
PHỤ LỤC 

BẢNG THỐNG KẾ 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động theo Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

tính đến tháng 9/2019 

 

TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1 

Xây dựng, ban hành Kế 

hoạch cải cách hành 

chính (CCHC) 

Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 của 

Bộ. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ 

 

Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 
Tháng 

12/2019 

2 
Tổ chức hội nghị tổng kết 

năm 

Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 

của Bộ. 
Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 

Tháng 

12/2019 

3 
Kiểm tra công tác CCHC 

và tổ chức cán bộ 

3.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác 

CCHC, công tác tổ chức cán bộ năm 2020 

của Bộ. 

Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 
Tháng 

12/2019 

3.2. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác 

CCHC, công tác tổ chức cán bộ năm 2019 

theo kế hoạch. 

Đang thực hiện, đã ktra được 7/12 đơn vị về ctacs 

CCHC, 13/18 đơn vị về công tác TCCB 

Quý 

IV/2019 

4 

Xây dựng, thực hiện Kế 

hoạch tuyên truyền công 

tác CCHC 

4.1. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công 

tác CCHC năm 2020 của Bộ. Vụ Thi 

đua, Khen 

thưởng 

và Tuyên 

truyền 

 

Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 
Tháng 

12/2019 

4.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo 

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 

2019 của Bộ. 

Hiện tại còn các nhiệm vụ về tập huấn và tọa 

đàm sẽ thực hiện trong tháng 9 hoặc tháng 10 
Năm 2019 

4.3. Thực hiện đưa tin, bài viết về CCHC 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, chuyên 

trang CCHC của Bộ. 

245 tin bài Năm 2019 

5 

Tổ chức triển khai áp 

dụng chỉ số theo dõi, đánh 

giá CCHC 

5.1. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm 

Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ theo hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ 

Đã hoàn thành tháng 02/2019 

Theo kế 

hoạch của  

Bộ Nội vụ 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

5.2. Thực hiện đánh giá, chấm điểm, công 

bố kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC 

năm 2018 đối với các Tổng cục, Cục trực 

thuộc Bộ. 

Hoãn sang năm 2020 để hoàn thiện, xây dựng 

Bộ Chỉ số CCHC theo các tiêu chí mới, hiện 

đang áp dụng Bộ Chỉ số đánh giá thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Tháng 

04/2019 

II HOÀN THIỆN THỂ CHẾ 

1 

Triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL) của Bộ 

năm 2019 

1.1. Xây dựng, trình Chính phủ dự án Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2014. 

Tổng cục 

Môi 

trường 

/Vụ Pháp 

chế 

 

Đã kiện toàn lại Ban soạn thảo, Tổ biên tập và 

ban hành Kế hoạch xây dựng Luật, đã tổ chức 

họp BST, TBT, tổ chức hội thảo quốc tế, họp 

lấy ý kiến chuyên gia,… 

Năm 2019 

1.2. Triển khai xây dựng các VBQPPL 

theo Chương trình xây dựng VBQPPL của 

Bộ năm 2019. Vụ Pháp 

chế  

Đang tiếp tục triển khai xây dựng, trình ban 

hành VBQPPL năm 2019 theo Chương trình 

Bộ đã phê duyệt. Đến hết ngày 24/9/2019, đã 

trình CP, TTg 05/07 văn bản (đạt 71%); đã 

trình Bộ trưởng xem xét, ban hành 17 văn bản 

(đạt 59%) 

Năm 2019 

1.3. Ban hành Chương trình xây dựng 

VBQPPL năm 2020 của Bộ.  
Vụ Pháp 

chế  

Đang hoàn thiện dự thảo Chương trình năm 

2020 

Tháng 

12/2019 

2 

Thực hiện kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa 

VBQPPL  

2.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa VBQPPL năm 2020 của Bộ.  

Vụ Pháp 

chế  

Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 
Tháng 

12/2019 

2.2. Tập trung rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL các lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ. 

Bộ trưởng ký ban hành Quyết định công bố kết 

quả hệ thống hóa VBQPPPL thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường kỳ 2014-2018 (Quyết định số 245/QD-

BTNMT ngày 30/01/2019); 

công bố VBQPPL hết hiệu lực thi hành và trình 

Bộ trưởng ký ban hành công bố Danh mục 

VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 

Tháng 

03/2019 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

(Quyết định số 244/QD-BTNMT ngày 

30/01/2019) 

2.3. Kiểm tra các VBQPPL của địa 

phương, thông tư của các bộ, các văn bản 

cá biệt chứa quy phạm theo quy định tại 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định quy 

định chi tiết một số điều và biên pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 
Vụ Pháp 

chế  

- Bộ ký văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tự 

kiểm tra VBQPPL ban hành từ ngày 

15/10/2018 đến ngày 15/10/2019 liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

- Tự kiểm tra đối với các VBQPPL do Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương ban hành do 

Vụ Pháp chế thu thập được; 

- Dự kiến tháng 10 kiểm tra VBQPPL tại 

UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Yên Bái. 

Năm 2019 

3 

 

Phổ biến giáo dục pháp 

luật thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ 

 

3.1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2020 của Bộ. 

Vụ Pháp 

chế  

Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 
Tháng 

12/2019 

3.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ. 

- xây dựng, gửi các bản tin về chính sách và 

pháp luật liên quan đến tài nguyên và môi 

trường hàng tháng gửi Lãnh đạo Bộ, các đơn 

vị và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

- duy trì và vận hành Trang tin xây dựng chính 

sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; 

- tổ chức Hội thảo phổ biến giáo dục pháp luật 

về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung 

phổ biến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP tại tỉnh 

Nghệ An 30 - 31/5/2019 và thành phố Hồ Chí 

Minh 13 - 14/5/2019 

Năm 2019 

4 
4.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật về TN&MT năm 2020 của Bộ. 

Vụ Pháp 

chế  
Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 

Tháng  

12/2019 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Thực hiện công tác kiểm 

tra, theo dõi, thi hành 

pháp luật  

4.2. Tổ chức kiểm tra theo dõi thi hành 

pháp luật một số lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ. 

Đang chuẩn bị để kiểm tra theo dõi thi hành 

pháp luật về tài nguyên và môi trường tại tỉnh 

Yên Bái 

Năm 2019 

5 

Thanh tra việc thực hiện 

chính sách, pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

5.1. Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020 

của Bộ. 

Thanh tra 

Bộ 

 

Đang triển khai xây dựng định hướng kế hoạch 

2020 

Tháng 

12/2019 

5.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra 

năm 2019 của Bộ. 

Thanh tra 

Bộ 

 

Đang triển khai theo đúng kế hoạch  Năm 2019 

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 

Xây dựng và triển khai kế 

hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC) 

1.1. Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC 

năm 2020 của Bộ. 

Văn phòng 

Bộ 

 

Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 
Tháng 

12/2019 

1.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát 

TTHC năm 2019 của Bộ. 

Văn phòng 

Bộ 

 

Đang triển khai theo nội dung kế hoạch Năm 2019 

1.3. Tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

Văn phòng 

Bộ 

 

Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Đề xuất 

xây dựng văn bản QPPL rà soát, đánh giá kèm 

theo hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL 

Năm 2019 

1.4. Đôn đốc, theo dõi việc công bố TTHC 

và kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định 

công bố TTHC. 

Văn phòng 

Bộ 

 

1. Đã hoàn thành đối với 2 lĩnh vực gồm: (1) 

Viễn thám; (2) Đo đạc, bản đồ và thông tin địa 

lý. 

2. Đôn đốc lĩnh vực môi trường, tuy nhiên Bộ 

đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính 

phủ 

Năm 2019 

2 

Bảo đảm chất lượng 

TTHC trong dự thảo 

VBQPPL 

2.1. Kiểm soát việc quy định TTHC trong 

lập đề nghị xây dựng VBQPPL. 

Vụ Pháp 

chế 

 

Tiếp tục phối hợp với TC Môi trường, TC 

Quản lý đất đai đánh giá tác động quy định 

TTHC trong lập đề nghị xây dựng 02 dự án 

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

vệ môi trường. 

Năm 2019 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

2.2. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC cho các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Văn phòng 

Bộ 

 

Trao đổi, giải đáp qua điện thoại và thư điện tử  Năm 2019 

3 

Tổ chức thực hiện các 

nghị quyết, quyết định 

của Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ về cải 

cách TTHC 

3.1. Xây dựng Đề án đơn giản hóa chế độ 

báo cáo trong hoạt động quản lý nhà nước 

của Bộ TN&MT. 

Văn phòng 

Bộ 

 

Đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chế 

độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Năm 2019 

3.2. Rà soát, đơn giản hóa các quy định, 

TTHC liên quan đến các chỉ số thành phần: 

về đăng ký tài sản năm 2019 lên từ 5-8 bậc; 

chất lượng quản lý hành chính đất đai năm 

2019 lên từ 2-3 bậc. 

Tổng cục 

Quản lý 

đất đai/ Vụ 

Pháp chế  

- Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Tổng 

cục Quản lý đất đai đã chỉnh sửa và hoàn thiện 

dự thảo, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành công văn số 1436/BTNMT-

TCQLĐĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện 

Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất 

lượng quản lý hành chính đất đai (B3) kèm 

theo Kế hoạch cải thiện chỉ số Đăng ký tài sản 

(A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính 

đất đai (B3), Tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp 

hạng chỉ số Đăng ký tài sản và chỉ số Chất 

lượng quản lý hành chính đất đai gửi các Bộ, 

ngành liên quan và các địa phương để thực 

hiện. 

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện Công 

văn số 1436/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 

tháng 3 năm 2019 về việc thực hiện Nghị quyết 

số 02/NQ-CP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài 

sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành 

chính đất đai (B3) tại các địa phương trên toàn 

quốc; 

Năm 2019 

4 
Cập nhật, công bố, công 

khai TTHC 

Cập nhật, công bố, công khai TTHC trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông 

tin điện tử của Bộ và niêm yết công khai tại 

nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. 

Văn phòng 

Bộ 

 

Đã công bố lĩnh vực Viễn thám; lĩnh vực Đo 

đạc, bản đồ và thông tin địa lý. 
Năm 2019 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

5 

Tiếp nhận, xử lý các phản 

ánh và kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân  

5.1. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về 

quy định hành chính. 

Vụ Pháp 

chế 

 

Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tiếp nhận 146 phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp và địa phương thông 

qua Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam và địa phương gửi 

đến. Vụ Pháp chế đã chủ trì tham mưu và phối 

hợp với các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ xử lý 

134/146 phản ánh, kiến nghị (trong đó, có 12 

phản ánh, kiến nghị đang được Tổng cục Quản 

lý đất đai, Tổng cục Môi trường nghiên cứu, 

trả lời).  

Năm 2019 

5.2. Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh 

của các địa phương về chính sách, pháp luật 

TN&MT. 

Vụ Pháp 

chế 

 

Đang thực hiện  theo quy định 

Năm 2019 

6 

Tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của Bộ 

theo cơ chế một cửa 

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã được giải 

quyết đối với các TTHC theo cơ chế một 

cửa tại Bộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình 

hình giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc 

Bộ; định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả giải 

quyết TTHC của Bộ. 

Văn 

phòng Bộ 

 

Đang triển khai theo đúng quy định về tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ 
Năm 2019 

7 

Xây dựng và triển khai 

các chuyên trang thông 

tin hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ 

7.1. Lập Kế hoạch xây dựng các chuyên 

trang thông tin hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp 

Văn 

phòng Bộ 

 

Đã hoàn thành xây dựng 

http://chuyentrangsk.monre.gov.vn/tthotrodoa

nhnghiep) và vận hành thí điểm từ ngày 

01/01/2019) 

Năm 2019 

7.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch các chuyên 

trang thông tin hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp 

Đến nay đã cập nhật được khoảng 50 tin, bài Năm 2019 

7.3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các 

đơn vị tham gia vào hệ thống 

Tập huấn trực tiếp hỗ trợ cho các đơn: Thanh 

tra Bộ, Vụ Pháp chế, Báo TN&MT... 
Năm 2019 

7.4. Đôn đốc, theo dõi việc cập nhật thông 

tin hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên 

Cổng thông tin điện tử. 

Hàng tuần thường xuyên đôn đốc các đơn vị trả 

lời các kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý 

Năm 2019 

http://chuyentrangsk.monre.gov.vn/tthotrodoanhnghiep
http://chuyentrangsk.monre.gov.vn/tthotrodoanhnghiep


TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

kiến công dân được tích hợp Cổng TTĐT tại 

đường link” Hoidap.monre.gov.vn”. Tính đến 

ngày 06/9/2019, Bộ tiếp nhận tổng số 932 ý 

kiến của công dân, trả lời được 905 ý kiến, còn 

lại 25 ý kiến chưa trả lời (chiếm 2,68%), 02 ý 

kiến không hợp lệ.  

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY  

1 

Tiếp tục hoàn thiện hệ 

thống tổ chức bộ máy 

quản lý nhà nước ngành 

TN&MT ở địa phương 

1.1. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng 

lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành tài nguyên và môi trường. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

 

Đang thực hiện theo đúng tiến độ Năm 2019 

1.2. Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 

liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 

ngày 28/8/2015 hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh.  

Đang thực hiện theo đúng tiến độ Năm 2019 

V XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1 

Tổ chức sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện hoặc xây dựng 

mới các quy định, quy chế 

về công tác cán bộ bảo 

đảm thực hiện đúng các 

quy định của Đảng, Nhà 

nước theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 7 khoá 

XII 

1.1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá và 

phân loại công chức, viên chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ 

 

Đang nghiên cứu, sẽ triển khai thực hiện ngay 

khi có Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương 

và Bộ Nội vụ  

Năm 2019 

1.2. Sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, 

thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên 

chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh 

đạo, quản lý đối với công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ 

 

Đang triển khai; dự kiến trình ban hành trong 

tháng 10/2019 
Năm 2019 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

1.3. Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu 

chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản 

lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Năm 2019 

1.4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công 

chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Vụ Tổ 

chức cán 

bộ 

 

Đang triển khai; dự kiến trình ban hành trong 

tháng 10/2019 
Năm 2019 

2 

Tổ chức thực hiện các văn 

bản của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ về 

công tác cán bộ. 

1.1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 

1772/QĐ-BTNMT ngày 06/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ TN&MT ban hành Chương trình 

hành động của Bộ thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-

NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ; Triển khai thực 

hiện Quyết định số 3222/QĐ-BTNMT ngày 

18/12/2017 của Bộ trưởng Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt Đề án tinh giản biên 

chế giai đoạn 2015 - 2021 của Bộ. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ 

 

Đã và đang được triển khai theo Đề án và theo 

nhu cầu thực tế của các đơn vị trực thuộc Bộ 
Năm 2019 

1.2. Triển khai thực hiện các Nghị định của 

Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Đang chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính 

phủ 

Theo yêu 

cầu 

1.3. Tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải 

cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Đang thực hiện theo đề án đã được phê duyệt 
Theo kế 

hoạch 

1.4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-

NQ/BCSĐTNMT ngày 03/7/2013 của Ban 

cán sự đảng Bộ TN&MT về công tác luân 

chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Đã và đang thực hiện theo đúng tinh thần của 

Nghị quyết và yêu cầu sắp xếp, kiện toàn đội 

ngũ công chức, viên chức của Bộ. 

Năm 2019 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

3 

Triển khai hoàn thiện và 

thực hiện Đề án vị trí việc 

làm tại các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ 

Tiếp tục thực hiện đề án vị trí việc làm gắn 

với chức danh nghề nghiệp của các đơn vị 

sự nghiệp thuộc Bộ. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Đang thực hiện theo đề án đã được phê duyệt Năm 2019 

4 

Tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức của 

Bộ đáp ứng yêu cầu giai 

đoạn mới 

4.1. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức năm 2020 của Bộ. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Chưa thực hiện do chưa đến thời hạn thực hiện 

Theo hướng 

dẫn của Bộ 

Nội vụ 

4.2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 

của Bộ.  

Vụ Tổ 

chức cán 

bộ, các 

Trường 

trực thuộc 

Bộ 

 

Đang triển khai theo kế hoạch Năm 2019 

5 

Cập nhật Hệ thống thông 

tin quản lý công chức, 

viên chức của Bộ  

Cập nhật, hoàn thiện Hệ thống thông tin 

quản lý công chức, viên chức của Bộ 

TN&MT. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Bộ 

 

Đang thực hiện theo quy định Năm 2019 

6 

Thực hiện Đề án “Thí 

điểm đổi mới cách tuyển 

chọn lãnh đạo quản lý cấp 

vụ, cấp sở, cấp phòng” 

6.1. Tiếp tục tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh 

đạo cấp vụ, cấp phòng và tương đương 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Đang triển khai theo kế hoạch Năm 2018 

6.2. Văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị 

trực thuộc Bộ tiếp tục đề xuất đơn vị, chức 

danh thi tuyển. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Đã hoàn thành, cụ thể: 

- Bộ đã có Công văn số 2771/BTNMT-TCCB 

ngày 12/6/2019 yêu cầu các Tổng cục trực thuộc 

Bộ nghiên cứu, rà soát, đề xuất chức danh thí 

điểm thi tuyển. 

- Trên cơ sở đề xuất của các Tổng cục, Bộ đã có 

Công văn số 3990/BTNMT-TCCB ngày 

16/8/2019 phê duyệt các chức danh tổ chức thí 

điểm thi tuyển trong năm 2019 của các Tổng cục 

trực thuộc Bộ.  

Năm 2018 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

7 

Xây dựng, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt Đề 

án “Tăng cường năng lực 

đội ngũ công chức, viên 

chức ngành tài nguyên và 

môi trường đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 

2030”. 

7.1. Đề án được cấp có thẩm quyền ban 

hành. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ   

Đang triến khai theo kế hoạch Năm 2019 

7.2. Tổ chức quán triệt và thực hiện trong 

toàn ngành tài nguyên và môi trường. 

Vụ Tổ 

chức  

cán bộ  

Sẽ tổ chức khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt 
Năm 2019 

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1 

Tiếp tục thực hiện quy chế 

quản lý tài chính đối với 

các đơn vị thuộc Bộ theo 

quy định của Chính phủ 

1.1. Tổ chức thực hiện, rà soát, hoàn thiện 

các quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn, 

tài chính, tài sản công đối với các đơn vị 

thuộc Bộ 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đang thực hiện Năm 2019 

1.2. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện 

Chương trình xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 - 

2020 theo Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đã hoàn thành (Quyết định số 2234/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2019) 
Năm 2019 

2 
Công tác phân bổ, giao dự 

toán ngân sách nhà nước 

Điều hành phân bổ, cân đối, điều chỉnh dự 

toán ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu 

để tạo sự chủ động và tăng cường trách 

nhiệm của các đơn vị, bảo đảm hiệu quả, tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đang thực hiện Năm 2019 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

3 

Công tác quản lý, xét 

duyệt quyết toán đối với 

các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp 

Thực hiện công tác xét duyệt quyết toán đối 

với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp bảo đảm tiến độ kế hoạch, kịp thời 

và đúng quy định hiện hành. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đã hoàn thành công tác xét duyệt và thẩm định 

quyết toán, đang tổng hợp báo cáo quyết toán của 

Bộ để gửi Bộ Tài chính trước ngày 01/10/2019. 

Năm 2019 

4 

 Ứng dụng công nghệ 

thông tin vào quản lý tài 

chính công 

4.1. Sử dụng hiệu quả các phần mềm về 

quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà 

nước đã được đầu tư. 
Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đang tiếp tục triển khai thực hiện 

Năm 2019 

4.2. Thực hiện quy trình giao dự toán cho các 

đơn vị qua hệ thống TABMIS bảo đảm nhanh 

chóng, chính xác. 

Năm 2019 

5 

Tiếp tục thực hiện cơ chế 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về tài chính 

5.1. Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên 

chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành 

chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đang tiếp tục triển khai thực hiện, chưa đến thời 

hạn tổng hợp báo cáo năm 2019 
Năm 2019 

5.2. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

(các lĩnh vực chưa có Nghị định riêng như: 

Giáo dục đào tạo, Y tế, Báo chí). 
Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

‘- Đang tiếp tục triển khai thực hiện, chưa đến 

thời hạn tổng hợp báo cáo năm 2019; 

- Đã hoàn thành việc giao tự chủ tài chính cho 04 

đơn vị chưa được giao tự chủ (100% đơn vị sự 

nghiệp công lập được BTC thống nhất đã được 

giao tự chủ tài chính); 

- Đã hoàn thành việc ban hành đơn giá sản phẩm 

dịch vụ sự nghiệp công của 06 lĩnh vực theo mức 

lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng; Đang tiếp tục 

thẩm định, nhập cơ sở dữ liệu để gửi BTC thẩm 

định 02 đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực 

địa chất và khoáng sản. 

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án thu phí khai thác và 

sử dụng dữ liệu môi trường gửi Bộ Tài chính 

thẩm định; Đã gửi Bộ Tài chính ý kiến sửa đổi, 

 

Năm 2019 

 

5.2.1. Xây dựng, gửi BTC thẩm định 

phương án tự chủ tài chính (một số đơn vị 

sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính)  

5.2.2. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của 

tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 

14/6/2016 của Chính phủ đối với các đơn vị 

đã được giao tự chủ. 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

5.2.3. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theoNghị 

định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016.  

bổ sung Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 5.3. Xây dựng đơn giá sản phẩm dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

phục vụ đấu thầu, đặt hàng; 

5.4. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi các đề án thu 

phí và lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ theo quy định của pháp luật. 

6 
Công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công 

6.1. Xây dựng, ban hành Quyết định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng của Bộ theo Nghị định 152/2017/NĐ-

CP. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đang thực hiện Năm 2019 

6.2. Xây dựng, ban hành Quyết định định 

mức sử dụng ô tô theo Nghị định 

04/2019/NĐ-CP. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đang thực hiện Năm 2019 

7 
Thực hiện công tác quản 

lý doanh nghiệp 

7.1. Tiếp tục kiện toàn lại mô hình Tổng 

Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính  

 

Đang thực hiện 
Năm 2019-

2020 

7.2. Thực hiện giám sát tài chính đối với các 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ là 

đại diện chủ sở hữu. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính  

 

Đang thực hiện 
Năm 2019-

2020 

8 
Tăng cường năng lực 

chuyên môn 

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ 

làm công tác quản lý tài chính của các đơn 

vị trực thuộc Bộ. 

Vụ Kế 

hoạch - 

Tài chính 

 

Đã tổ chức tập huấn trực tuyến về chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp cho các đơn vị dự 

toán cấp II và III thuộc Bộ 

Năm 2019 

VII HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

1 

Đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin 

(CNNT) trong quản lý, 

điều hành hoạt động của 

Bộ; thực hiện Chiến lược 

ứng dụng CNTT trong 

ngành TN&MT 

1.1. Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT 

của Bộ năm 2020; Tổ chức thực hiện Kế 

hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2019; 

kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan 

nhà nước của Bộ giai đoạn 2016 - 2020. 
Cục Công 

nghệ 

thông tin 

và Dữ liệu 

tài nguyên 

môi 

trường  

 

Đang xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của 

Bộ năm 2020, sẽ ban hành đúng thời gian quy 

định (tháng 12/2019). Tiếp tục tổ chức thực 

hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 

2019 theo Quyết định số 3921/QĐ-BTNMT; 

kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà 

nước của Bộ giai đoạn 2016 - 2020 đúng tiến 

độ. 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

 

1.2. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ 

công tác quản lý nhà nước về kế hoạch - tài 

chính; khoa học và công nghệ; pháp chế của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Hoàn thiện các chức năng giao, điều chỉnh dự 

toán, quản lý dự án vốn 1% sự nghiệp môi 

trường; quản lý nhiệm vụ chuyên môn, lập kế 

hoạch,... Tiếp tục tiến hành quét tài liệu của Vụ 

KHTC, nhập và quét dữ liệu tại Cục 

CNTT&DL TNMT để thử nghiệm. 

1.3. Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo 

tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành. 

- Hoàn thành triển khai phân hệ quản lý nhiệm 

vụ, giao ban/họp tại Bộ. 

- Đang xây dựng phân hệ báo cáo tổng hợp 

ngành TN&MT. 

1.4. Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý 

thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên và 

môi trường. 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T 

 

Hoàn thành lập trình Hệ thống tiếp nhận, xử lý 

phản ánh kiến nghị vi phạm pháp luật về tài 

nguyên môi trường, Ứng dụng tiếp nhận phản 

ánh kiến nghị vi phạm pháp luật về TNMT trên 

thiết bị di động. 

1.5. Xây dựng hệ thống tương tác, họp trực 

tuyến phục vụ chỉ đạo điều hành giữa Bộ 

Tài nguyên và Môi trường với các Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T 

 

- Hoàn thành mở rộng Hệ thống QLVB 

&HSCV tới Sở TN&MT các địa phương. 

- Đang hoàn thiện ứng dụng quản lý văn bản và 

hồ sơ công việc trên thiết bị di động. 

1.6. Xây dựng cấu trúc trao đổi liên thông 

quốc gia về cơ sở dữ liệu tài nguyên môi 

trường phục vụ quản lý nhà nước và phát 

triển Chính phủ điện tử. 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T 

Hoàn thành việc xây dựng Trục liên thông văn 

bản, liên thông hệ thống QLVB &HSCV với hệ 

thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

TN&MT. 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 Đang tiến hành khảo sát các đơn vị chuyên 

ngành thuộc Bộ để xác định cấu trúc trao đổi 

liên thông. 

1.7. Triển khai Đề án Hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi 

trường. 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T 

 

Đã hoàn thiện hồ sơ tổng thể dự án Xây dựng 

Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT 

(phần do Bộ TN&MT chủ trì thực hiện, sử dụng 

các nguồn vốn sự nghiệp). Đề án sẽ tiếp tục triển 

khai sau khi Bộ ban hành Kiến trúc Chính phủ 

điện tử ngành TN&MT (phiên bản 2.0). 

Năm 2019-

2022 

1.8. Trình phê duyệt, triển khai Đề án hệ 

thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng 

sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững 

và thích ứng với Biến đổi khí hậu 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T 

 

Đã hoàn thành chỉnh sửa, cập nhật và giải trình 

ý kiến của Văn phòng Chính phủ, gửi xin ý kiến 

các bộ, ngành, địa phương (lần 2), Lập Hồ sơ 

trình Bộ xem xét, trình Lãnh đạo Bộ ký tờ trình 

Chính phủ. 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

2 

Thực hiện các nhiệm vụ 

triển khai Nghị quyết số 

36a /NQ-CP ngày 14 

tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về Chính phủ 

điện tử 

2.1. Hoàn thiện, trình ban hành, tổ chức thực 

hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài 

nguyên và môi trường (phiên bản 2.0) - Sau 

khi ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện 

tử Việt Nam (phiên bản 2.0). 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T 

 

Đã lập Hồ sơ trình ban hành sau khi xin ý kiến 

các đơn vị thuộc Bộ, Sở TN&MT các địa 

phương. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang thẩm định. 

Năm 2019 

2.2. Duy trì, vận hành hệ thống quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc gắn với chữ ký số; bảo 

đảm an ninh, bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật các đơn 

vị thuộc Bộ; liên thông hệ thống quản lý văn 

bản với Văn phòng Chính phủ, bộ, ngành, các 

địa phương. 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T , Văn 

phòng Bộ 

 

- Nâng cấp hệ thống QLVB &HSCV, hoàn 

thành nâng cấp hệ thống theo QĐ28 /2018/TTg-

QĐ (gồm 9 nhóm nghiệp vụ), nâng cấp các phân 

hệ phiếu trình, văn bản đến, văn bản đi, tối ưu 

tốc độ hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật. 

- Tiếp tục vận hành hệ thống QLVB &HSCV; 

triển khai chữ ký số cho tất cả các đơn vị thuộc 

Bộ; kết nối, liên thông văn bản điện tử của Bộ 

với Trục liên thông do Văn phòng Chính phủ chủ 

trì đến các đơn vị trực thuộc Bộ, sẵn sàng liên 

thông văn bản của Bộ với Chính phủ, các bộ, 

ngành, tỉnh/thành phố. 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

 



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

2.3. Hoàn thiện, vận hành Hệ thống một cửa 

điện tử và Hệ thống cổng dịch vụ công trực 

tuyến kết nối với Cổng dịch vụ công quốc 

gia; bảo đảm cung cấp ở mức độ 3, 4; công 

khai tiến độ giải quyết hồ sơ, kết quả thực 

hiện TTHC trên Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ. Vận hành Hệ thống Hải quan một 

cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, 

một cửa ASEAN (giai đoạn 2). 

Cục 

CNTT 

&DLTNM

T, Văn 

phòng Bộ, 

Vụ Pháp 

chế, Các 

Tổng cục, 

Cục thuộc 

Bộ 

 

Đã hoàn thành và đưa vào triển khai 141 dịch 

vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó có 93 

DVC mức độ 3, 24 DVC mức độ 4 tại Cổng 

dịch vụ công trực tuyến của Bộ (tại địa chỉ 

https://dvctt.monre.gov.vn) và 11 DVC mức độ 

4 tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại 

địa chỉ https://vnsw.gov.vn), tiếp tục triển khai 

cung cấp các DVCTT theo kế hoạch đã được Bộ 

phê duyệt (tại Quyết định số 1957/QĐ-BTNMT 

ngày 19 tháng 6 năm 2018) và Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các Bộ 

ngành địa phương thực hiện trong các năm 

2018-2019 theo Quyết định số 877/QĐ-TTG 

ngày 18/07/2018. Triển khai thí điểm cơ chế 

một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo đúng kế hoạch. 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

 

2.4. Lập Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai. 

Tổng cục 

Quản lý 

đất đai 

 

Đã hoàn thiện Dự thảo lần 1, hiện đang tiếp tục 

tổng hợp các số liệu từ địa phương để hoàn 

thiện dự thảo báo cáo lần 2. 

Năm 2019 

2.5. Lập đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia. 

Cục Đo 

đạc, Bản 

đồ và 

Thông tin 

địa lý 

 

Đang thực hiện theo tiến độ Năm 2019 

2.6. Khảo sát lập Đề án tổng thể 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 phục 

vụ triển khai Chính phủ điện tử. 

Cục CNTT 

&DL 

TNMT  

 

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 

Năm 2019  



TT 
Nội dung  

nhiệm vụ, dự án 
Hoạt động/sản phẩm 

ĐV trì/đầu 

mối 
Giải trình/Tiến độ thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Đã hoàn thiện dự thảo đề án, đang lấy ý kiến 

các chuyên gia và các đơn vị trong Bộ. 

3 

Bảo đảm hệ thống CNTT 

liên tục, an toàn phục vụ 

công tác quản lý, chỉ đạo 

điều hành của Bộ 

Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT hoạt động 

thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành nhà nước của Bộ. Bảo đảm an toàn, an 

ninh và bảo mật thông tin số các hệ thống 

thông tin và hạ tầng kỹ thuật. 

Cục CNTT 

&DLTNM

T 

 

Đảm bảo hệ thống mạng của ngành tài nguyên 

môi trường, Trụ sở Bộ và các đơn vị hoạt động 

ổn định an toàn. Đảm bảo các ứng dụng, dịch 

vụ phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, 

nhiệm vụ chuyên môn cũng như phục vụ cho 

người dân và doanh nghiệp hoạt động liên tục, 

an toàn và có tính sẵn sàng. 

Ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các 

đơn vị trực thuộc xây dựng, thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ, phương án bảo đảm 

an toàn cho các hệ thống thông tin và thực hiện 

các giải pháp phòng chống mã độc. Tiến hành 

rà soát, đang triển khai nâng cấp, xây dựng hệ 

thống giám sát an toàn thông tin và phòng chống 

mã độc cho các hệ thống CNTT. 

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá các hệ 

thống thông tin đang triển khai tại Bộ, đặc biệt 

là các Cổng thông tin điện tử và các hệ thống 

thông tin quan trọng. 

Năm 2019 

4 

Áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của Bộ, các đơn vị 

thuộc Bộ 

4.1. Đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. 

Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Đang thực hiện lồng ghép cùng kiểm tra 

KHCN và CCHC của Bộ 
Năm 2019 

4.2. Định kỳ báo cáo việc áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn 

vị trực thuộc Bộ. 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Bộ  

 

Thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu Năm 2019 

Tổng số 90 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 13 nhiệm vụ, đang thực hiện 60 nhiệm vụ, còn lại 17 nhiệm vụ chưa đến thời 

hạn phải thực hiện./. 

 


