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Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm,  

nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2019 
  

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội 

và Chính phủ, quán triệt tinh thần“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt 

phá, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(TN&MT) đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung hoàn 

thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

tháo gỡ khó khăn để tạo động lực tăng trưởng bứt phá; tiếp tục nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật, bám sát cơ sở nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời 

những vấn đề quan trọng, cấp bách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện nhiệm vụ; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của 

người dân và doanh nghiệp. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 9 

tháng đầu năm 2019 đạt được như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn tạo động lực cho phát triển, từ cuối 

năm 2018 đến hết tháng 9 năm 2019, Bộ xây dựng trình Quốc hội 01 Nghị quyết 

Chính phủ 15 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 05 Quyết định. Đến nay, 

Chính phủ đã ban hành 06 Nghị định1 (chi tiết về tình hình ban hành các văn bản 

ở Phụ lục 01), ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư; các văn bản ban hành giải 

quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đối với công tác quản lý tài nguyên và môi 

trường,.... 

2. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố 

cáo tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, Bộ đã chỉ đạo chấn 

chỉnh, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong công tác 

thanh tra, kiểm tra. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ đã thực hiện 105 cuộc thanh 

                   
1 06 Nghị định gồm: 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 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; Nghị đinh số 67/2019/NĐ-CP ngày 

31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;  
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tra, kiểm tra đối với 659 tổ chức; ban hành 110 kết luận thanh tra, 15 đoàn giám sát 

hoạt động đoàn thanh tra; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 05 tổ chức có vi phạm (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: 1,3 tỷ đồng. 

Thực hiện tiếp 259 lượt công dân với tổng số 557 người, trong đó có 36 lượt 

đoàn đông người. Phân loại và xử lý 2.543 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó số 

đơn thư phải xử lý là 1.306 vụ việc. Đã thẩm tra, xác minh 40/51 vụ việc thuộc 

thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ (có 16 vụ việc từ năm 2018); ban hành quyết định 

giải quyết 13/51 vụ việc. Nhìn chung số lượt đơn thư tăng so với cùng kỳ năm 

2018, tuy nhiên số lượng vụ việc chủ yếu là tồn đọng kéo dài từ nhiều năm.  

3. Tập trung đánh giá để kiện toàn tổ chức của Bộ, ngành nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách 

nhiệm của người đứng đầu với nhiệm vụ của đơn vị, triển khai xây dựng Đề án 

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

nguyên và môi trường đến năm 2030; rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập ngành TN&MT; kiến nghị sửa đổi tháo gỡ về cơ chế tài chính đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; xây dựng 

danh mục vị trí việc làm của các tổ chức hành chính thuộc ngành TN&MT từ 

Trung ương đến địa phương. Báo cáo việc phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính 

phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; rà soát đánh giá mô hình tổ 

chức của các Tổng cục trực thuộc Bộ. Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực 

hiện văn hóa công sở trong toàn ngành và nhất là các tổ chức thực hiện chức năng 

thanh tra, kiểm tra. Thực hiện chấm điểm đánh giá Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Bộ. 

4. Đẩy mạnh chỉ đạo công tác CCHC, với trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trong đó đơn giản hoá 25 

TTHC trong lĩnh vực môi trường. Công bố TTHC về đo đạc và bản đồ. Ban hành 

quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường, xác định rõ trách 

nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân trong từng khâu của quy trình. Hướng dẫn, 

đôn đốc các địa phương thực hiện nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7), chỉ số 

Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trong năm 2019.  

Bộ đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Phiên bản 1.0; hoàn thành triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ 

https://dvctt.monre.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa của Bộ (tại địa chỉ 

https://dvc.monre.gov.vn). Đưa vào triển khai 114 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4; trong đó có 92 dịch vụ công mức độ 3, 22 dịch vụ công mức độ 4, đạt 19,3%; vượt 

mức kế hoạch 66 thủ tục hành chính đã đăng ký theo danh mục được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt; bên cạnh đó Bộ tiếp tục đứng đầu các Bộ, ngành về việc thực 

hiện ký số, quản lý điều hành trên môi trường mạng. 
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Về kết quả giải quyết TTHC: Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.764 hồ sơ, trong 

đó tiếp tục xử lý 1.234 hồ sơ chuyển tiếp (hồ sơ năm 2018 chuyển sang) và 1.530 

hồ sơ nộp mới (năm 2019). Đã giải quyết và trả kết quả 1.667 hồ sơ, trong đó có 

1.148 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (chiếm 68,9%), 519 hồ sơ trả quá hạn (chiếm 

31,1%). Đang thực hiện xử lý 1.097 hồ sơ (gồm 460 hồ sơ năm trước và 637 hồ sơ 

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

12% so với cùng kỳ năm 2018) (Chi tiết tại Phụ lục 02).  

5. Công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển, quán triệt thực hiện 

những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 theo Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; ưu tiên đầu tư các nhiệm vụ trọng 

tâm, cấp bách đặt ra đối với ngành.  

- Về giao ngân sách nhà nước: Từ đầu năm đến nay, Bộ đã điều chỉnh kế 

hoạch dự toán NSNN năm 2019 hai lần, với tổng dự toán đã giao là: 2.355.029 

triệu đồng, trong đó vốn trong nước cấp bằng dự toán: 2.181.994 triệu đồng, cấp 

bằng lệnh chi: 27.985 triệu đồng; vốn nước ngoài: 145.050 triệu đồng. 

- Về thu, chi ngân sách: Đến ngày 11/10/2019 tổng số thu ngân sách là 

70.187 triệu đồng, đạt 158% kế hoạch giao. Tỷ lệ giải ngân Kho bạc là 

1.188.205/2.181.994 triệu đồng đạt 54,5% dự toán (Chi tiết tại Phụ lục số 03). 

Đến ngày 11/10/2019 giải ngân vốn đầu tư công là 544.844/1.310.993 triệu 

đồng, đạt 41,56% kế hoạch giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 4,02% và 

thấp hơn so với trung bình của cả nước (của cả nước là 45,1%) (Chi tiết tại Phụ 

lục số 04).  

- Về việc giải ngân vốn ODA: Bộ hiện đang quản lý thực hiện 21 dự án 

gồm 8 dự án vốn vay và 13 dự án viện trợ không hoàn lại, với tổng số vốn cam 

kết là 4.728.200 triệu đồng. Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 giao cho các dự 

án là 877.828 triệu đồng, giải ngân đến tháng 10/2019 là 280.927 triệu đồng (đạt 

32%, cao hơn trung bình chung của cà nước (23,09%). Kế hoạch vốn đối ứng năm 

2019 là 85.236 triệu đồng, giải ngân đến tháng 10/2019 là 40.552  triệu đồng (đạt 

47,58%) (Chi tiết tại Phụ lục số 05). 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới: Bộ đã phê duyệt 54 nhiệm 

vụ năm 2019; tính đến ngày 30/9/2019, có 41/54 nhiệm vụ đã phê duyệt nội dung, 

dự toán chi tiết, hiện còn 13 nhiệm vụ chưa được phê duyệt chi tiết.  

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn kết thúc năm 2018, theo kế hoạch 

có 58 nhiệm vụ kết thúc, tuy nhiên đến nay, còn 02 nhiệm vụ đơn vị chưa phê 

duyệt hoàn thành theo quy định (Chi tiết tại các Phụ lục 06, 07, 08). 

6. Tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực2. Tăng cường hợp tác trao 

đổi kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách nhất là về lĩnh vực môi 

trường, khí tượng thủy văn; mở rộng quan hệ hợp tác song phương với 84 quốc 
                   
2 Xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định CPTPP của Bộ; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với 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. 
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gia và vùng lãnh thổ3 và có hoạt động hợp tác trong 99 khuôn khổ hợp tác đa 

phương; hiện Bộ đang quản lý 35 dự án vốn viện trợ nước 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. Các 

hoạt động hợp tác quốc tế về TN&MT giai đoạn vừa qua đã mang lại các kết quả 

đáng khích lệ, tiếp tục đóng góp nguồn vốn đáng kể, hỗ trợ tích cực trong công 

tác quản lý và phát triển ngành TN&MT.  

7. Trong công tác khoa học và công nghệ, Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 

triển khai 250 đề tài cấp bộ (mở mới giai đoạn 2016 - 2019) thuộc các lĩnh vực 

quản lý của Bộ; ban hành Quyết định số 2132/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2019 của 

Bộ trưởng Bộ TN&MT 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. 

Tập trung triển khai Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2019 của 

Bộ trưởng về 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 với lộ trình phù hợp 

với điều kiện của Việt Nam. Tập trung xây dựng, hoàn thiện 29 tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)4; Áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

II. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

1. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, 

chính sách để quản lý chặt chẽ, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên 

cho phát triển KTXH 

1.1. Đối với lĩnh vực đất đai: đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; trình Quốc hội báo cáo về công tác 

quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở các đô thị và xây dựng trình Chính phủ Kế 

hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Giám sát. Chỉ đạo các địa phương 

tổng hợp các vướng mắc bất cập trong quá trình thi hành Luật đất đai để sửa đổi, bổ 

sung Luật đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành. Điều tra, khảo sát xây 

dựng Nghị định quy định về khung giá các loại đất báo cáo Chính phủ; trình Chính 

phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện giao đất 

đối với các dự án thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, dự án đã thực hiện đấu thầu 

lựa chọn chủ đầu tư. Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để trình Chính phủ 03 Nghị 

định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ5 

                   
3 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, Cuba; các đối tác mới: Bê-la-rút, Myanmar, Đông Timo, Malaysia, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ả-rập-xê-út, Singapore. 
4 Gồm xây dựng 27 TCVN và 02 QCVN  

5  Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống 

thông tin đất đai; Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; Quyết định của Thủ tưởng Chính 

phủ về cơ chế thí điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu 

được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
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Triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 trên phạm vi cả nước. Chỉ đạo rà soát, xử lý 1.311 dự án chậm 

triển khai với diện tích 18.844 ha; hoàn thành rà soát 1,8 triệu ha đất của các 

công ty nông, lâm nghiệp, bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng hơn 460 

nghìn ha. Chuyển dịch 24,5 nghìn ha đất cho cho phát triển sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, nhà ở; diện tích đất 

lâm nghiệp đạt 14.942 nghìn ha, tăng 32 nghìn ha, diện tích đất chưa sử dụng 

giảm 43,6 nghìn ha. Kinh doanh bất động sản đang đóng góp tích cực trong phát 

triển KT_XH, thu hút nguồn lực đầu tư. Nguồn thu từ đất trong 9 tháng đầu năm 

đạt trên 87 nghìn tỷ nghìn tỷ đồng, chiếm 10,55% thu ngân sách nội địa, tăng 6,8% 

so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ hoàn thành cấp giấy chứng nhận đạt 97,36% tăng 

0,16% so với cùng kỳ năm 2018. Đưa vào vận hành 165/713 cơ sở dữ liệu đất đai  

(chiếm 22,6% trên tổng số huyện, tăng 06 huyện so với cùng kỳ năm 2018).  

1.2. Tiếp tục triển khai công tác điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên 

nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng (tại Quyết định số 740/QĐ-

TTg ngày 17/6/2019); xây dựng nhiệm vụ và trình thành lập Hội đồng thẩm định 

nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Srêpốk. Tập trung xây 

dựng, hoàn thiện 04 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng 

Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả. Giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy 

trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu 

hàng ngày. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện quy định về hạn chế khai 

thác nước dưới đất; chỉ đạo, đôn đốc,  kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Chỉ đạo điều tiết nguồn 

nước cho hạ du các hồ chứa lớn để giải quyết chống hạn; thanh tra, kiểm tra và kiên 

quyết xử lý vi phạm đối với việc không thực hiện bảo đảm duy trì dòng chảy tối 

thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa. Đẩy mạnh kinh tế hoá, sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt đến nay đạt 

9.000 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 là 1.117 tỷ đồng. 

Thực hiện nội dung tham vấn đối với các Dự án thuỷ điện ở thượng nguồn 

sông Mê Công và chủ động trong các đối sách của Việt Nam; xây dựng các giải 

pháp ứng phó phù hợp cho đồng bằng sông Cửu Long. 

1.3. Về địa chất và khoáng sản, Bộ trưởng đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng 

trình Quốc hội về đề nghị cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

và khai thác tài nguyên nước. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-

CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hoàn thiện 

Nghị định quản lý, cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; xây dựng Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản (phần khoáng sản). Tập trung triển khai đề án điều tra, đánh giá 

tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Tây Bắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ “Điều chỉnh Chiến lược khoáng sản 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng 
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sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Đặc biệt ngành khai khoáng có mức tăng nhẹ 2,68% sau 3 năm liên tiếp 

giảm. Tính đến 30/9/2019, đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với 

tổng số tiền là khoảng 3.467 tỷ đồng. 

1.4. Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy các lợi thế của biển, Bộ đã trình 

Chính phủ dự thảo Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình Thủ tướng Chính phủ 

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

Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu; 

Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật Bản; Kế hoạch 

hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; nhiệm vụ Quy 

hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Tổng hợp ý kiến của các Bộ, Ngành  hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo 

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. Phát huy tiềm năng lợi thế của các vùng biển, ven biển để 

phát triển mạnh các ngành kinh tế biển; các địa phương ven biển tiếp tục là động 

lực tăng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước6. 

2. Tập trung hoàn thiện thể chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn để tăng cường 

quản lý, bảo vệ môi trường, thiết lập hàng rào kỹ thuật phòng ngừa công 

nghệ lạc hậu chuyển dịch vào Việt Nam.  

Tập trung xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật BVMT; sửa đổi Nghị định số 155/2019/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. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức 

Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn; hoàn thiện dự thảo 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). Đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ 

của toàn xã hội trong giảm thiểu rác thải nhựa, thiết lập Liên minh chống rác 

thải nhựa, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam với sự tham gia của nhiều tập 

đoàn, doanh nghiệp lớn. Thực hiện các giải pháp BVMT, phòng ngừa, kiểm soát 

các nguy cơ ô nhiễm; thiết lập 600 trạm quan môi trường tự động tại các KCN, 

các cơ sở có nguy cơ cao ô nhiễm môi trường liên kết nối liên tục với 50 Sở 

TN&MT để kiểm soát, giám sát qua đó giảm 50% số vụ việc, sự cố về môi 

trường so với năm 20187. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương tích cực triển 

                   
6 Như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh,….. 
7 Năm 2019 sự cố về môi trường xảy ra trên địa bàn cả nước là 7 vụ; năm 2018 là 15 vụ việc.  
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khai 03 Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ 

thống sông Đồng Nai. 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 2030.  

Kiểm soát, giám sát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi 

trường8. Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai xử lý ô nhiễm tại 47 làng 

nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng; tăng cường quản lý chặt chẽ chất thải rắn, việc nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, buộc đưa ra khỏi Việt Nam phế liệu 

không đảm bảo quy chuẩn về môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giải 

quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. 

3. Nâng cao chất lượng dự báo KTTV; làm tốt vai trò điều phối trong 

ứng phó, giảm nhẹ tác động của BĐKH 

3.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý trong công tác dự 

báo KTTV, trong đó đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật 

khí tượng thủy văn; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định mực 

nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước; 

xây dựng Đề án Tăng cường công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên 

tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước; 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin 

thiên tai; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro 

thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, 

nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn (theo Quyết định 

số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 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, ATNĐ thêm 1-2 ngày so với quy định. 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.  

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ đã chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình 

thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; ban hành các bản tin dự báo thời tiết chi 

tiết cho từng huyện, thị xã, thành phố trên cả nước; cảnh báo, dự báo sát, kịp thời 

diễn biến của 11 đợt không khí lạnh, 07 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 12 đợt nắng 

nóng trên diện rộng, 08 đợt mưa lớn trên diện rộng, 13 đợt lũ lớn và vừa trên 

phạm vi toàn quốc góp phần giảm thiệt hại về người và vật chất do thiên tai gây ra; 

dự báo mực nước và dòng chảy các sông đáp ứng yêu cầu phát điện, phục vụ đổ ải 

vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 và các ngày lễ lớn trong năm.  

 3.2. Chủ động triển khai các hành động ứng phó, giảm nhẹ BĐKH, Bộ 

đã hoàn thành và xuất bản Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công 

ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH; tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 7 

                   
8 Tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường tại 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. 
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của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về BĐKH và quản lý nhà nước; 

thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp. Chủ trì tổ chức thành công Hội nghị 

đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng 

đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH; trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chỉ thị số 23/CT-TTg.  

Đã trình Thủ tướng Chính phủ Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định 

thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; phối hợp với các Bộ, ngành và 

địa phương tập trung hoàn thiện dự thảo Kế hoạch quốc gia về thích ứng BĐKH 

(NAP) giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ vào 

tháng 11 năm 2019; tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lộ 

trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với các nội dung 

mà Việt Nam đã cam kết tại điều ước quốc tế. 

4. Thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác đo đạc và 

bản đồ, viễn thám; triển khai xây dựng hệ thống thông tin địa lý, siêu dữ liệu 

viễn thám phục vụ cho các hoạt động KT-XH. 

4.1. Về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, Bộ đã trình ban hành và ban hành 

theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đo đạc và bản đồ; 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và 

bản đồ9. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và 

Bản đồ Việt Nam và Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2040. Tiếp thu, hoàn thiện Đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu nền địa lý quốc gia theo các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành.  

Triển khai Đề án hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia tại một số thành phố 

lớn và khu vực ven biển; hoàn chỉnh Hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia Việt Nam, hệ 

tọa độ quốc gia 3D; Hoàn thành việc xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc 

gia cung cấp dịch vụ tín hiệu cho phép xác định vị trí với độ chính xác đến 2cm, làm 

cơ sở để kết nối vạn vận, phát triển nền kinh tế số và phát triển các đô thị thông minh. 

4.2. Về lĩnh vực viễn thám, thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 

04/01/2019  của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Bộ đã trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

năm 2040 (Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm2019), làm cơ sở 

cho đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát triển kinh tế - xã hội, 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát nguồn nước xuyên biên giới và 

giám sát lãnh thổ. 

Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia trên trang thông tin điện tử; cập 

nhật tình hình thu nhận ảnh viễn thám VNREDSat-1 hàng ngày, cung cấp theo yêu 

cầu; tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung 

tâm xử lý ảnh vệ tinh” (trong Chương trình Hợp tác ASEAN - Ấn Độ). Triển khai 

nhiệm vụ giám sát một số vùng biển, đảo, giám sát xói lở bờ biển và các thông số 

môi trường biển, hải đảo về hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối và trường nhiệt 

độ bằng công nghệ viễn thám. 

                   
9 Quyết định 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 



 9 

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ GIAO 

1. Về thực hiện Chương trình công tác 

Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 9 

tháng đầu năm Bộ phải trình Chính phủ 24 đề án; ban hành theo thẩm quyền 22 

Thông tư. Đến nay, Bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 26 đề án, trong 

đó có 02 đề án giao bổ sung10;  ban hành theo thẩm quyền 10 thông tư. Còn 06 

Thông tư còn lại đã hoàn thành việc thẩm định và đang tiếp thu giải trình để trình 

Bộ trưởng gồm Tổng cục Môi trường 02 Thông tư, Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam 01 Thông tư, Vụ Khoa học và Công nghệ 01 Thông tư, Vụ Pháp chế 

01 Thông tư, Thanh tra Bộ 01 Thông tư. (Chi tiết tại Phụ lục 01) 

2. Về kết quả triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

Lãnh đạo Bộ giao 

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ được giao và tiếp nhận 3.369 nhiệm vụ phải xử 

lý, trong đó: có 1.177 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 2.192 

nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao. Đến nay, Bộ đã hoàn thành: 2.838/3.369 nhiệm vụ, 

chiếm 84,24%, trong đó: 

+ Hoàn thành đúng hạn: 2.036 nhiệm vụ, chiếm 72%; 

+ Hoàn thành nhưng quá hạn 802 nhiệm vụ, chiếm 28%; 

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn: 513/3.449 nhiệm vụ, 

chiếm 14,9%; số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành 58/3.449  nhiệm vụ, 

chiếm 1,7%, giảm 1,17%. 

 (Chi tiết tại Phụ lục 09) 

Phần thứ hai 

 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong chương trình 

công tác năm, chương trình hành động của ngành thực hiện các Nghị quyết số 

01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ;  trong các tháng cuối năm 2019, 

các đơn vị cần trung hoàn thành việc xây dựng trình 38 đề án, văn bản QPPL còn 

lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2019 của Bộ (chi tiết tại Phụ lục 10); đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy 

hành động; chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành; dự báo, phản ứng chính 

sách kịp thời để để giải quyết các điển nghẽn, rào cản phát sinh từ thực tiễn vượt 

qua khó khăn, thách thức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác 

quản lý sử dụng tài nguyên, chủ động trong công tác BVMT và ứng phó với 

BĐKH đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong 

đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

                   
10 01 Đề án là Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14; Nghị định  sửa đổi, bổ sung Điều 17 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 
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I. VỀ CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai, môi 

trường, khoáng sản, quản lý tổng hợp biển và hải đảo,... hoàn thiện và trình 02 

dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (năm 2020); phối hợp chặt 

chẽ với Văn phòng Chính phủ để tiếp thu giải trình để Chính phủ ban hành 09 

Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Văn bản thuộc thẩm quyền của 

Thủ tướng. Tập trung hoàn thành Chương trình công tác, Chương trình xây 

dựng văn bản pháp luật. Hoàn thiện, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

môi trường để đảm bảo sự chủ động trước các nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch 

chuyển các công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. 

2. Thực hiện chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

mạng gắn với Chính phủ điện tử. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho triển khai các giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; tạo đột phá trong chỉ số tiếp cận đất đai, nâng cao 

chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp. 

Vận hành, hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ kết nối với cổng Dịch 

vụ công quốc gia; hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ. Xây dựng, 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết với cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, 

Ngành; thúc đẩy về ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai vận hành Chính phủ 

điện tử. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp. 

3. Kịp thời phản ứng chính sách, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực 

tiễn, kiến nghị, bức xúc từ người dân, doanh nghiệp; không để xảy ra các điểm 

nóng, bức xúc xã hội. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và 

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

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo 

đức công vụ nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành 

chính. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị nếu để 

xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm các quy định của pháp luật, nhũng nhiễu trong 

thực thi công vụ. Trình phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, 

viên chức ngành TN&MT đến năm 2030.  

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

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

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

hoạch. Phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư công 

năm 2020, xây dựng phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 trong đó bổ sung danh mục một số dự án cần thiết cấp bách, cần 

tiến hành các thủ tục chuẩn bị để làm cơ sở khởi công giai đoạn 2021-2025. 

6. Hoàn thành và kết thúc các đoàn thanh tra trong tháng 10/2019 và ban 

hành các Kết luận; thực hiện thanh tra các vấn đề phát sinh, điểm nóng, bức xúc 

của nhân dân, dư luận xã hội. Xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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7. Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách nhất là 

về môi trường, khí tượng thủy văn và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; 

thực hiện hội nhập chính sách về môi trường. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp Bộ theo 08 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ 

đã được phê duyệt, các nhiệm vụ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm, các đề tài độc lập. 

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

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

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

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

hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên,… 

II. CÁC NHIỆM VỤ THEO CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

1. Nâng cao chỉ số tiếp cận, sử dụng bền vững, phát huy hiệu quả các 

nguồn lực tài nguyên. 

1.1. Đối với lĩnh vực đất đai: trình Chính phủ 04 Nghị định11 và Thủ tướng 

Chính phủ 02 Đề  để giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn12. Triển khai kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại 

đô thị sau khi được ban hành. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai để thực 

hiện các dự án đầu tư. Thực hiện nghiêm các quy định về giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm, xử 

lý theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG); triển khai công tác kiểm kê đất đai; 

chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin đất đai; kiểm tra, 

chỉ đạo việc quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Công ty nông lâm nghiệp của các địa phương. Nâng cao chỉ 

số đăng ký tài sản theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. 

1.2. Lĩnh vực Quản lý tài nguyên nước: Điều chỉnh, bổ sung các quy trình 

vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung 

05 quy trình vận hành liên hồ chứa còn lại13; đồng thời, theo dõi giám sát, hướng 

dẫn, chỉ đạo việc vận hành các hồ chứa, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình 

vận hành. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của 

pháp luật về tài nguyên nước; lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; thu tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước dự trên công nghệ tự động trực tuyến; 

giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy 

tối thiểu. Nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát, cảnh bảo các 

nguy cơ mất an toàn nguồn nước. Điều phối, giám sát, giải quyết các vấn đề liên 

                   
11 Gồm các Nghị định: quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; quy định Khung giá đất; 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định thi hành Luật Đất đai năm 2013. 
12 Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 05 

tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia 
13 Sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Srêpok và sông Đồng Nai. 
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vùng, liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; hợp 

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

1.3. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản: trình Chính phủ dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 

sản.  Hoàn thiện, trình ban hành Quyết định phê duyệt “Điều chỉnh Chiến lược 

khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; báo cáo “Đánh giá tác động 

thực hiện các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản”. Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện nhiệm vụ “Tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP 

ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đề 

xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các giải pháp trong thời gian tới”. Triển khai 

công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo kế hoạch.  

1.4. Lĩnh vực Biển và Hải đảo: Tập trung hoàn thành 04 đề án trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban hành quy trình giao các khu vực biển cho các tổ 

chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển, hải đảo. Thực hiện thẩm trình 

trình phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển Việt Nam và Quy hoạch 

tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để triển khai lập quy 

hoạch từ năm 2020. Tập trung rà soát và hoàn thiện Chương trình trọng điểm điều 

tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Tiếp tục khẩn 

trương hoàn thiện Đề án về tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển. Tăng cường 

năng lực nghiên cứu biển. 

5. Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cho quản lý, bảo vệ môi 

trường thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn. 

Tập trung hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; 

cụ thể hoá trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, của doanh nghiệp, người dân theo 

nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; bổ sung các công cụ kinh tế nhằm điều 

chỉnh các hành vi tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường, giảm thiểu phát 

sinh chất thải rắn, thúc đẩy hoạt động phân loại tại nguồn; ban hành các cơ chế chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy công nghiệp môi trường, trong đó có công nghiệp tái 

chế; xây dựng các cơ sở pháp lý để từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Rà 

soát hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiểm 

soát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng và tái xuất các lô hàng phế 

liệu nhập khẩu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Ban hành Bộ chỉ số đánh 

giá, xếp hạng bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố. Tập trung quản lý môi 

trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; rà soát, kiên quyết yêu 

cầu chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp hệ thống xử lý nước thải tập trung, buộc 

các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát 

hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật, truyền số liệu trực tiếp về Sở 

TN&MT. Triển khai quan trắc và kiểm chuẩn các thiết bị quan trắc ô nhiễm môi 

trường không khí, cập nhật thông tin về môi trường không khí kịp thời.  

6. Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thuỷ văn 

phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai; tăng cường điều phối liên 

vùng, tạo cơ chế tài chính, đầu tư, phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH.  
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- Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án tăng cường công tác 

khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, 

góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước; Quyết định quy định về dự 

báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, tự động hóa 

các trạm khí tượng thủy văn, mở rộng hợp tác với các nước tiên tiến trên thế giới. 

Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo xa.  

 Xây dựng thể chế, chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thị trường các 

bon; ban hành kế hoạch tổng thể quốc gia về thích ứng với BĐKH; đẩy mạnh triển 

khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền 

vững đồng ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Tăng cường điều phối liên vùng, tạo cơ 

chế tài chính, đầu tư, phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH. Chuẩn bị tốt các nội 

dung cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của 

Liên hợp quốc về BĐKH lần thứ 25 (COP25) tại Chi Lê vào tháng 12/2019. 

3. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, ứng dụng công 

nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với 

BĐKH 

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành; xây dựng CSDL viễn thám 

quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia”. Công bố siêu dữ liệu viễn thám 

quốc gia. Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và 

hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Chính thức cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh của Việt Nam. Tiếp tục triển khai dự 

án xây dựng và công bố bộ bản đồ chuẩn về đường biên giới quốc gia Việt Nam - 

Lào; xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới quốc gia Việt Nam - Lào. Tập trung chỉ đạo 

và triển khai các công việc có liên quan đến công tác phân giới cắm mốc biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Campuchia. 

Khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám phục vụ công tác quản lý, nghiên 

cứu và đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Hoàn 

thiện quy trình giám sát, giám sát nhanh bằng viễn thám và xây dựng kế hoạch 

định kỳ báo cáo Bộ kết quả giám sát các khu vực nhạy cảm, thực hiện việc giám 

sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô nhiễm, 

biến động nguồn nước. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực triển khai 

một số dự án với Ấn Độ, ASEAN, Ý…./. 

 

            BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


