
 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 09 tháng              

đầu năm 2019 và tình hình chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội 
 
 

 

Thực hiện Công văn số 4954/BTNMT-VP ngày 30/9/2019 của Bộ về việc 

chuẩn bị Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2019, Vụ Pháp chế báo cáo tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và  tình 

hình chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội như sau: 

I. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 9 tháng 

đầu nămvà triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019                                          

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

đầu năm 2019 

1.1. Về công tác chỉ đạo điều hành: 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương 

trình điều chỉnh xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; có 

văn bản triển khai thực hiện Chương trình nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng xây 

dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vụ Pháp chế hàng tháng đều 

có văn bản đôn đốc triển khai và làm việc với một số đơn vị về tiến độ xây dựng, 

trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc, khắc phục 

tình trạng chậm trình ban hành. 

1.2. Về kết quả thực hiện: 

Theo Chương trình xây dựng, ban hành quy phạm pháp luật năm 20191, Bộ 

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

43 văn bản, baogồm: 02 luật, 01 nghị quyết, 07 nghị định, 04 quyết định va 29 

thông tư. Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị phải xây dựng, trình Bộ trưởng 30/43 

văn bản (chiếm 70%), bao gồm: 01 nghị quyết, 03 quyết định; 03 nghị định2, 23 

thông tư.Kết quả cụ thể như sau: 

a) Văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội: 

 

                                                 
1Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 

430/VPCP-TH ngày 20/02/2019 của Văn phòng Chính phủ 
2
Ngày 01/10/2019, Bộ đã có Công văn số 5007/BTNMT-VP gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị cho lùi thời gian trình 

một số đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 01 Nghị định thuộc thời gian trình trong tháng 9 năm 

2019. Đến thời điểm báo cáo chưa có văn bản của Văn phòng Chính phủ về nội dung này. 
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- Về các dự án Luật: Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết 

định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 thì dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Đất đai và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường do 

Bộ Chủ trì sẽ trình Chính phủ trong tháng 02/2020; trình Quốc hội cho ý kiến và 

thông qua trong năm 2020. Để bảo đảm về chất lượng và thời gian trình Chính phủ, 

Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch xây dựng 02 dự án Luật nêu trên, yêu cầu thời gian 

trình tháng 12/2019 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai3 và tháng 01/2020 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường4.Hiện nay, Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Môi trường đang 

tích cực chuẩn bị 02 dự án Luật nêu trên. 

- Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội: Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của 

Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước và đã được Chính phủ trình UBTVQH cho ý 

kiến.Ngày 27/9/2019, Bộ đã có Công văn số 4938/BTNMT-ĐCKS gửi Thủ 

tướng Chính phủ về dự thảo Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội cho lùi 

thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vàkhai thác tài nguyên nước 

theoThông báo số 3024/TB-TTKQH ngày 21/8/2019 của Tổng Thư ký Quốc hội 

và ngày 04/10/2019, Chính phủ đã ban hành Tờ trình số 437/TTr-CP trình Quốc 

hội về nội dung nêu trên. 

b) Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

 Trong tháng 9 năm 2019, Bộ phải hoàn thiện và xây dựng trình Chính phủ Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 văn bản.Tính đến hết ngày 30/9/2019, Bộ đã hoàn thiện, 

trình Chính phủ 06/07 văn bản5 (đạt 86%), 01 văn bản chậm trình Chính phủ6trong 

tháng 9/2019 (Bộ đã có Công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị lùi thời gian trình 

trong tháng 12) - chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo. 

          Ngoài ra, trong 09 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tích cực phối hợp 

các đơn vị của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các dự thảo văn bản đã trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ từ các năm trước và đã được Chính phủ ban hành 06 Nghị 

định - chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

c) Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: 

                                                 
3
 Quyết định số 2189/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2019 thành lập BST, TBT và Kế hoạch xây dựng Dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 
4
Quyết định số 2190/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2019 thành lập BST, TBT và Kế hoạch xây dựng Dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
5Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP (theo NQ số 01/NQ-CP); dự thảo Nghị định quy định 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; dự thảo 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; dự 
thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam; Dự 
thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường; Dự thảo Quyết định 
Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi 
cả nước 
6 Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất 
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Các đơn vị phải xây dựng, trình Bộ 23/29 thông tư trong 09 tháng đầu năm. 

Tính đến hết ngày 30/9/2019, các đơn vị đã trình Bộ 17/23 văn bản (đạt 74% của 09 

tháng đầu năm và đạt 59% của cả năm); trong đó, Bộ trưởng đã ký ban hành 14/17 

văn bản, Bộ trưởng đã cho rút 01 văn bản và 02 văn bản đang được Bộ trưởng xem 

xét, ban hành. Trong 17 văn bản đã trình Bộ trưởng, có 06/17 văn bản chậm trình 

(chiếm 35%) - chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo. 

Hiện nay, Vụ Pháp chế đang nhận được văn bản của Tổng cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc xin lùi lùi thời gian trình 

02 thông tư sang năm 2020. 

 Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, Bộ trưởng đã ban hành 02 thông tư ngoài 

Chương trình năm 2019. 

2. Triển khai xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

trong 3 tháng cuối năm 2019 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm (chậm trình 07 văn 

bản) cùng 13 văn bản của Quý IV năm 2019 thì trong 03 tháng cuối năm 2019  

các đơn vị phải tập trung hoàn thiện, trình ban hành 20 văn bản (chiếm 46,5% của 

cả năm)7 - một khối lượng lớn và để hoàn thành 100% là rất thách thức nếu không 

thực sự quyết liệt và tập trung, đặc biệt là khi Bộ đang tập trung xây dựng, hoàn 

thiện 02 dự án Luật lớn; 05 nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và 12 thông tư của Bộ trưởng. 

Ngoài ra, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp các đơn vị thuộc Văn phòng 

Chính phủ để tiếp thu, giải trình các ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với 

các văn bản đã trình trong 09 tháng đầu năm 2019 và tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ các năm trước đây nhưng 

chưa được ban hành. 

3. Về đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

Chuẩn bị cho Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020, Vụ Pháp chế đã chủ động phối hợp các đơn vị rà soát, dự kiến các 

văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2020. 

         - Về đề xuất các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, hiện các đơn vị không 

đề xuất điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và không đề 

xuất xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. 

         - Về đề xuất xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ: các đơn vị đã đề xuất xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung 

09 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 65 

Thông tư của Bộ trưởng (tổng cộng 75 văn bản).  

                                                 
7
 Nếu được Lãnh đạo Bộ đồng ý cho lùi 02 Thông tư, thì số lượng văn bản phải xây dựng và trình trong 3 tháng 

cuối năm là 18 văn bản (chiếm 42% của cả năm). 



4 

 

Vụ Pháp chế đang rà soát và trao đổi với các đơn vị về căn cứ pháp lý và 

bảo đảm tính khả thi của Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2019. Tinh thần là dành thời gian, nguồn lực tập trung xây dựng, 

trình thành công 02 dự án Luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường); chỉ đưa 

vào chương trình năm 2020 đối với các văn bản có căn cứ pháp lý rõ ràng và phải 

bảo đảm tính khả thi. 

II. Về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV 

 Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Vụ Pháp chế đã trình Bộ 

trưởng ký Công văn số 4702/BTNMT-PC ngày 18/9/2019 gửi các đơn vị trực 

thuộc Bộ phân công và chuẩn bị các nội dung: (1) các vấn đề, vụ việc nổi cộm, 

bức xúc thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ được báo chí, dư luận và 

nhân dân quan tâm; (2) rà soát, hoàn thành trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc 

hội đến trước và sau kỳ họp thứ 7; (3) trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; 

(4) Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời 

chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 7; (5) Báo cáo về kết quả xử lý kiến 

nghị của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (6) Báo 

cáo về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao; (7) Báo cáo kết quả thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo yêu cầu của Quốc hội; (8) Chuẩn bị và 

giải trình nội dung liên quan đến miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 

miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Kết quả cụ thể bao gồm: 

 - Về dự kiến các vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc thuộc trách nhiệm quản 

lý nhà nước của Bộ được báo chí, dư luận và nhân dân quan tâm: Vụ Thi đua, 

khen thưởng và Tuyên truyền đang chủ trì thực hiện và đã hoàn thiện báo cáo theo 

chỉ đạo của Bộ trưởng (mỗi lĩnh vực chọn 05 vấn đề). 

 - Về chuẩn bị báo cáo về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao: 

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện và đã hoàn thiện báo cáo theo ý kiến chỉ 

đạo của Bộ trưởng. 

 - Về chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

theo yêu cầu của Quốc hội: nội dung này, Bộ trưởng đã giao Tổng cục Quản lý 

đất đai chủ trì thực hiện; Tổng cục đang hoàn thiện lại theo ý kiến chỉ đạo của 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. 

 - Về chuẩn bị và giải trình nội dung liên quan đến miễn thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp Cục Quản lý Tài nguyên 

nước thực hiện. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội cho lùi thời gian thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản vàkhai thác tài nguyên nước(Tờ trình số 437/TTr-

CP ngày 04/10/2019). 

 - Về các nội dung do Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện (04 báo cáo), đến nay đã 

hoàn thành, bao gồm: 
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 (1) Rà soát, hoàn thành trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội đến trước 

và sau kỳ họp thứ 7: Bộ trưởng đã có văn bản trả lời chất vấn gửi đến từng Đại 

biểu Quốc hội và Bộ đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để trả lời 16 chất 

vấn của 12 Đại biểu Quốc hội. 

       (2) Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Bộ 

đã có Công văn số 3937/BTNMT-PC ngày 14/8/2019; số 4337/BTNMT-PC ngày 

03/9/2019; số 4427/BTNMT-PC ngày 09/9/2019; số 4700/BTNMT-PC ngày 

18/9/2019 gửi Ban Dân nguyện, Văn phòng Chính phủ; đồng thời Bộ đã có Văn 

bản gửi đến từng Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố có kiến nghị, theo đó Bộ đã 

trả lời 224 kiến nghị của 51 Đoàn đại biểu Quốc hội. 

 (3) Xử lý kiến nghị của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam: Bộ đã có Công văn số 4875/BTNMT-PC ngày 26/9/2019 trả lời 08 

kiến nghị của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 (4) Báo cáo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội: Bộ đã có Báo cáo 

97/BC-BTNMT ngày 30/9/2019 kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 

ngày 23/11/2016 và Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội 

về chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường gửi Quốc 

hội và các vị Đại biểu Quốc hội. 

Trên đây là Báo cáo tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và tình hình 

chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Vụ Pháp chế kính báo cáo Bộ 

trưởng, các Thứ trưởng xem xét, chỉ đạo./. 

 

 
 

 

VỤ TRƯỞNG 

 

Phan Tuấn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

(tính đến ngày 30/9/2019) 
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(Ban hành kèm theo Báo cáo tóm tắt ngày 11/10/2019) 

 

I. VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG  

          1. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt 

động viễn thám 

          2. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 

          3. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngay 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo 

vệ môi trường. 

          4. 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, hiểm 

được ưu tiên bảo vệ. 

 5. 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. 

 6. 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. 

II. VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ 

TRƯỞNG
 

 

3 

           1. Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của 

Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư 

số09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường8. 

           2. Thông tư số 02/2019/TT-BTNMT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, 

kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải 

Phòng. 

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

Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc. 

          4. Thông tư số 04/2019/TT-BTNMT ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh 

tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình. 

                                                 
8
 Ngoài Chương trình năm 2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-08-2018-tt-btnmt-quy-chuan-moi-truong-doi-voi-phe-lieu-nhap-khau-396143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-09-2018-tt-btnmt-quy-chuan-moi-truong-doi-voi-phe-lieu-nhap-khau-396144.aspx
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         5. Thông tư  số 05/2019/TT-BTNMT ngày 30/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh 

tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định. 

        6. Thông tư số 06/2019/TT-BTNMT ngày 30/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, 

kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình. 

         7. Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế ảnh 

viễn thám. 

         8. Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ 

chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.  

         9. Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố siêu dữ liệu 

viễn thám quốc gia. 

         10. Thông tư số 10/2019/TT-BTNMT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên. 

         11. Thông tư số 11/2019/TT-BTNMT ngày 08/7/2019 ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập 

bản đồ tỉnh Hải Dương 

         12. Thông tư số 12/2019/TT-BTNMTngày 05/8/2019của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành 

trạm thu dữ liệu viễn thám 

          13. Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019  của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm 

kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

14. Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019  của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc trực 

tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 

1:1.000, 1:2.000. 1: 5.000. 

        15. Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT ngày 11/9/2019  của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trườngquy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích 

thương mại, phát triển sản phẩm thương mại10. 

          16. Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019  của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trườngquy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

hải văn. 

  



8 

 

Phụ lục 02 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG TRONG            

09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

(tính đến ngày 30/9/2019) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo tóm tắt ngày 11/10/2019) 
 

 

      I. VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG  

  1. Dự thảo Nghị quyết miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 

miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đã gửi Thủ tướng Chính phủ 

về dự thảo Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước tại Công văn số 

4938/BTNMT-ĐCKS ngày 27/9/2019. 

 2. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình 

số 50/TTr-BTNMT ngày 30/8/2019 

 3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó 

sự cố môi trường, đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 51/TTr-BTNMT 

ngày 30/8/2019 

 4. Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng 

với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước, đã trình Thủ tướng 

Chính phủ tại tại Tờ trình số 52/TTr-BTNMT ngày 31/8/2019. 

         5. Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ, đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 57/TTr-BTNMT ngày 24/9/2019. 

         6. Dự thảo 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, đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 59/TTr-BTNMT ngày 

30/9/2019. 

          7. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, đã có Công 

văn số 2846/BTNMT-TCBHĐVN ngày 17/6/2019 đề nghị Chính phủ xem xét, 

ban hành. 

          II. VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG 

           1. Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều 

chỉnh khung giá các loại đất, đã trình Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình… 

          2. Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô 

hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất, Bộ trưởng đã đồng ý và 

chuyển Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ký văn bản; đơn vị đang hoàn thiện 

để trình Thứ trưởng xem xét, ban hành. 

           3. Dự thảo Thông tư quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc 

ngành tài nguyên và môi trường, đã trình Lãnh đạo Bộ cho phép rút khỏi Chương 

trình tại Phiếu trình số 1004/TCCB ngày 29/8/2019. 



9 

 

Phụ lục 03. DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CHẬM TRÌNH 

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt ngày 18/10/2019) 
 

TT Tên văn bản Thời gian 

trình 

Tiến độ 

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 

9/2019 Đang xin lùi thời gian 

trình 

2 Thông tư quy định chi tiết một số điều của các Nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường 

6/2019 Đang tiếp thu, giải 

trình theo ý kiến thẩm 

định 

3 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường 

7/2019 Đang xây dựng theo ý 

kiến chỉ đạo của Bộ 

trưởng 

4 Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi 

công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, 

khoáng sản 

9/2019 Đang tiếp thu, giải 

trình theo ý kiến thẩm 

định 

5 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia 

9/2019 Đang tiếp thu, giải 

trình theo ý kiến thẩm 

định 

6 Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

của thanh tra tài nguyên và môi trường 

9/2019 Đang tổ chức lấy ý 

kiến 

7 Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc 

thẩm quyềnban hành, liên tịch ban hành của Bộ 

trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường 

9/2019 Vụ Pháp chế đang 

hoàn thiện dự thảo 

trước khi trình Lãnh 

đạo Bộ xem xét, ban 

hành 
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Phụ lục 04. DANH MỤC VĂN TRÌNH TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt ngày 18/10/2019) 
 

tt Tên văn bản Thời gian 

trình 

Tiến độ 

 Tháng 10 

1 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. 

10/2019 Đang hoàn thiện dự 

thảo theo ý kiến góp 

ý; chưa gửi Bộ Tư 

pháp thẩm định; khả 

năng chậm trình 

Chính phủ 

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

báo, cảnh báo lũ 

10/2019 Vụ Pháp chế đang 

thẩm định 

3 Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm 

ở biển và lựa chọn khu vực biển để nhận chìm 

10/2019 Bộ trưởng đồng ý cho 

điều chỉnh lùi thời 

gian trình 

4 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 

10/2019 Vụ KHCN đang thẩm 

định 

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 

10/2019 Đang lấy ý kiến của 

Bộ TTTT 

 Tháng 11 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014 

11/2019 Đang tổ chức soạn 

thảo 

2 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 Đang tổ chức lấy ý 

kiến 

3 Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin 

thiên tai 

11/2019 

 

Đang tổ chức lấy ý 

kiến 

4 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 

11/2019 Đang xây dựng dự 

thảo. 

5 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 

11/2019 Đang tổ chức lấy ý 

kiến 

 Tháng 12 

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

năm 2013 

12/2019 Đang tổ chức soạn 

thảo 

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

định quy định chi tiết Luật Đất đai 

12/2019 Đang xây dựng 

3 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 tổ chức lấy ý 

kiến 

 


