
 

Phụ lục 01. 

A. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ,  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  

 

 

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành 

Luật đo đạc và bản đồ, tờ trình số 16/TTr-BTNMT ngày 19/3/2019. 

2. Đề án Tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2019, Công văn số 

1789/BTNMT-BĐKH ngày 19/4/2019. 

3. Đề án tổ chức Hội nghị Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích 

ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, tờ trình số 15/TTR-BTNMT ngày 

13/03/2019. 

4. Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 

khóa XII số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tờ trình số 26/TTR-BTNMT ngày 

29/5/2019. 

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

đảo đến năm 2030, tờ trình số 27/TTR-BTNMT ngày 30/5/2019. 

6. Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, tờ 

trình số 30/TTR-BTNMT ngày 17/6/2019. 

7. Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tờ trình số 

236/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019. 

8. Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, tờ trình số 235/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019. 

9. Nhiệm vụ lập Đề án Kiểm kê đất đai năm 2019, tờ trình số 33/TTR-BTNMT 

ngày 30/6/2019. 

10. Lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050, tờ trình số 31/TTR-BTNMT ngày 27/6/2019. 

11. Nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050, tờ trình số 32/TTR-BTNMT ngày 30/6/2019. 

12. Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, tờ trình số 32/TTR-BTNMT ngày 30/6/2019. 

13. Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, tờ trình số 32/TTR-BTNMT ngày 30/6/2019. 

14. Nghị quyết của Quốc hộivề miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 

khai thác tài nguyên nước, tờ trình số 37/TTr-BTNMT ngày 31/7/2019. 



 

15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với 

các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước, tờ trình số 52/TTr-

BTNMT ngày 31/8/2019. 

16. Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, 

tờ trình số 50/TTr-BTNMT ngày 30/8/2019. 

17. Quyết định ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường, tờ trình số 

51/TTr-BTNMT ngày 30/8/2019. 

18. 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, 

tờ trình 61/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019. 

19. Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chích sách Biển Việt Nam - Nhật Bản, Tờ 

trình 60/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019. 

20. Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, tờ trình số 62/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019. 

21. Nghị định sửa đổi, bổ sung 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, tờ trình số 

59/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019 . 

22. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ, tờ trình số 57/TTr-BTNMT ngày 24/9/2019. 

23. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận 

hành liên hồ chứa sông Srêpốk, tờ trình số 56/TTr-BTNMT ngày 23/9/2019. 

24. Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, tờ trình 43/TTR-BTNMT ngày 19/08/2019.  

25. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 

2019 của Quốc hội 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,  Tờ trình số 

65/TTR-BTNMT ngày 07/10/2019 

26. Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất, Tờ trình số 64/TTR-BTNMT ngày 07/10/2019. 



 

B. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN  

ĐƯỢC QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

BAN HÀNH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

  

          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 12/11/ 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. 

5. Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền 

vững các vùng đất ngập nước. 

6. 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.  

7. Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

8. Quyết định 415/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành kế hoạch triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ, tờ trình số 16/TTr-BTNMT 

ngày 19/3/2019. 

9. Tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững Đồng 

bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2019, Công văn số 

1789/BTNMT-BĐKH ngày 19/4/2019. 

10. Đề án tổ chức Hội nghị Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích 

ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, tờ trình số 15/TTR-BTNMT ngày 

13/03/2019. 

 

 

 



 

C. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  

CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

STT Tên đề án, VBQPPL Thời gian trình Tình hình thực hiện 

I. Tổng cục Quản lý đất đai 

1 Nhiệm vụ lập Đề án Kiểm kê đất đai năm 2019 
Tờ trình số 33/TTR-BTNMT 

ngày 30/06/2019 

Ngày 20/9/2019 VPCP có văn bản số 1335/PC-VPCP gửi ý kiến các Bộ, 

ngành để tiếp thu hoàn thiện. 

Ngày 30/9/2019 Bộ có Công văn số 4946/BTNMT-TCQLĐĐ báo cáo 

TTgCP các nội dung tiếp thu, giải trình về nội dung Đề án.  

2 
Lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

Tờ trình số 31/TTR-BTNMT 

ngày 27/06/2019 

Chính phủ đã lấy ý kiến về Nghị quyết thành lập Hội đồng thẩm định 

nhiệm vụ. 

Ngày 04/9/2019 Bộ có Công văn số 4357/BTNMT-TCQLĐĐ về việc 

tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị 

quyết thành lập Hội đồng thẩm định. 

3 
Nghị định quy định về xây dựng và quản lý hệ 

thống thông tin đất đai 
Tờ trình số 63/TTr-BTNMT 

ngày 25/11/2016 

Thực hiện Thông báo số 390/TB-VPCP của VPCP, Tổng cục đã hoàn 

thiện lại dự thảo 02 Nghị định và đã tổ chức làm việc với các Bộ, ngành 

có liên quan về nội dung dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của PTTg 

Trịnh Đình Dũng. Hiện nay, Tổng cục đang rà soát, chỉnh lý để hoàn 

thiện và trình Bộ ký trình Chính phủ ban hành. 

4 
Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực đất đai 
Tờ trình số 64/TTr-BTNMT 

ngày25/11/2016 

Thực hiện Thông báo số 390/TB-VPCP của VPCP, Tổng cục đã hoàn 

thiện lại dự thảo 02 Nghị định và đã tổ chức làm việc với các Bộ, ngành 

có liên quan về nội dung dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của PTTg 

Trịnh Đình Dũng. Hiện nay, Tổng cục đang rà soát, chỉnh lý để hoàn 

thiện và trình Bộ ký trình Chính phủ ban hành 

5 

Nghị định sửa đổi, bổ sung 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 

Tờ trình số 71/TTr-BTNMT 

ngày 27/9/2018 

TTgCP yêu cầu Bộ rà soát lại. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ để 

trình Chính phủ theo chỉ đạo của TtgCP tại Công văn số 6748/VPCP-

NN ngày 30/7/2019. 

Bộ đã có Công văn số 4943/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/9/2019 báo cáo 

TTgCP về các nội dung tiếp thu, giải trình dự thảo nghị định. 



 

STT Tên đề án, VBQPPL Thời gian trình Tình hình thực hiện 

6 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của 

Quốc hội 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. 

Tờ trình số 65/TTR-BTNMT 

ngày 07/10/2019 

 

7 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Tờ trình số 64/TTR-BTNMT 

ngày 07/10/2019 

 

8 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với 

các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất 

liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Tờ trình số 55/TTr-BTNMT 

ngày 31/7/2018 

 

Hiện nay VPCP có TB số 356/TB-VPCP ngày 03/10/2019 thông báo kết 

luận của PTTg Trịnh Đình Dũng giao Bộ  rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện 

nội dung Dự thảo Quyết định cho phù hợp với tên gọi và báo cáo 

TTgCP xem xét, quyết định đưa ra Thường trực Chính phủ thảo luận. 

II. Tổng cục môi trường 

8 
Nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 

Tờ trình số 32/TTR-BTNMT 

ngày 30/6/2019 

TTgCP đã có Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 về thành lập 

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ. 

10 

Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng 

sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Tờ trình số 32/TTR-BTNMT 

ngày 30/6/2019 

Thủ tướng Chính phủ dã có Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 

về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ. 

11 

Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quan trắc môi 

trường quốc giathời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Tờ trình số 32/TTR-BTNMT 

ngày 30/6/2019 

Bộ trưởng đã ký Quyết định thành lập HĐ thẩm định Nhiệm vụ Quy 

hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; Tổng cục Môi trường đang chuẩn bị họp HĐ cơ sở 

(Dự kiến trong tuần cuối tháng 10/2019). 

12 

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 Tờ trình số 109/TTr-BTNMT 

ngày 26/12/2018 

VPCP có phiếu báo số 77/PB-VPCP ngày 14/01/2019  để lấy ý kiến Bộ 

Tư pháp; Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 12/BC-BTP 

ngày 15/01/2019; ngay 19/3/2019 Tổng cục có CV số 989/TCMT-

QLCT gửi Tổng cục Hải quan để lấy thêm ý kiến; ngày 30/05/2019 

Tổng cục Hải quan có CV trả lời số 3517/TCHQ-GSQL. Hiện nay Tổng 

cục đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ. 



 

STT Tên đề án, VBQPPL Thời gian trình Tình hình thực hiện 

III. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

13 

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 

Tờ trình số 103/TTr-BTNMT 

ngày 25/12/2018. 

Ngày 11/01/2019, VPCP có CV số 71/PB-VPCP về việc bổ sung văn 

bản thẩm định của Bộ Tư pháp.  

Ngày 12/3/2019, Bộ đã gửi Bộ Tư pháp Công văn số 1702/BTNMT-

TCBHĐVN về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến; đồng thời ban hành 

CV số 1358/BTNMT-TCBHĐVN ngày 25/3/2019 gửi Bộ Tài chính và 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Nghị 

định theo đề nghị của Bộ Tư pháp. 

Ngày 04/4/2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 1140/BTP-PLDSKT về 

việc có ý kiến đối với nội dung tiếp thu, giải trình. 

Ngày 17/6/2019, Bộ TNMT có Công văn số 2846/BTNMT-

TCBHĐVN về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP trình Chính phủ. 

Ngày 31/7/2019, VPCP có CV số 6754/VPCP-NN về dự thảo Nghị 

định gửi Bộ Tư pháp. 

Ngày 06/8/2019, Bộ Tư pháp có ban hành Văn bản số 2965/BTNMT-

PLDSKT gửi 08 bộ, ngành: Ngoại giao, Công Thương, Tư pháp, Giao 

thông, Quốc phòng, Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bộ Tài chính lấy ý kiến. 

Ngày 26/9/2019 Bộ Tư pháp đã tổng hợp ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi 

TTgCP tại báo cáo số 261/BC-BTP ngày 26/9. Hiện nay đang chờ ý 

kiến của VPCP. 

14 

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 

2030 

Đã trình tại tờ trình số 

27/TTR-BTNMT ngày 

30/5/2019 

Ngày 18 tháng 6 năm 2019 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 

5322/VPCP – KGVX gửi Bộ TNMT đề nghị: (1) Rà soát kỹ các dự án 

đưa vào Chương trình; (2) nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu nhiệm vụ, sản 

phẩm chính của từng dự án; (3) bổ sung ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an. 

Ngày 13/8/2019, Bộ mới nhận được ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (Công văn số 5522/BKHĐT-KHGDTNMT). Sau khí có ý kiến 

của các Bộ, ngành liên quan, Bộ đã tiếp thu, giải trình và họp chuyên 



 

STT Tên đề án, VBQPPL Thời gian trình Tình hình thực hiện 

gia để hoàn thiện Chương trình trọng điểm. Đến nay, đang tiến hành 

các thủ tục để gửi VPCP báo cáo TTgCP xem xét, phê duyệt. 

15 

Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-

TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

Đã trình tại tờ trình số 

26/TTR-BTNMT ngày 

29/5/2019 

Ngày 05/6/2019, VPCP đã ban hành Công văn số 4865/VPCP-NN gửi 

tới 13 Bộ về việc lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết. 

Ngày 14/8/2019, VPCP đã có Công văn số 7212/VPCP-NN gửi Bộ 

TNMT về việc chuyển ý kiến góp ý của 11/13 Bộ được gửi lấy ý kiến 

về dự thảo Nghị quyết.  

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ nêu trên, Bộ TNMT đã hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết và gửi kèm Công văn số 4570/BTNMT-TCBHĐVN 

ngày 13/9/2019 của Bộ TNMT gửi VPCP. 

16 
Nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Tờ trình số 236/TTr-BTNMT-

m ngày 28/6/2019 

Ngày 1/8/2019 VPCP có phiếu báo số 101/PB-VPVP về việc hoàn 

thiện thủ tục nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển Quốc gia. 

17 

Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Tờ trình Chính phủ số 

235/TTr-BTNMT-m ngày 

28/6/2019 

Ngày 1/8/2019 VPCP có phiếu báo số 100/PB-VPVP về việc hoàn 

thiện thủ tục nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ. 

18 
Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa 

đại dương đến năm 2030 

Tờ trình số 30/TTr-BTNMT 

ngày 17/6/2019 

Ngày 27/6/2019, VPCP đã có Công văn số 5682/VPCP-KGVX gửi Bộ 

TNMT về dự thảo Quyết định, trong đó thông báo ý kiến chỉ đạo của 

PTTg Trịnh Đình Dũng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTg, ngày 05/8/2019, Bộ đã có Công 

văn số 3748/BTNMT-TCBHĐVN gửi các bộ, ngành, địa phương và 

một số tổ chức, chuyên gia có liên quan về việc tiếp tục nghiên cứu và 

góp ý cho dự thảo Quyết định. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của PTTg 

Trịnh Đình Dũng và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các 

chuyên gia, nhà khoa học và các đối tác quốc tế, Bộ đã hoàn thiện dự 

thảo Quyết định và gửi kèm Công văn số 4789/BTNMT-TCBHĐVN 

ngày 20/9/2019 của Bộ TNMT gửi VPCP. 

19 

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. 

Đã trình tại Tờ trình 61/TTr-

BTNMT ngày 30/9/2019 
Đang phối hợp với VPCP để thẩm định Đề án 



 

STT Tên đề án, VBQPPL Thời gian trình Tình hình thực hiện 

20 
Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chích sách 

Biển Việt Nam - Nhật Bản. 

Đã trình tại Tờ trình 60/TTr-

BTNMT ngày 30/9/2019 
Đang phối hợp với VPCP để thẩm định Đề án 

IV. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

21 

Nghị quyết của Quốc hộivề miễn tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên 

nước 

Tờ trình số 37/TTr-BTNMT 

ngày 31/7/2019 

Ngày 07/8/2019, Chính phủ đã có Tờ trình số 317/TTr-CP trình 

UBTVQH về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (từ ngày 

01/7/2011 đến ngày 31/12/2013) và không thu tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/8/2017). Tại phiên 

họp thứ 36 (tháng 8/2019), Ủy ban thường vụ Quốc hội kết luận giao 

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thẩm tra trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8 khai 

mạc vào tháng 10/2019 (Công văn số 3024/TB-TTKQH của Tổng thư 

kí Quốc hội). Tổng cục đã chỉnh sửa dự thảo theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Bộ tại cuộc họp ngày 25/9/2019 và hiện tại đã trình Quốc hội. 

22 

Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng 

Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 

Đã trình tại tờ trình số 

62/TTr-BTNMT ngày 

30/9/2019 

Ngày 15/8/2019, Bộ đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với đề 

án. Tổng cục đã chỉnh sửa, hoàn thiện và trình lại Bộ tại Công văn số 

2192/ĐCKS-KHTC ngày 28/8/2019. Ngày 12/9/2019, Bộ đã có văn 

bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Đến thời điểm hiện tại, 02 Bộ nêu trên chưa có ý kiến. Sau khi có ý 

kiến của 02 Bộ nêu trên, Bộ sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và trình 

Chính phủ phê duyệt. 

23 
Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng 

sông 
Tờ trình số 89/TTr-BTNMT 

ngày 30/10/2018 

Sau khi lấy ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ đã hoàn thiện dự thảo 

Nghị định và có báo cáo giải trình gửi TTgCP tại Công văn số 

916/BTNMT-ĐCKS ngày 05/3/2019. Ngày 26/3/2019, PTTg Trịnh 

Đình Dũng đã chủ trì họp, nghe báo cáo giải trình tại Công văn số 

916/BTNMT-ĐCKS nêu trên và đã có ý kiến chỉ đạo về các nội dung 

cần tiếp tục hoàn thiện cho dự thảo Nghị định (Văn bản số 

2737/VPCP-CN ngày 05/4/2019 của VPCP). Thực hiện chỉ đạo của 

PTTg Trịnh Đình Dũng, Bộ  đã rà soát, bổ sung và hoàn thiện dự thảo 

Nghị định, đồng thời gửi lấy ý kiến các Bộ liên quan tại Công văn số 

3286/BTNMT-ĐCKS ngày 09/7/2019. Đến 30/9/2019 đã có ý kiến 

tham gia của 5/7 Bộ: Xây dựng, Công an, GTVT, TC, NN&PTNT; 02 



 

STT Tên đề án, VBQPPL Thời gian trình Tình hình thực hiện 

bộ chưa có ý kiến: Tư pháp và VPCP). Tổng cục đã tổng hợp, trình 

Lãnh đạo Bộ Tại Phiếu trình số 447/PT-ĐCKS ngày 18/9/2019. Tuy 

nhiên, Vụ Pháp chế rà soát còn có nội dung chưa phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Tổng cục đang hoàn thiện phiếu 

trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. 

V. Tổng Cục Khí tượng thủy văn 

24 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định 

mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 

trên các sông thuộc phạm vi cả nước 

Tờ trình số 52/TTr-BTNMT 

ngày 31/8/2019 
Hiện nay Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các Bộ, ngành. 

25 

Nghị định sửa đổi, bổ sung 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 Tờ trình 

số 59/TTr-BTNMT ngày 

30/9/2019  

Văn phòng Chính phủ đang xử lý hồ sơ 

VI. Cục Biến đổi khí hậu 

26 
Nghị định quy định lộ trình và phương thức 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
Tờ trình số 43/TTr-BTNMT 

ngày 29/6/2018 

PTTgCP Trịnh Định Dũng có ý kiến chỉ đạo Bộ nghiên cứu các quy 

định của pháp luật Việt Nam, cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên; trình Chính phủ xem xét, quyết định sau khi Ban 

Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ban 

hành các hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận Paris (Công văn số 

7713/VPCP-NN ngày 15/8/2018 của VPCP). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTgCP, Bộ đã nghiên cứu các quy định 

mới của Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi 

khí hậu; phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện lại dự thảo 

Nghị định. Ngày 19/8/2019, Bộ đã có Công văn số 4027/BTNMT-

BĐKH gửi các bộ, cơ quan liên quan để lấy ý kiến; hiện nay Bộ đang 

tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị 

định để trình Chính phủ. 

VII. Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam 



 

STT Tên đề án, VBQPPL Thời gian trình Tình hình thực hiện 

27 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

kế hoạch triển khai thi hành Luật đo đạc và bản 

đồ 

Tờ trình 16/TTr-BTNMT ngày 

19/3/2019 
Phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 

28 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

Đã trình tại Tờ trình số 

57/TTr-BTNMT ngày 

24/9/2019 

Văn phòng Chính phủ đang xử lý hồ sơ 

VIII. Cục Quản lý tài nguyên nước 

29 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều 

chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa 

sông Srêpốk 

Đã trình Thủ tướng Chính phủ 

Tờ trình số 56/TTr-BTNMT 

ngày 23/9/2019 

Văn phòng Chính phủ đang xử lý hồ sơ 

30 
Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

43/TTR-BTNMT ngày 

 19/08/2019 (trình trước thời 

hạn) 

Hội đồng thẩm định được Thủ tướng Chính phủ thành lập (tại QĐ số 

1200/QĐ-TTg ngày 16/9/2019) và đã tổ chức họp 

IX. Vụ Pháp chế 

31 
Quyết định ban hành Quy chế ứng phó sự cố 

môi trường 

Tờ trình số 51/TTr-BTNMT 

ngày 30/8/2019. 
Văn phòng Chính phủ đang xử lý. 

X. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

32 
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo 

vệ môi trường Việt Nam 
Tờ trình số 50/TTr-BTNMT 

ngày 30/8/2019. 
Văn phòng Chính phủ đang xử lý. 

 



 

D. DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ BỘ TRƯỞNG  

KÝ BAN HÀNH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 
1. Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 quy định ngưng hiệu lực 

thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và 

Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường1. 

        2. Thông tư số 02/2019/TT-BTNMT ngày 29/3/2019 ban hành Danh mục địa 

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

đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng. 

       3. Thông tư số 03/2019/TT-BTNMT ngày 26/4/2019 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 Vĩnh Phúc. 

       4. Thông tư số 04/2019/TT-BTNMT ngày 30/5/2019 ban hành Danh mục địa 

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

đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình. 

        5. Thông tư số 05/2019/TT-BTNMT ngày 28/6/2019 ban hành Danh mục địa 

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

đồ phần đất liền tỉnh Nam Định. 

       6. Thông tư số 06/2019/TT-BTNMT ngày 28/6/2019 ban hành Danh mục địa 

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

đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình.     

       7. Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 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 ban hành Ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 

1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 

       9. Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành 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 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 05/8/2019 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 ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

                                                 
1 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


 

14. Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 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 quy 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 mại2. 

16.Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 quy định kỹ thuật đánh 

giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn. 

                                                 
2 Thông tư ngoài Chương trình 



 

Đ. CÁC VĂN BẢN CHẬM BAN HÀNH TRONG 9 THÁNG  

ĐẦU NĂM 2019  

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ còn 06 thông tư chậm ban hành, cụ thể như 

sau: 

- 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. 

 

Stt Tên Thông tư 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

ban hành 
Tiến độ 

1 

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 
Tổng cục Môi 

trường 

Tháng 6 

Đang tiếp thu, giải 

trình theo ý kiến 

thẩm định 

2 
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường 
Tháng 7 

Đang xây dựng 

theo ý kiến chỉ đạo 

của Bộ trưởng 

3 

Thông tư quy định công tác nghiệm 

thu kết quả thi công các đề án, báo cáo 

thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản 

Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

Tháng 9 

Đang tiếp thu, giải 

trình theo ý kiến 

thẩm định 

4 

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 

Vụ Khoa học 

và Công nghệ 
Tháng 9 

Đang tiếp thu, giải 

trình theo ý kiến 

thẩm định 

5 

Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số 

thông tư thuộc thẩm quyền ban hành, 

liên tịch ban hành của Bộ trưởngBộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Vụ Pháp chế Tháng 9 

Vụ Pháp chế đang 

hoàn thiện dự thảo 

trước khi trình 

Lãnh đạo Bộ xem 

xét, ban hành 

6 

Thông tư quy định về phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật của thanh tra tài 

nguyên và môi trường 

Thanh tra Bộ Tháng 9 
Đang tổ chức lấy ý 

kiến 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


