai). 

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đất đai của các 

công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Tăng cường 



quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện 

do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng” (cả nước có 51 tỉnh, thành phố có đất có nguồn gốc nông, lâm 

trường, trong đó có 32 tỉnh có nhiệm vụ thực hiện trong Đề án); tổ chức thực 

hiện lập Dự án “Điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng đất của các công ty 

nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP”. 

1.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương chủ động thu hồi đất theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghiên cứu 

đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, tổ 

chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đổi mới tiếp cận đất đai thực 

hiện các dự án đầu tư. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất 

lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng của các địa phương; chỉ đạo các địa phương rà 

soát, đề xuất giải pháp chuyển đổi quy hoạch đất lúa kém hiệu quả để chuyển đổi 

sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao hơn; khắc phục tình trạng lãng phí tài 

nguyên đất, để hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích. 

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh điều tra, đánh giá 

tài nguyên đất nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2019 có 50 % số 

các tỉnh, thành phố hoàn thành công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất. 

1.3. Về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về định giá 

đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử 

dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất và phát triển quỹ đất. Xây dựng kế 

hoạch thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

định giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá 

quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất và phát triển quỹ đất. 

Hoàn thiện công tác tổng hợp số liệu về giá đất điều tra, khảo sát tại các địa 

phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện khung giá đất, 

bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và kết quả điều tra để xây dựng khung giá đất 

năm 2019 (Báo cáo số 81/BC-BTNMT ngày 27/8/2019). Hiện nay, đã hoàn thiện 

dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo 

và cho phép áp dụng quy trình rút gọn để ban hành kịp thời Nghị định quy định 

về Khung giá đất. 

1.4. Về kiểm soát quản lý và sử dụng đất 

Xây dựng Đề án “Kiểm kê đất đai năm 2019” và trình Thủ tướng Chính 

phủ trong tháng 6 năm 2019. Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật thống kê - kiểm kê đất đai (Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 



07/8/2019). 

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống theo dõi, đánh 

giá quản lý, sử dụng đất đai để thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước và tổ 

chức đánh giá tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế xã hội và 

môi trường định kỳ theo quy định. 

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (tổ chức 08 đoàn thanh tra, 

kiểm tra theo kế hoạch tại các địa phương) và thực hiện 05 đoàn kiểm tra đột xuất. 

Tăng cường công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh vi phạm về đất đai. 

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung đẩy mạnh việc rà soát, xử lý công bố 

công khai các dự án nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng để lãng phí đất đai; 

tổng hợp kết quả báo cáo rà soát, xử lý công bố công khai các dự án nhà đầu tư 

chậm đưa đất vào sử dụng của cả nước. 

2. Địa chất và khoáng sản 

2.1. Điều tra cơ bản địa chất  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của 

Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng 

đến năm 2020; triển khai có hiệu quả các dự án thuộc Quy hoạch điều tra cơ bản 

địa chất về khoáng sản đến 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013; đẩy mạnh thực 

hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2021 của ngành địa chất và khoáng sản, 

năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện 05 đề án 

Chính phủ11; triển khai thực hiện 02 đề án mở mới, tiếp tục thi công 14 đề án; 

xây dựng thuyết minh đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng 

Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.  

Hoàn thành, thẩm định các báo cáo đề án sử dụng vốn của tổ chức, cá nhân 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-KHĐT-BTC 

hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của Tổ chức, cá nhân tham gia đầu 

tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 

2.2. Quản lý nhà nước về khoáng sản 

a) Công tác cấp phép/thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản: Đã tiếp 

nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản đảm bảo yêu cầu chất lượng; đúng quy định 

của pháp luật về khoáng sản; hoàn thành thẩm định, ban hành Giấy phép hoạt 

động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Công tác thẩm định đã 

được các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, phản biện. 

Đối với các hồ sơ phải lấy ý kiến cơ quan liên quan, phải chỉnh sửa, bổ sung đều 

                                           
11 (1) Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; (2) Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng than phần 

đất liền bể Sông Hồng; (3) Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh 
thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam; (4) Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất 

tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội; (5) Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo 

Việt Nam 



được thông báo cho doanh nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh 

bạch. 

b) Công tác kinh tế địa chất khoáng sản 

Đã thẩm định và phê duyệt báo cáo xác định chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; thẩm định Hồ sơ đề nghị 

cấp phép khai thác khoáng sản có nghĩa vụ phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm 

năng, thăm dò khoáng sản. Đã rà soát và công bố giấy phép khai thác khoáng 

sản (thẩm quyền của Bộ TN&MT cấp) thuộc diện phải hoàn trả chi phí đánh giá 

tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư. 

Tổ chức đấu giá thành công 03 mỏ khoáng sản: (1) Quặng apatit khai trường 

19b, tỉnh Lào Cai (tăng gấp 2,3 lần so với giá khởi điểm); (2) Cát trắng khu vực 

Cây Táo 3, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (tăng gấp 

1,15 lần so với giá khởi điểm); (3) Đá cảnh Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện 

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (tăng gấp 2,3 lần so với giá khởi điểm).  

Hiện nay, đang thu thập tài liệu, xây dựng quy chế đấu giá, lập hồ sơ mời 

đấu giá đối với 02 khu vực quặng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm: 

Quặng chì - kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang; Quặng chì - kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến tổ chức cuộc đấu giá trong tháng 11/2019. 

Tiến hành thu thập tài liệu, lấy ý kiến địa phương liên quan đến khu vực 

cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; lấy ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Công 

Thương về quy hoạch khoáng sản đối với một số khu vực khoáng sản dự kiến 

đưa ra đấu giá. 

c) Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản 

Đã triển khai Hội nghị (trực tuyến tại 03 đầu cầu là Hà Nội, Đà Nẵng và 

thành phố Hồ Chí Minh) tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, 

kiểm tra lĩnh vực năm 2019. Hoàn thành xây dựng đề cương, kế hoạch chi tiết 

nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2019 và tổ chức triển khai. Kết quả như sau: 

- Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (hậu kiểm) đối với các tỉnh: 

Ninh Bình (14 giấy phép/14 doanh nghiệp), Hòa Bình (15 giấy phép/15 doanh 

nghiệp); Long An (11 tổ chức/12 giấy phép); Đồng Nai (14 tổ chức/17 giấy 

phép); Đà Nẵng (14 tổ chức/14 giấy phép).   

- Kiểm tra đột xuất: Xác minh phản ánh tình trạng mua bán xít thải tại mỏ 

than Phấn Mễ; Hiện tượng sụt lún trong hoạt động khai thác quặng chì kẽm mỏ 

Nà Tùm, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; Chấp hành các quy 

định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan đối với Công ty 

cổ phần địa chất mỏ - TKV, Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải; Chấp hành các 

quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan đối với 

Công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu; Việc chấm dứt hoạt động khai thác và lập 



Đề án đóng cửa mỏ nước khoáng thiên nhiên tại giếng khoan K1, Cầu Ba, Khóm 

Ba, thị trấn Ba Ngòi, huyện Cam Lâm; Quá trình hoạt động khai thác khoáng 

sản tại mỏ đá Núi Đạn, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh; Khai thác đá ốp lát trái 

phép tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế... 

Sau các đợt kiểm tra đột xuất, đã có văn bản chấn chỉnh kịp thời những vi 

phạm trong hoạt động khoáng sản tại các địa phương. 

- Kiểm tra định kỳ: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản tại 

Quảng Nam (14 tổ chức/14 giấy phép).  

- Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ 

môi trường trong hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; hoàn thành 

nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; kiểm tra việc khai thác khoáng sản cát trắng trái phép Khu Kinh tế 

mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; kết quả kiểm tra đột xuất khai thác, chế biến đá 

ốp lát trái phép tại xã Hương Hữu, Nam Đông, Thừa Thiên Huế; Trình kết quả 

kiểm tra đề nghị khai thác đá bazan trụ tại tỉnh Gia Lai; cát san nền tại tỉnh 

Quảng Trị. 

- Hoàn thành thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác 

tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng tại tỉnh Hà Nam, Thanh 

Hóa, Tây Ninh. 

- Kiểm tra chuyên đề hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường 

trong hoạt động khai thác tại tỉnh Bình Thuận; Kiểm tra thực tế, thu thập thông 

tin liên quan đến dự án điện mặt trời của Công ty TNHH Năng lượng xanh Eco 

Seido chồng lấn với dự án khai thác mỏ nước khoáng Châu Cát, xã Phú Lạc, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại 

dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật Tấn Phát. 

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên phương tiện thông 

tin đại chúng, phản ánh của các tổ chức, cá nhân về hoạt động khai thác trái 

phép, sự cố về môi trường, những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản. Theo đó, tùy mức độ nghiêm trọng, chỉ đạo Cục kiểm soát hoạt 

động khoáng sản khu vực phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh kiểm 

tra, làm rõ, báo cáo và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền. 

2.3. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 

Tiếp tục triển khai theo “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên 

khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến 2030” được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013, gồm: 

(1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực 

địa chất -khoáng sản, trong đó tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật theo chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 



(2) Tập trung thi công các dự án điều tra, đánh giá các khoáng sản đã được 

Chính phủ giao gồm: 

- Hoàn thành các hạng mục công việc còn lại của các đề án: Thăm dò urani 

Pà Rồng, Pà Lừa, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Điều tra đánh giá tổng 

thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng. 

- Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất 

các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng 

dải ven bờ biển Việt Nam: tiếp tục triển khai thi công thực địa. 

- Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1: 250.000 biển và hải đảo Việt Nam: triển khai 

theo tiến độ giao. 

- Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 

1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội: 

tập trung kết thúc 02 đề án Lập bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (tờ 

Lang Chánh, Đình Lập) và 02 đề án đánh giá khoáng sản (sắt, mangan và 

KCCN đông bắc đứt gãy Sông Hồng); đồng thời tiếp tục thi công thực địa các đề 

án thành phần. 

- Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội: thi công thực địa các đề án thành phần. 

(3) Tổ chức thi công các đề án điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản theo 

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, trong đó: 

- Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 các khu vực 

phía Bắc và phía Nam. 

- Tập trung điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng các khoáng sản đá hoa 

trắng, cát trắng, thiếc; hoàn thành thi công một số các đề án chuyển tiếp. 

(4) Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hợp tác Quốc tế, trong đó có dự 

án trong khuôn khổ hợp tác với Cộng hòa DCND Lào, Campuchia. 

3. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

Tăng cường, đầu tư trang thiết bị quan trắc khí tượng, hệ thống đo mưa, dự 

báo thời tiết và các hiện tượng thời tiết, thủy văn theo hướng tự động. Đổi mới 

công tác dự báo theo hướng dự báo tác động của KTTV đến các ngành, lĩnh vực 

như nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch. Triển khai thực hiện dự báo 

xu thế thời tiết đến 10 ngày cho các khu vực, dự báo chi tiết thời tiết điểm đặc 

trưng, dự báo thời tiết chi tiết cho từng thành phố, huyện, thị xã trên cả nước. 

Nâng thời hạn dự báo bão, áp thấp nhiệt đớt thêm 1-2 ngày so với quy định. 

Theo dõi, dự báo kịp thời, sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn; cung cấp 

kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và cấp độ rủi ro thiên tai cho các cơ quan, 

ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục 

vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai. Thực hiện dự báo mưa lớn định 

lượng cho các tỉnh trong khu vực xảy ra mưa lớn, phối hợp với các đơn vị xây 



dựng bản đồ mưa độ phân giải 5x5km. Xây dựng quy định dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai, cấp báo động lũ trên các sông. 

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được đổi mới phương pháp, nội 

dung, trên thực tế đã bước đầu phát huy hiệu quả, mang tính thực chất. Tuy 

nhiên, Việc quản lý và đánh giá chất lượng dự báo KTTV tại các đài KTTV khu 

vực, đài KTTV tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do các tiêu chuẩn, quy 

định kỹ thuật còn thiếu hoặc chưa được hoàn thiện theo quy trình thiết bị công 

nghệ mới; Chế độ dòng chảy tại các trạm thuỷ văn bị ảnh hưởng của hồ chứa 

thay đổi nên việc quan trắc gặp nhiều khó khăn; Công tác truyền thông, phổ biến 

văn bản quy phạm pháp luật về KTTV đến từng đối tượng liên quan để thực 

hiện còn hạn chế do thiếu kinh phí; tại một số cơ quan KTTV chưa thực sự coi 

trọng công tác này. 

Dự kiến nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung tăng cường năng lực 

quan trắc, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là dự báo, 

cảnh báo các thiên tai liên quan đến lũ, lũ quét, sạt lở đất, cấp báo động lũ đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt 

hại do thiên tai trong tình hình mới. 

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án phòng chống thiên tai, ứng phó 

biến đổi khí hậu. 

4. Quản lý tài nguyên nước 

- Về quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước: 

Hoàn thiện Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước; trình Thủ tướng 

Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên 

nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Hoàn thiện dự thảo và gửi 

xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, chủ hồ đối với dự thảo điều chỉnh, bổ 

sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông Srêpốk, Cả, Hương, 

Đồng Nai, Vu Gia - Thu Bồn.  

Hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính 

sách hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2018/NĐ-CP nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ nguồn nước dưới đất và bảo 

đảm công khai, minh bạch, trong đó có việc rà soát đối với quy định hạn chế 

khai thác nước dưới đất đã ban hành và khoanh định vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất đối với các địa phương chưa ban hành. 

Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài 

nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đang thực hiện thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước một số đơn vị tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bà 

Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 1883/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 



Điều phối, giám sát, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong quản 

lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, cả nước mặt và nước ngầm; 

hợp tác chặt chẽ với các nước trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới. Trình 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Ủy ban lưu vực sông tại Tờ trình số 

24/TTrBTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2017 và Tờ trình số 13/TTr-BTNMT ngày 

30 tháng 3 năm 2018, theo đó đề xuất thành lập 04 Ủy ban lưu vực sông: sông 

Hồng - Thái Bình, Bắc Trung bộ, Nam Trung Bộ và Đồng Nai. Đồng thời, kiện 

toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở lồng ghép chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy ban lưu vực 

sông Cửu Long và Ủy ban lưu vực sông Sê san - Srê pôk. 

- Về thực hiện các nhiệm vụ: 

Điều chỉnh, bổ sung Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả 

nước”  và quy hoạch tài nguyên nước trên các lưu vực sông (sông Bằng Giang - 

Kỳ Cùng, sông Hồng - Thái Bình, Sesan - Srepok sông Đồng Nai và vùng 

ĐBSCL)  theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội 

khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2019.  

Triển khai thực hiện dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các 

vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Tính đến hết Quý III năm 2019, dự án đã 

triển khai trên phạm vi 5 khu vực: Bắc Bộ12, Bắc Trung Bộ13, Nam Trung Bộ14, 

Tây Nguyên15 và Nam Bộ16. Đã khoanh định các vùng có khả năng chứa nước, 

tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; đã thiết kế và thi công các 

dạng công tác điều tra, tìm kiếm, đánh giá các nguồn nước dưới đất; xác định 

các nguồn có khả năng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, đánh giá 

trữ lượng, chất lượng, tính toán lượng nước dưới đất có thể khai thác cho từng 

vùng, từng công trình khai thác; đã xác định hành lang, tuyến, vị trí xây dựng 

công trình khai thác nước dưới đất. Kết quả đã tìm được 103 vùng đủ điều kiện 

xây dựng 103 trạm cấp nước tập trung với 238 giếng khoan đã được kết cấu, xây 

dựng kiên cố, đạt mục tiêu khai thác, sử dụng lâu dài với lưu lượng đảm bảo, 

chất lượng nước tốt, với tổng lưu lượng khai thác đạt 70.967 m3/ngày so với nhu 

cầu 32.985 m3/ngày, trung bình đạt 230%. Nguồn nước đủ đáp ứng nhu cầu cấp 

nước sinh hoạt cho 1.182.783 người (tương ứng với định mức 60 lít/người/ 

                                           
12 Đã có 25 vùng được thực hiện, thuộc 7 tỉnh, bao gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình và Yên 

Bái, với số lượng 59 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt 14.724,2 m3/ngày; trung bình đạt 230,5% so với yêu cầu. Có thể xây dựng 25 

trạm cấp nước tập trung với công suất từ 186,6 đến 1.097 m3/ngày. 
13 Đã có 16 vùng được thực hiện, thuộc 3 tỉnh, bao gồm: Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị, với số lượng 50 công trình khai thác, tổng lưu 

lượng đạt 11.059,8 m3/ngày; trung bình đạt 175,1% so với yêu cầu. Có thể xây dựng 16 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 221 đến 

2.613 m3/ngày. 
14 Đã có 5 vùng được thực hiện, thuộc tỉnh Khánh Hòa, với số lượng 14 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt 2.580,0 m3/ngày, đạt 

212,9% so với yêu cầu. Có thể xây dựng 5 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 524 đến 659 m3/ngày 
15 Đã có 35 vùng được thực hiện, thuộc 4 tỉnh, bao gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, với số lượng 88 công trình khai thác, 

tổng lưu lượng đạt 16.634,6 m3/ngày; trung bình đạt 244,4% so với yêu cầu. Có thể xây dựng 35 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 
168 đến 1.614 m3/ngày 
16 Đã có 22 vùng được thực hiện, thuộc 7 tỉnh, bao gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh và Bình Phước với số 

lượng 27 công trình khai thác, tổng lưu lượng đạt 25.968,6 m3/ngày; trung bình đạt 246,4% so với yêu cầu. Có thể xây dựng 22 trạm cấp 

nước tập trung với công suất từ 321,48 đến 2.336 m3/ngày 



ngày). 

Về hợp tác với các nước trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới, thực 

hiện nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Đề án 

hợp tác bảo vệ, quản lý khai thác và sử dụng các nguồn nước liên quốc gia theo 

hướng phân công nhiệm vụ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại Giao, 

các tỉnh biên giới để xây dựng kế hoạch hành động hợp tác và tập trung vào việc 

thông báo trước, thông báo kịp thời, hỗ trợ ứng phó các sự cố xả lũ hồ đập. 

5. Quản lý môi trường 

5.1. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, văn bản quy phạm pháp luật 

Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 

của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; (2) Nghị định số 

66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất 

ngập nước 

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo dự án Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị 

định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ theo ý kiến góp ý 

của các Bộ, ngành và địa phương; Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của 

các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

Tổ chức và tham gia các đoàn công tác làm việc tại các địa phương nhằm 

chỉ đạo, hướng dẫn, trực tiếp nắm bắt để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong tổ chức triển khai chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường ở 

cơ sở. Thường xuyên hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh 

nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường với 127 kiến nghị về hướng dẫn triển 

khai thực hiện các quy định pháp luật về BVMT được tiếp nhận và giải quyết; 

thông qua đó đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập về chính sách, 

pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

5.2. Kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường 

a) Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch: Trong 09 tháng đầu năm 2019, đã 

triển khai 11 Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn 13 tỉnh/thành phố17 và 01 Đoàn thanh tra các cơ sở xử lý chất thải nguy 

hại trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố; tổng số cơ sở đã được thanh tra là 209 cơ sở. 

Đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 cơ sở với tổng số tiền là 

3.659 triệu đồng.  

b) Xử lý các vụ việc, điểm nóng về môi trường:  

Tăng cường công tác thanh tra đột xuất, trong quý III năm 2019, đã triển 

                                           
17 Bao gồm: Bắc Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp 



khai 02 đoàn thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với Công ty TNHH Mía đường, cồn Long Mỹ Phát, tỉnh Hậu Giang và đối 

với Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đến 

nay, đã ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Hapaco Đông 

Bắc và đang xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Mía 

đường, cồn Long Mỹ Phát.  

Về kiểm tra đột xuất, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc kiểm tra, 

đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên toàn quốc, trong tháng 6 và đầu 

tháng 7/2019, đã tổ chức 04 đoàn kiểm tra đối với 73 cơ sở. Đến nay các đoàn 

kiểm tra đã kết thúc quá trình kiểm tra và đang tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết 

quả theo quy định.  

Ngoài ra, trong tháng 7-8/2019 đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình bảo vệ 

môi trường trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh: Bắc Giang, 

Nghệ An, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình và các tỉnh: Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Gia Lai, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ. - 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường. 

Tính đến ngày 12/9/019, đường dây nóng của Bộ đã nhận được tổng số 1324 

thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 672 vụ việc đã được xử 

lý và còn lại 652 vụ việc các địa phương chưa xử lý, bao gồm:  

+ Năm 2018: Tiếp nhận 925 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, 

trong đó có 470 vụ việc đã được xử lý (chiếm 51%) và còn lại 455 vụ việc các 

địa phương đang xử lý (chiếm 49%).  

+ 8 tháng đầu năm 2019: Tiếp nhận  399 thông tin phản ánh về ô nhiễm 

môi trường, trong đó có 202 vụ việc đã được xử lý (chiếm 51%) và còn lại 197 

vụ việc đang được các địa phương xử lý (chiếm 49%). 

5.3. Tổ chức thực hiện chấp hành chính sách, pháp luật, các công cụ, biện 

pháp quản lý và các thủ tục hành chính về môi trường 

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường; kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường; cấp 

Giấy phép về môi trường: Trong 9 tháng năm 2019, đã tổ chức thẩm định, phê 

duyệt 03 báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 305 báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; 16 báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT cho 61 

dự án; 05 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản; 01 đề án bảo vệ môitrường chi tiết. Nhìn chung, công tác thẩm định 

báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, xác nhận 

hoàn thành công trình BVMT được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và bảo đảm 

chất lượng. 



Đã thẩm định, cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho 82 

doanh nghiệp; xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 

xuất đối với 86 đơn vị; chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu đối với 

11 đơn vị; giấy phép vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại cho 13 đơn 

vị; đăng ký tiếp cận nguồn gen cho 15 đơn vị; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với 115 tổ chức; Giấy chứng nhận 

túi ni lông thân thiện với môi trường đối với 11 đơn vị; chấp thuận điều chỉnh về 

quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cho 17 đơn vị; chấp thuận sử dụng 

dung dịch khoan nền không nước đối với 03 đơn vị; cấp Giấy chứng nhận lưu 

hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam đối với 02 đơn vị. 

- Kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường; tổ 

chức thực hiện các chương trình, dự án quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và 

cải thiện chất lượng môi trường; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng: Duy trì tốt hoạt động giám sát hoạt động của Công ty TNHH 

Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, Dự án 

Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, Công ty TNHH Lọc 

hoá dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa; các Dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 

Tân - Bình Thuận; Nhà máy nhiệt điện sông Hậu tại Hậu Giang và Nhà máy 

nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh; Dự án Bôxit nhôm Lâm Đồng và các dự án 

tại Trung tâm điện lực Thái Bình; Dự án “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt” tại 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chủ động hướng dẫn các địa phương triển khai nhiều hoạt động đẩy 

nhanh tiến độ xử lý triệt để của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Tính đến nay, đã có 

407/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg, đạt tỷ lệ 92,71% (tăng 03 cơ sở so với năm 2018), 289/435 cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg cơ 

bản hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, chiếm tỷ lệ 66,43%. Đối 

với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà 

nước để xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu 

vực công ích nhằm dành nguồn lực để ưu tiên xử lý ô nhiễm, qua đó thúc đẩy 

tiến độ xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu 

vực công ích. Tổng cục đã phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, 

cải tạo và phục hồi môi trường tại khu vực bị ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực 

vật tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg và Quyết định số 807/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khắc phục hậu quả chất 

độc hóa học/dioxin tại các "điểm nóng" về ô nhiễm như sân bay Biên Hòa, thúc 

đẩy hợp tác quốc tế đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. 

- Quản lý môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: 



Triển khai xây dựng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải công nghiệp 

như QCVN về khí thải công nghiệp nhiệt điện, QCVN về khí thải công nghiệp 

sản xuất phân bón hóa học. Theo dõi, kiểm tra việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

về BVMT của các khu, cụm công nghiệp trên cả nước. Đã tổ chức Đoàn công 

tác liên ngành thanh tra đột xuất đối với tất cả các KCN, CCN, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề có lưu lượng nước thải lớn trên lưu vực 

sông Nhuệ, sông Châu Giang thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội18.  

Tính đến tháng 9/2019, trên toàn quốc có 274 KCN đang hoạt động, có 242 

KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm tỷ lệ 88,3%. Trong tổng số 

242 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, có 191 KCN có 

trạm quan trắc tự động, chiếm tỷ lệ 78,9%. Cả nước hiện có 276 CCN có báo 

cáo đánh giá tác động môi trường; 160 CCN có hệ thống tách nước mưa và nước 

thải; 109 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tử lệ 15,8%; 10 CCN 

có hệ thống quan trắc tự động nước thải. 

- Bảo vệ môi trường lưu vực sông: Phối hợp chặt chẽ với các địa phương 

tích cực triển khai 03 Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông: sông Cầu, sông Nhuệ 

- Đáy, hệ thống sông Đồng Nai; xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát 

tình hình thực hiện Đề án tại các tỉnh trên lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Trong tháng 7, triển khai tổ chức đoàn kiểm 

tra tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. 

- Bảo vệ môi trường làng nghề và nông thôn: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc 

các địa phương xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm 

trọng tại “Đề án tổng thể BVMT làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030”19 thông qua các đợt làm việc trực tiếp, hội thảo hoặc phối hợp triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 202020 . Đến thời điểm hiện nay, có 28/47 làng 

nghề có đề án (hoặc phương án) xử lý ô nhiễm được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 18/47 làng nghề đang triển khai dự án đầu tư; 01 làng nghề ngừng hoạt 

động21; trong đó có 05/47 làng nghề đã hoàn thành các hạng mục đầu tư và đưa 

vào vận hành22. Xây dựng Báo cáo môi trường làng nghề trên phạm vi cả nước. 

Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Đề án thí 

điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới tại 

các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 - 

                                           
18 Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra số 49/BC-TCMT ngày 9/5/2019 
19 Quyết định số 577/QĐ-TTg 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ  
20 Cụ thể như: Nghiệm thu mô hình thí điểm khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại Làng nghề giết mổ trâu bò Phúc Lâm, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Làm việc với UBND huyện Văn Lâm về tiến độ triển khai thực hiện các hoạt động khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường đối với làng nghề tái chế nhựa Minh Khai; Điều tra, khảo sát thu thập thông tin về hiện trạng sản xuất, hiện 

trạng và mức độ ô nhiễm môi trường cũng như tiến độ khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường của các làng nghề tại một số địa phương 

(Thái Bình, Nam Định...) 
21 Làng nghề chế biến tinh bột mỳ xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  
22 Bao gồm: làng nghề chế biến cá khô xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; làng nghề tái chế phế liệu phường Tràng Minh, quận 

Kiến An, TP. Hải Phòng; làng nghề bún, bánh thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; làng nghề bún Vân Cù, xã Hương Toàn, 

huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế; làng nghề bún Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) 



2020; đề xuất các nội dung về BVMT vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2018-2020. Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng kết 10 

năm thực hiện Chương trình23.  

5.4. Tăng cường quản lý chất thải rắn; hoạt động nhập khẩu và sử dụng 

phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất  

- Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ tại 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, Bộ đã khẩn trương ban 

hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết24; thực hiện đánh giá, xây dựng Báo cáo rà 

soát các văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản 

quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về 

chất thải rắn; có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá công tác quản 

lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt25; tổ chức Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” và Hội thảo 

khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”. Hiện 

nay, đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn do 

Thủ tướng Chính phủ chủ trì. 

- Thực hiện nội dung về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất tại Nghị quyết số 09/NQ-CP nêu trên, hiện nay, Bộ đang 

phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải rà 

soát các quy định pháp luật và công ước quốc tế có liên quan để đề xuất phương 

án thực hiện tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đáp ứng yêu cầu. Xây 

dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được 

phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (Sửa đổi). 

5.5. Các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Triển khai xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng 

bền vững đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình quốc gia về bảo 

tồn các loài rùa nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 203026; Chương trình diệt trừ cây Mai dương; Báo cáo quốc gia lần thứ 

4 về việc thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học; Báo cáo Đoàn 

giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước CITES ở Việt 

Nam; Báo cáo quốc gia lần thứ 6 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học; tài liệu 

hướng dẫn phân tích nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai; Hướng dẫn về quản lý 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; hướng dẫn về 

hoạt động kiểm kê đất ngập nước Việt Nam. Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, 

tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai 

                                           
23 Quyết định số 1172/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2019. 
24 Quyết định số 849/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2019. 
25 Công văn số 2429/BTNMT-TCMT ngày 28/5/2019. 
26 Tờ trình số 07/TTr-BTNMT ngày 18/02/2019 



xâm hại27. Tăng cường kiểm soát tình hình nhập khẩu, buôn bán tôm hùm nước 

ngọt tại Việt Nam28; tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với địa phương về tình 

hình quản lý, nhập khẩu, buôn bán tôm nước ngọt. Phối hợp với Sở TNMT  thái 

Bình triển khai thủ tục thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy. 

5.6. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về 

BVMT của người dân và doanh nghiệp:  

Trong quý III năm 2019, đã tổ chức thành công các sự kiện môi trường lớn 

như: Tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2019; phát động và tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi 

trường Việt Nam năm 2019.  

Duy trì, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục môi trường trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, duy trì xuất bản thường 

xuyên các số Tạp chí Môi trường và cập nhật trên Tạp chí Môi trường điện tử, 

góp phần nâng cao nhận thức xã hội, giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen, 

nếp sống và các phong trào quần chúng về BVMT. 

5.7. Quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập báo cáo môi trường 

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch mạng 

lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 203029; theo dõi và đánh giá hoạt động quan trắc của các Trung 

tâm, trạm quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước; tiếp tục duy trì 09 chương 

trình quan trắc môi trường tại các lưu vực sông, nước mặt; 03 chương trình quan 

trắc môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm; 02 chương trình quan trắc tác 

động30. Triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi 

trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung tổ chức 

thực hiện Dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 

tỉnh miền Trung; hoàn thiện Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2018 về 

môi trường nước các lưu vực sông. 

Bên cạnh đó, đã duy trì, vận hành tốt hệ thống thông tin của mạng lưới 

quan trắc môi trường quốc gia; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về BVMT làng 

nghề, hồ sơ sức khỏe môi trường, cơ sở dữ liệu của 03 lưu vực sông Cầu, Nhuệ - 

Đáy, Đồng Nai; lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả 

kiểm tra, thanh tra môi trường; cơ sở dữ liệu hồ sơ thẩm định và đánh giá tác 

động môi trường; hệ thống thông tin quản lý chất thải nguy hại; cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đa dạng sinh học; xây dựng và trình Bộ xem xét, phê duyệt dự 

án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải 

                                           
27 Ban hành văn bản số 379/BTNMT-TCMT ngày 22/1/2019 đề nghị các Bộ, ngành và địa phương 
28 Gửi UBND các tỉnh, thành phố Công văn số 2417/BTNMT-TCMT ngày 27/5/2019 về việc tăng cường kiểm soát tôm hùm nước ngọt; gửi 

C49 Công văn số 2300/TCMT-BTĐD ngày 30/5/2019 về tăng cường quản lý loài ngoại lai xâm hại (đặc biệt là loài tôm hùm nước ngọt) 
29 Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016. 
30 Bao gồm: Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu; Nhuệ - Đáy; Mã; Hồng - Thái Bình, Đà; Cả La; sông 

Trà Khúc; Hệ thống sông Đồng Nai; nước mặt vùng Tây Nam Bộ; Vu Gia-Thu Bồn; Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm kinh 

tế trọng điểm Phía Bắc, kinh tế trọng điểm Miền Trung, kinh tế trọng điểm Phía Nam; Quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận 

chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên; Quan trắc tác động của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây Nguyên.  



theo hướng tích hợp với sở sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, kết nối từ 

trung ương đến địa phương, cơ sở bảo đảm đồng bộ, thống nhất cơ sở dữ liệu về 

môi trường. Xây dựng, hoàn thiện trang thông tin điện tử về Mạng lưới các khu 

Ramsar. Triển khai vận hành Cổng trao đổi thông tin về tiếp cận nguồn gen và 

chia sẻ lợi ích và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn gen và tri thức truyền thống 

về nguồn gen. Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường. Duy trì 

hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường. 

6. Quản lý tài nguyên biển và hải đảo 

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị 

định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc 

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

nguyên biển; Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

36/NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện dự thảo Nghị định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo theo ý kiến của 28 địa phương có biển. Khẩn trương hoàn 

thiện theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ đối với Chương trình trọng điểm 

điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Kế hoạch 

hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Xây dựng dự 

thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài 

nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá 

vật chất nhận chìm ở biển và lựa chọn khu vực biển để nhần chìm. 

Tăng cường điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, thực hiện các 

dự án thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường 

biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; trình Thủ tướng Chính phủ thành 

lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ của cả nước; thuê đơn vị tư vấn, thẩm định độc lập để 

đánh giá hiện trạng, chất lượng tàu điều tra, nghiên cứu biển do Chính phủ Nhật 

Bản trao tặng làm cơ sở tiếp nhận tàu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

Kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển, nhất là rác thải nhựa: Triển 

khai một số dự án như: Dự án “Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường 

và tác động tới các hệ sinh thái ven biển Việt Nam do các hoạt động lấn biển 

gây ra”, Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng và tác động của các nguồn thải trên 

biển đến môi trường và đề xuất giải pháp quản lý nguồn thải trên biển phục vụ 

quản lý tổng hợp tài nguyên - môi trường biển, hải đảo Nam bộ (từ Bà Rịa - 

Vũng Tàu đến Kiên Giang)”. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện để phê duyệt 

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" thuộc Đề án “Quản lý rác thải nhựa Việt 

Nam” 

 



7. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

7.1. Về điều phối, phối hợp liên ngành: 

- Tổ chức Phiên họp lần thứ 7 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan 

về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước: 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 

sang Cục Biến đổi khí hậu; tích cực phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan, các cơ 

quan liên quan chuẩn bị nội dung, công tác hậu cần để tổ chức thành công Phiên 

họp lần thứ 7 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến 

đổi khí hậu và quản lý nước. 

- Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông 

Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu: Nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 

hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, triển khai Chương trình 

hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP; đồng thời xác định các 

vấn đề tồn tại, hạn chế; nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm có quy mô 

vùng, có tính lan tỏa và bảo đảm tính bền vững cũng như giải pháp có tính hệ 

thống và nguồn lực thực hiện trong thời gian tiếp theo mang tính khả thi và hiệu 

quả cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá 

kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ 

về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 

hậu do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hội nghị đã thu hút được 1.000 đại biểu 

tham gia, bao gồm các Ban, Bộ, ngành trung ương, các địa phương vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tác quốc tế, các tổ chức 

chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ… Phát biểu kết luận 

chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao công tác tổ chức và nội 

dung thiết thực của Hội nghị. 

- Xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 

120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu long 

thích ứng với biến đổi khí hậu: Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-

CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực 

thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố 

Hồ Chí Minh rà soát các nội dung, quá trình thực hiện và kế hoạch thực hiện. 

Trên cơ sở đó dự thảo Chương trình hành động để Bộ trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 

120/NQ-CP tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019. 

7.2. Triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016-2020: 

Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 



hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành Quyết định số 2967/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 

2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Các Cơ quan đã tích cực triển 

khai theo quy định về quản lý nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình và quy 

định về đấu thầu. Đến nay, hầu hết các Cơ quan đang trong giai đoạn thực hiện 

ban đầu các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hợp 

phần biến đổi khí hậu), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hợp phần tăng trưởng xanh). 

Trên cơ sở chuyển tiếp từ Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí 

hậu (SP-RCC), các dự án đã được bố trí vốn chuyển tiếp từ Chương trình nên 

đến nay cơ bản đã triển khai được hầu hết các hạng mục, một số dự án đã hoàn 

thành, đưa vào sử dụng bước đầu mang lại hiệu quả cao trong ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, 

nhất là các dự án triển khai tại các vùng khó khăn, các vùng chịu tác động của 

thiên tai và biến đổi khí hậu. 

7.3. Thực hiện Kế hoạch Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu: Xác định 

đây là nhiệm vụ chính trị, thể hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế 

trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ đã phối hợp với các địa phương tổ chức 

các hội nghị, hội thảo thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Các địa phương bước 

đầu đã thực hiện chế độ gửi thông tin báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ về biến đổi khí hậu, tạo thuận lợi trong công tác tổng hợp báo cáo. Đến nay, 

hầu hết các địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về 

biến đổi khí hậu của địa phương mình. 

8. Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám 

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về kế hoạch triển khai 

thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 

năm 2019. Triển khai Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc 

gia, bản đồ địa hình quốc gia, dữ liệu không gian địa lý quốc gia; dự án Xây 

dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam; 

Chiến lược Phát triển ngành đo đạc và bản đồ và Hạ tầng Dữ liệu không gian địa 

lý quốc gia, giai đoạn đến năm 2030. Xây dựng và vận hành thử nghiệm Cổng 

thông tin không gian địa lý Việt Nam với 6 bộ dữ liệu về hệ thống các điểm gốc 

đo đạc quốc gia, các mạng lưới đo đạc quốc gia; dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ 

liệu bản đồ địa hình quốc gia; dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám; dữ 

liệu bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; dữ liệu bản đồ địa giới hành chính; dữ liệu 

địa danh. Hoàn thành việc xây dựng 65 trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ trùm 

cả nước. Hoàn thành nhiệm vụ Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính 

các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận năm 

2019. Sản phẩm hoàn thành đã được bàn giao cho các địa phương sử dụng theo 

quy định. 

Trình ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 



của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám; Ban hành quyết định thành lập 

tổ soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ và các Thông tư thuộc thẩm quyền ban 

hành của Bộ phục vụ hướng dẫn và thống nhất công tác quản lý hoạt động đo 

đạc, bản đồ và viễn thám trên toàn quốc. 

Gửi văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương để tổng hợp nhu cầu sử 

dụng dữ liệu viễn thám phục vụ công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ; 

công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên trên cổng thông tin điện 

tử; kịp thời cập nhật các thông tin về ô nhiễm môi trường một số dòng sông, một 

số khu vực biển, khu bãi bồi khi có phản ánh; duy trì tổ công tác theo dõi thông 

tin thiên tai để kích hoạt yêu cầu thu ảnh từ các vệ tinh Rada và quang học trong 

hệ thống khi có thiên tai xảy ra; thực hiện chuẩn bị thông tin nền và các mẫu sản 

phẩm về bản đồ và báo cáo nhanh trong trường hợp thiên tai ngập lụt; chuẩn bị 

cơ sở vật chất và nhân lực thực hiện nhiệm vụ giám sát ngập lụt do bão và mưa 

lớn khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý. 

8. Quản lý công nghệ thông tin: Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở 

Tài nguyên và Môi trường (Hệ thống tương tác) được phát triển trên cơ sở Hệ 

thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ, trong đó các Sở tham gia vào 

Hệ thống như một đơn vị trong Bộ; có quyền truy cập, tiếp nhận, xử lý, gửi văn 

bản cho Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và giữa các Sở với nhau. Đến nay, Bộ đã 

bàn giao tài khoản cho 63/63 Sở, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Hệ thống. 

Tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, định mức 

về công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường; Khảo sát phục vụ 

xây dựng đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành 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. 

III. Đề xuất, kiến nghị. 

1. Chính phủ cho chủ trương hàng năm dành 10-20% nguồn tiền thu được từ 

tiền hoàn trả chi phí đánh giá, thăm dò khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản để bổ sung vốn thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản. 

2 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; 

Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biển, hải đảo 

ở cấp trung ương và địa phương; Cơ bản hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; Tăng cường nguồn 

lực điều tra cơ bản biển và khoa học công nghệ biển; Chủ động tăng cường và mở 

rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. 

3. Về thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường trên quan điểm 

phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng có hiệu 



quả nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trườnga. Đối với Quốc hội: 

- Quan tâm chỉ đạo, tăng cường năng lực quản lý môi trường từ Trung ương 

đến địa phương. Có cơ chế, chính sách tăng cường nguồn nhân lực cho ngành tài 

nguyên và môi trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo kịp mức độ gia tăng 

nhanh về quy mô, diễn biến ngày càng phức tạp của các vấn đề môi trường, phù 

hợp với xu thế tăng cường quản lý môi trường trong khu vực và trên thế giới. 

- Bổ sung mục chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà 

nước; tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm nilon, nhựa một 

lần, bao bì không thân thiện với môi trường; hoàn thiện các cơ chế đấu thầu, phí, 

giá dịch vụ bảo vệ môi trường phù hợp với cơ chế thị trường để thu hút hiệu quả 

nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư, giải quyết các vấn đề xử lý chất thải; ưu tiên 

sử dụng các nguồn thu từ môi trường để đầu tư trở lại cho công tác bảo vệ môi 

trường. 

- Ưu tiên bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện các 

nhiệm vụ theo Chương trình mục tiêu về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, theo nội dung về quản lý chất thải rắn của Nghị quyết 09-

NQ/CP của Chính phủ,theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2045; các nhiệm vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường, bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học, hệ thống quan trắc môi trường quốc gia. 

- Tăng cường giám sát việc bố trí kinh phí của các Bộ, ngành địa phương 

bảo đảm không dưới 1% ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ngân sách này. 

- Trong thời gian chờ Luật Bảo vệ môi trường 2014 sửa đổi. Trước mắt đề 

nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường để chi cho các nội dung mua sắm trang thiết bị và xây dựng đối với 

một số nội dung cần thiết và cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường như xử lý 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích, xây 

dựng các cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer, nâng cấp, bổ sung các trang thiết 

bị phục vụ quan trắc môi trường,...  

b. Đối với Bộ Tài chính: 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, điều chỉnh cơ chế tăng mức hỗ trợ cho địa phương còn nhận trợ cấp cân 

đối từ ngân sách trung ương để xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

thuộc khu vực công ích thuộc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

xem xét cơ chế hỗ trợ cho các địa phương thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại 

và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 

26/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ đồng bào Khmer xây dựng cơ sở 

hỏa táng; hỗ trợ các địa phương nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi 



trường, thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt và một số nhiệm vụ cấp bách 

khác. 

- Rà soát, sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 hướng dẫn 

quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường nhằm tháo gỡ các rào cản đối với 

hoạt động bảo vệ môi trường. 

c. Đối với các Bộ, ngành và địa phương 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, đối tượng và nhiệm vụ chi 

NSNN cho bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tập trung tổ chức triển khai đảm bảo các mục tiêu các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ: số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013; số 64/2003/QĐ-TTg ngày 

22/4/2003, số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 và số 807/QĐ-TTg ngày 

03/7/2018. Đối với các địa phương còn phải nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách 

trung ương, khẩn trương rà soát, xây dựng và phê duyệt các dự án đề xuất hỗ trợ 

kinh phí từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương, gửi Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tổng hợp, gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

phân bổ. 

(Kết quả thực hiện các Chỉ tiêu và nhiệm vụ, dự án được giao theo Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 tại các phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTC(md). 
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Trần Quý Kiên 
 



PHỤ LỤC 01 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số:            /BTNMT-KHTC ngày       tháng      năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

thực hiện 
Tình hình thực hiện Ghi chú 

1 Tỷ lệ che phủ rừng 41,85% 41,45% 

Số liệu năm 2017  

(Quyết định số 1187/QĐ-

BNN-TCLN ngày 03/4/2018 

của Bộ NN&PTNT công bố 

hiện trạng rừng toàn quốc năm 

2017) 

2 

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường  

89% 88,3%  

3 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý 87% 

Đang tổ chức kiểm tra đánh giá 

tình hình quản lý chất thải rắn 

trên phạm vi cả nước.  

 

4 

Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề được 

thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường 

80% Đang thực hiện  

 



PHỤ LỤC 02 

NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số:            /BTNMT-KHTC ngày       tháng      năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tình hình thực hiện Ghi chú 

Đã hoàn thành Đang thực hiện 
Dự kiến 

hoàn thành 
 

60 
Nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 
6/2019 

Tờ trình số 

31/TTr-

BTNMT ngày 

27/6/2019 

   

108 

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 

của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

5/2019 

Công văn 

2846/BTNMT-

TCBHĐVN 

ngày 

17/6/2019 

  

Văn phòng 

Chính phủ đang 

lấy ý kiến của 

Bộ Tư pháp đối 

với dự thảo 

Nghị định 

109 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tượng thủy văn 

9/2019  

Đang hoàn thiện 

Dự thảo theo ý 

kiến góp ý của 

Bộ, ngành, địa 

phương 

  

110 
Nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
6/2019 

236/TTr-

BTNMT-m 

ngày 

28/6/2019 

   

111 
Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ 
9/2019 

57/TTr-

BTNMT ngày 

24/9/2019 

   

112 
Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 

của Chính phủ quy định về Khung giá đất 
9/2019  

đang xây dựng 

dự thảo 
12/2019 Dãn tiến độ 



TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tình hình thực hiện Ghi chú 

Đã hoàn thành Đang thực hiện 
Dự kiến 

hoàn thành 
 

113 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 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. 

10/2019  

Đang thành lập 

Tổ biên tập; Xây 

dựng dự thảo lần 

1, gửi Bộ Công 

thương để cập 

nhật thông tin. 

10/2019  

114 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 11/2019  

Đã thành lập 

Ban soạn thảo, 

Tổ biên tập, 

nhóm chuyên 

gia và ban hành 

Kế hoạch xây 

dựng dự án 

Luật. Hiện nay 

đang hoàn thiện 

dự thảo số 01. 

11/2019  

115 

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

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

11/2019  

Hiện nay, đang 

xây dựng báo 

cáo tổng kết 

thực hiện Nghị 

định; tổng hợp ý 

kiến góp ý. 

11/2019  

116 
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 
12/2019  Đang thực hiện 12/2019  

117 
Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản và khai thác tài nguyên nước 
8/2019 

Tờ trình số 

37/TTR-

BTNMT ngày 

31/7/2019  

  

Báo cáo Quốc 

hội tại kỳ họp 

tháng 10/2019 



TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tình hình thực hiện Ghi chú 

Đã hoàn thành Đang thực hiện 
Dự kiến 

hoàn thành 
 

118 
Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo đến năm 2030 
5/2019 

Tờ trình số 

27/TTr-

BTNMT ngày 

30/5/2019 

   

119 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai 

thi hành Luật đo đạc và bản đồ 
3/2019 

QĐ số 

415/QĐ-TTg 

ngày 

12/4/2019 

   

120 

Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 8 khóa XII số 36/NQ- TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 

5/2019 

Tờ trình số 

26/TTr-

BTNMT ngày 

29/5/2019 

   

121 Đề án Kiểm kê đất đai năm 2019 6/2019 

Tờ trình số 

33/TTr-

BTNMT ngày 

30/6/2019 

   

122 Đề án tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường 9/2019  Đang thực hiện 12/2019 Dãn tiến độ 

123 
Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 

2030 
6/2019 

Tờ trình 

30/TTr-

BTNMT ngày 

17/6/2019 

 Quý III 

CV 

5682/VPCP-

KGVX ngày 

27/6/2019 

124 
Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
6/2019 

Tờ trình 

32/TTr-

BTNMT ngày 

30/6/2019 

  

Quyết định số 

893/QĐ-TTg 

ngày 17/7/2019 

về việc thành 

lập Hội đồng 

thẩm định 



TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tình hình thực hiện Ghi chú 

Đã hoàn thành Đang thực hiện 
Dự kiến 

hoàn thành 
 

125 
Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
6/2019 

Tờ trình 

32/TTr-

BTNMT ngày 

30/6/2019 

  

Quyết định số 

892/QĐ-TTg 

ngày 17/7/2019 

về việc thành 

lập Hội đồng 

thẩm định 

126 
Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
6/2019 

Tờ trình 

235/TTr-

BTNMT-m 

ngày 

28/6/2019 

   

127 
Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
6/2019 

Quyết định 

thành lập Hội 

đồng thẩm 

định 

2073/QĐ-

BTNMT  

  

Công văn 

6362/VPCP-

KGVX ngày 

17/7/2019 giao 

Bộ TNMT chủ 

trì xây dựng, 

trình Thủ tướng 

phê duyệt 

128 

Quyết định thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 

26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

8/2019 

50/TTr-

BTNMT ngày 

30/8/2019 

   

129 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự 

cố môi trường 
8/2019 

51/TTr-

BTNMT ngày 

30/8/2019 

   

130 
Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
9/2019  

Đang xin ý kiến 

các Bộ, ngành 

liên quan 

9/2019  



TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tình hình thực hiện Ghi chú 

Đã hoàn thành Đang thực hiện 
Dự kiến 

hoàn thành 
 

131 
Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật 
Bản 

9/2019  
Đang xây dựng 

đề án 
9/2019  

132 
Đề án tổng thể về mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô 

thị và nông thôn 
9/2019  

Đang xây dựng 

dự thảo trên cơ 

sở thực tế và báo 

cáo của các địa 

phương 

12/2019 Dãn tiến độ 

133 Đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia 10/2019  
Đang xây dựng 

đề án 
10/2019  

134 
Đề án tổng thể tăng cường quản lý môi trường các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, làng nghề 
11/2019  

Đang xây dựng 

Đề án 
11/2019 

Rút khỏi 

chương trình 

135 Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia 11/2019  Đang xây dựng 11/2019  

136 
Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 
2021-2030 và tầm nhìn 2050 

11/2019  

Đang hoàn thiện 

Dự thảo Kế 

hoạch 

11/2019  

137 
Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 
15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo 
và truyền tin thiên tai 

11/2019  

Đang hoàn thiện 

dự thảo theo ý 

kiến các Bộ, 

ngành và địa 

phương 

11/2019  

138 
Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030 

12/2019  
Đang xây dựng 

đề án 
12/2019  

139 Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương 12/2019  
Đang xây dựng 

đề án  
12/2019  

140 

Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai gắn 

với cơ cấu lại nông nghiệp và phát triển thị trường quyền sử dụng 

đất trong lĩnh vực nông nghiệp 

2019 
Tờ trình số 

18/TTr-

BTNMT ngày 

 2019  



TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tình hình thực hiện Ghi chú 

Đã hoàn thành Đang thực hiện 
Dự kiến 

hoàn thành 
 

26/3/2019 

158 

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 

11/2019  

Đã hoàn thành 

khảo sát xác 

định nhu cầu 

hoàn thiện 

CSDL TNMT, 

nhu cầu khai 

thác sử dụng dữ 

liệu TNMT tại 

các đơn vị trong 

Bộ, các Bộ, 

ngành và địa 

phương 

11/2019  

 



PHỤ LỤC 03 

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO CHỈ THỊ 09/CT-TTG 

(Kèm theo Công văn số:            /BTNMT-KHTC ngày       tháng      năm 2019 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế:  

TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Tình hình thực hiện Ghi chú 

1 

Nghị định thay thế Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 

của Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, 

sử dụng tài nguyên biển 

5/2019 

Công văn 

2846/BTNMT-

TCBHĐVN ngày 

17/6/2019 

Văn phòng 

Chính phủ đang 

lấy ý kiến của 

Bộ Tư pháp đối 

với dự thảo 

Nghị định 

2 

Đề án cơ chế, chính sách khuyến 

khích tích tụ, tập trung đất đai 

gắn với cơ cấu lại nông nghiệp 

và phát triển thị trường quyền sử 

dụng đất trong lĩnh vực nông 

nghiệp 

2019 

Tờ trình số 18/TTr-

BTNMT ngày 

26/3/2019 

 

2. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất 

các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt 

động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển: Phê duyệt 

ban hành Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 01 năm 2019 ban hành 

chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 

3. Thường xuyên theo dõi, cảnh báo tình hình thời tiết, khí hậu, chủ động 

xây dựng phương án ứng phó với những diễn biến thời tiết cực đoạn; chủ động 

phòng, chống có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra. 

 


