
 

Phụ lục 10. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ,  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019  

 

I. Các đề án, văn bản trình CP, TTgCP trong 3 tháng cuối năm 2019 

 

TT Tên đề án 
Thời gian 

trình 
Điều chỉnh  

I. Tổng cục Quản lý đất đai 

1 

Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP 

ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về Khung 

giá đất 

Tháng 9 Tháng 12 

2 

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 

Tháng 10  

3 
Nghị định quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho sản 

xuất nông nghiệp* 
Tháng 10 Tháng 12 

4 Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Tháng 11  

5 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết Luật Đất đai 
Tháng 11  

6 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 

năm 2013 
Tháng 12  

II. Tổng cục Môi trường 

7 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 
Tháng 11 

Thủ tướng 

Chính phủ 

chỉ đạo trình 

trong tháng 

02/2020 

8 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 155/2019/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ 

quy định về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. 

Tháng 11  

9 
Đề án tổng thể tăng cường quản lý môi trường các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề* 
Tháng 11 Xin rút 

10 
Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường trong điều kiện hội nhập quốc tế* 
Tháng 11 Xin rút 

11 Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam Tháng 12  



 

TT Tên đề án 
Thời gian 

trình 
Điều chỉnh  

III. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

12 

Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật 

phục vụ công tác quản lý tổng hợp và điều tra cơ bản 

tài nguyên và môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 

Tháng 10  

13 

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo 

Tháng 12  

14 
Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030 
Tháng 12  

15 
Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại 

dương 
Tháng 12  

IV. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

16 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước và khoáng sản (phần khoáng sản) 

Tháng 10 

 

V. Tổng cục Khí tượng thuỷ văn 

17 

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 

Tháng 10  

18 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự 

báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 
Tháng 11  

VI. Cục Quản lý tài nguyên nước 

19 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Hương 
Tháng 10  

20 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Cả 
Tháng 10  

21 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Đồng Nai 
Tháng 11  

22 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia-

Thu Bồn 

Tháng 11  

VII. Cục Biến đổi khí hậu 

23 
Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu 

(NAP) giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 

Tháng 11 
 



 

TT Tên đề án 
Thời gian 

trình 
Điều chỉnh  

VIII. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

24 
Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia 

Tháng 10 
 

IX. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

25 

Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành* 

Tháng 10 Tháng 11 

X. Vụ Tổ chức cán bộ 

26 

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 

Tháng 10   

X. Vụ Hợp quốc tế 

27 
Đề án Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực 

môi trường * 

Tháng 10 
Tháng 12 

(*) Bộ đã có Công văn số 5007/BTNMT-VP ngày 01/10/2019 đề việc điều chỉnh CTCT 

 

II. Các Thông tư trình Bộ trưởng ban hành trong 3 tháng cuối năm 2019 

 

STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

I. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

1 
Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, 

báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản 
Tháng 9 

II. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

2 
Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu 

vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam 
Tháng 10 

III. Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

3 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh 

báo lũ 
Tháng 10 

IV. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

4 
Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 
Tháng 10 

5 
Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 
Tháng 11 



 

STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

V. Cục Viễn thám quốc gia 

6 
Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ 

liệu viễn thám 
Tháng 9 

VI. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

7 
Thông tư quy định kỹ thuật duy trì, vận hành các hệ thống công 

nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường 
Tháng 10 

VII. Vụ Khoa học - Công nghệ  

8 

Thông tư ban hành 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 

Tháng 9 

VIII. Vụ Pháp chế  

9 

Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Tháng 9 

XI. Thanh tra Bộ 

10 
Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra 

tài nguyên và môi trường 
Tháng 9 

XII. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

11 

Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất 

sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động 

bảo vệ môi trường từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

Tháng 11 

 


