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BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác cải cách hành chính 

(CCHC), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo kết quả thực hiện 

công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

 1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

 Bộ TN&MT luôn coi nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, 

được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với 

quyết tâm cao nhất. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo điều hành nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ; chủ động xử lý, phối hợp theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh đảm 

bảo hoàn thành đúng hạn đã đăng ký, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện.  

Ngày 20/01/2022, Bộ đã ban hành Chương trình hành động Chương trình 

hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 20221, trong đó đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, 

Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 

của ngành TN&MT đã đề ra trong năm 2022. Bộ TN&MT tiếp tục tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC theo các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề 

ra. Lãnh đạo Bộ đã tổ chức làm việc với từng lĩnh vực, từng đơn vị để chỉ đạo 

việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022, trong đó có các nhiệm vụ về CCHC. 

                                           
1 Quyết định số 148/QĐ-BTNMT ngày 20/01/2022 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành 

TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-2021-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-461294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-02-nq-cp-2021-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-461295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-02-nq-cp-2021-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-461295.aspx
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Bộ TN&MT thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn 

thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, 

nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 

CCHC; coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đưa nội dung, nhiệm vụ 

CCHC vào các cuộc họp giao ban định kỳ của Bộ để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.  

2. Kế hoạch CCHC 

Bộ TN&MT đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 

2022 của Bộ2, gồm 81 nhiệm vụ/hoạt động CCHC bao quát 7 nội dung về 

CCHC. Tiếp đó, Bộ đã ban hành các kế hoạch thành phần về CCHC3; bố trí kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022; hướng dẫn các đơn vị xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2022.  

Bộ đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chú trọng 

công tác sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng Đề án sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ 

chức bộ máy của Bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Chính phủ điện tử4.  

 Bộ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 03 đường dây nóng để tiếp nhận 

thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức, doanh nghiệp về công 

tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các phản ánh, kiến nghị đã được 

tiếp nhận và tích cực xử lý kịp thời, có hiệu quả. 

 3. Công tác kiểm tra CCHC  

Bộ TN&MT đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 20225. 

Theo đó, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra 10 đơn vị thuộc Bộ về công tác CCHC bắt 

đầu từ quý III năm 2022. 

 4. Công tác tuyên truyền CCHC 

Ngày 25/01/2022, Bộ đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về 

công tác CCHC của Bộ năm 20226, gồm có 08 nhóm nhiệm vụ như: cập nhật 

các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ, ngành và thông tin về các hoạt 

                                           
2 Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành Kế hoạch 

CCHC năm 2022 của Bộ TN&MT;  
3 Quyết định số 2649/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2021 ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022; 

Quyết định số 182/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2022 ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC 

của Bộ TN&MT năm 2022; Quyết định số 282/QĐ-BTNMT ngày 14/02/2022 ban hành Kế hoạch kiểm soát 

TTHC năm 2022 của Bộ TN&MT; Quyết định số 2696/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 ban hành Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ TN&MT; Quyết định số 2690/QĐ-BTNMT ngày 

31/12/2021 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ TN&MT. Quyết định số 2602/QĐ-

BTNMT ngày 28/12/2021 phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT; Quyết định số 446/QĐ-BTNMT ngày 

11/3/2022 phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT năm 2022. 
4 Bộ ban hành Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 - 2025 của Bộ TN&MT. 
5 Quyết định số 2649/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2021 ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022 
6 Quyết định số 182/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2022 ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác 

CCHC của Bộ TN&MT năm 2022. 
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động CCHC của Bộ; thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các 

cá nhân tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC; công khai các TTHC 

mới, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền của Bộ; tổ chức các phong 

trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ; tuyên truyền trong các hội nghị, 

họp giao ban, hội thảo...; quán triệt và tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm 

vụ CCHC của Bộ; đưa tin, bài viết về công tác CCHC của Bộ; tổ chức chương 

trình tọa đàm về CCHC... 

 Trong 06 tháng đầu năm, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT đã đăng tải 

gần 1000 tin/bài; trong đó có gần 500 tin/bài về hoạt động chỉ đạo, điều hành 

của Bộ, lãnh đạo Bộ; các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của các lĩnh vực 

quản lý của Bộ; cập nhật đăng tải và giới thiệu hơn 30 văn bản quy phạm pháp 

luật; 23 dự thảo văn bản và gần 70 văn bản chỉ đạo điều hành.  

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về CCHC, xây dựng Chính phủ điện tử 

tiếp tục được đẩy mạnh trên Cổng thông tin điện tử và các chuyên trang hỗ trợ 

doanh nghiệp như: Chuyên trang “Xây dựng chính sách, pháp luật tài nguyên 

môi trường”; “Chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp”; “Hệ thống hỗ trợ tiếp cận 

thông tin; “ Thông tin kết luận thanh tra”… 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao  

Tính đến ngày 10/6/2022, Bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

tổng số: 814 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ đã hoàn thành là 440 (đạt 54%); số 

nhiệm vụ đang triển khai thực hiện 374 (chiếm 46%). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế  

1.1. Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để tiếp thu, giải trình, 

hoàn thiện dự thảo 05 Nghị định đã trình Chính phủ7; đã trình và được Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Nghị định8, 02 Quyết định9; trình Thủ 

tướng Chính phủ 01 Quyết định10 ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư11. 

                                           
7 Gồm 05 dự thảo Nghị định đã trình trong các năm 2019, 2020, 2021: Dự thảo 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; Dự thảo Nghị 

định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Dự thảo Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai; 

Dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao 

để nuôi trồng thủy sản Dự thảo Nghị định quy định lấn biển và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
8 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nướcvà khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và 

bản đồ; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-

dôn; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
9 Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải 

khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên 

với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha. 
10 Tờ trình số 11/BTNMT-TTr ngày 29/3/2022 phê duyệt Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép 

nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 
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Tình trạng nợ đọng văn bản đã từng bước được khắc phục; các văn bản quy định 

chi tiết thi hành các luật được Quốc hội giao đã được hoàn thành. 

1.2. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật 

Ngày 11/3/2022, Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ TN&MT năm 202212. Theo đó, Bộ đã tổ chức kiểm tra công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các tỉnh: Vĩnh Phúc; 

Hưng Yên; Hà Nam; Ninh Bình. 

1.3. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Bộ đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2022, dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tại Quảng Ninh vào ngày 15/8/2022; tổ chức 

Hội nghị tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 10/2022. Tổ chức triển khai thực hiện 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (trang thông 

tin điện tử, báo chí...). 

1.4. Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

Trong Quý II năm 2022, Bộ đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam.  

Triển khai thực hiện Đề án “Thể chế hóa đầy đủ quyển sở hữu tài sản của 

tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền 

tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả” theo 

Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã 

được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao 

dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả”,  

Ngày 26/5/2022, Bộ đã có Báo cáo số 52/BC-BTNMT gửi Bộ Tư pháp 

báo cáo kết quả rà soát quy định pháp luật triển khai định danh và xác thực điện 

tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công 

dân và ứng dụng VNEID. Kết quả rà soát: tổng số là 617 văn bản quy phạm 

pháp luật còn hiệu lực thi hành, sắp xếp theo thẩm quyền, theo thời gian ban 

hành, theo lĩnh vực quản lý nhà nước; 34 văn bản có quy định liên quan về định 

danh và xác thực điện tử, giấy tờ công dân, trong đó bao gồm 08 văn bản quy 

phạm pháp luật nêu tại mục 1 Phần B Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/8/2017 

                                                                                                                                    
11 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng 

phó với biến đổi khí hậu; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - 

kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;Thông tư 

số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 quyđịnh kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí 

tượng trên cao, rađa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím 
12 Quyết định số 446/QĐ-BTNMT ngày 11/3/2022 ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2022; số 

705/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2022 kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2022. 
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của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản 

lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của Bộ TN&MT cần sửa đổi, bổ sung để tích 

hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và 

ứng dụng VNEID. Bộ đã rà soát cụ thể 34 văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định liên quan về định danh, giấy tờ công dân, có 01 văn bản là: Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 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 có các 

cụm từ “chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số định 

danh cá nhân” đã bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về 

định danh và xác thực điện tử, giấy tờ công dân; có 33 văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với pháp 

luật về định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của 

công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện 

phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phân 

cấp trong giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Bộ; kiểm soát chặt chẽ 

việc quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh trong dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật.  

2.1. Kết quả giải quyết TTHC: trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ 

TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 4.124 hồ sơ, trong đó số tiếp nhận mới 

trong kỳ là 2.646 hồ sơ (trực tuyến là 1.216 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu 

chính là 1.430 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua là 1.478 hồ sơ. 

2.2. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức 

liên quan đến quy định TTHC: hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên 

Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT đã tiếp nhận tổng số 441 ý kiến của công 

dân, đã trả lời 197 ý kiến, chưa trả lời 244 ý kiến (chiếm 53,32%). 

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch về thông tin và cách thức thực hiện 

TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, Bộ đã 

công bố danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC13 tại Văn 

phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Danh mục này được niêm yết 

công khai tại Bộ; đồng thời đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

tại địa chỉ https://dichvucong.monre.gov.vn.  

Bộ đã nâng cấp và tiếp tục vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (https://dichvucong.monre.gov.vn) đáp 

ứng các tiêu chí, yêu cầu theo quy định; kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp, về bảo hiểm và Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; kết nối, tích hợp với Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử VNPay 

(của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam) và Hệ thống thanh toán 

                                           
13 Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2021 

https://dichvucong.monre.gov.vn/


6 

 

 

 

trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia (từ tháng 6 năm 2020) theo đúng kế 

hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, cho phép tổ chức, doanh nghiệp, 

người dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến khi thực hiện TTHC theo 

quy định của pháp luật. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành cung cấp 100% TTHC 

trên môi trường trực tuyến gồm 95 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ14 (bao gồm các dịch vụ công trực tuyến 

được Thủ tướng Chính phủ giao15 và do Bộ chủ động triển khai), trong đó có 72 

dịch vụ công mức độ 4 (đủ điều kiện), đạt tỷ lệ ~ 75,8%. 

Đã hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối 

với TTHC “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” (được Thủ tướng Chính phủ 

giao16) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Hiện nay đang triển khai thử nghiệm, hướng dẫn tại một số địa phương 

(Cần Thơ, Thái Nguyên, Hà Giang) để triển khai vận hành chính thức trên toàn 

quốc trong tháng 6/2022. Tiếp tục phối hợp thử nghiệm tích hợp Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC của Đà Nẵng, Gia Lai và Bắc Ninh với Hệ thống cung cấp 

dịch vụ công thiết yếu đối với các nhóm thủ tục được Thủ tướng Chính phủ 

giao17 và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

Bộ đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị.  

Bộ đã xây dựng báo cáo việc sử dụng số lượng người làm việc trong các 

cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Đề xuất, cử cán bộ 

tham gia gần 30 tổ chức ban, hội đồng phối hợp theo đề nghị của các cơ quan 

liên quan. 

Bộ đã ban hành Quyết định tạm giao biên chế năm 2022 cho các tổ chức 

hành chính trực thuộc Bộ; tạm giao số lượng người làm việc năm 2022 cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo quy định và xây dựng Kế hoạch 

biên chế công chức và kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 gửi Bộ Nội 

vụ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện để ban hành các Thông tư về tổ chức bộ máy 

và vị trí việc làm18. 

                                           
14 Số DVCTT cung cấp trên Cổng DVCTT của Bộ, Cổng DVCTT quốc gia giảm so với các kỳ báo cáo trước là 

do một số TTHC lĩnh vực Môi trường bị bãi bỏ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ. 
15 Các Quyết định: số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017; số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018. 
16 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. 
17Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021. 
18 Các Thông tư: Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các quỹ bảo vệ môi trường địa phương; hướng dẫn vị trí 

việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TN&MT; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức 
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 4. Cải cách chế độ công vụ  

Tổ chức xây dựng Thông tư trong công tác cán bộ19; tổ chức rà soát, sửa 

đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế 

trong công tác cán bộ theo hướng tăng cường phân cấp đi đôi với nâng cao trách 

nhiệm của người đứng đầu; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình, thời 

gian thực hiện; quán triệt, hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu, triển khai các văn 

bản mới của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.  

Ngày 05/4/2022 Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định 

số 18-QĐ/BCSĐTNMT ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời 

gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ TN&MT; Quy định số 19-QĐ/BCSĐTNMT về luân 

chuyển cán bộ; Quy định số 20-QĐ/BCSĐTNMT về việc miễn nhiệm, từ chức, 

thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ TN&MT. Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành Kế hoạch số 

232-KH/BCSĐTNMT ngày 01/4/2022 triển khai thực hiện Kết luận số 21-

KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ cử 37 công chức tham dự kỳ thi và xét 

nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp năm 2021; 04 công chức, viên 

chức hành chính tham dự các kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính; 02 viên 

chức tham dự kỳ thi thăng hạng lên kế toán viên chính; triển khai các thủ tục cử 

viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ dự thi và xét thăng 

hạng lên kỹ sư hạng II, kỹ sư chính hạng I, nghiên cứu viên hạng II, nghiên cứu 

viên hạng I; trình phê duyệt quyết định nâng lương trước thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc năm 2021 cho 32 công chức, viên chức; thực hiện công tác bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định. 

Bộ xây dựng báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu của 

năm 2021; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức năm 2022 của Bộ20 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Bộ đã phân 

bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; hướng dẫn các trường đại học trực 

thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ năm 2022, xây dựng 

                                                                                                                                    
thuộc ngành TN&MT; hướng dẫn vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành TN&MT; định mức số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngành TN&MT; tổ chức xây dựng danh mục vị trí việc 
làm nghiệp vụ chuyên ngành TN&MT của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành 

TN&MT từ Trung ương đến địa phương; hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành TN&MT18. 
19 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc lĩnh vực TN&MT tại chính quyền địa phương; Thông tư quy định chức danh, tiêu chuẩn chuyên gia tư vấn 

trong nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT; Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành TN&MT; Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành và liên tịch ban hành về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở TN&MT; tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức thi thăng hạng viên chức ngành TN&MT. 
20 Quyết định số 2696/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT 
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và tổ chức thực hiện kế hoạch của Bộ thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia 

về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”. 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã cử 40 công chức, viên chức tham gia các 

khóa bồi dưỡng, dự tuyển các chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước và 

nước ngoài21; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ đã tổ chức 23 khóa bồi 

dưỡng, tập huấn đối với 1.529 công chức, viên chức (bằng nguồn kinh phí xã hội hóa). 

5. Cải cách tài chính công  

5.1. Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách  

Ngày 26/4/2022, Bộ đã giao bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 (lần 2) cho các đơn vị trực thuộc Bộ22; phê duyệt 

phương án điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 202223 với tổng số vốn là 

1.455.947 triệu đồng (trong đó: vốn trong nước 1.306.500 triệu đồng, vốn nước 

ngoài 149.477 triệu đồng); còn lại 250.364 triệu đồng vốn nước ngoài chưa phân bổ.  

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ24 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư25 

cho phép kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022, Bộ đã 

thông báo tới các đơn vị về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022 để khẩn trương thực hiện các 

thủ tục giải ngân. Đồng thời, Bộ đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2022 của Bộ26. 

Bộ đã xây dựng báo cáo quyết toán hoàn thành vốn đầu tư của Bộ năm 

2021 gửi Bộ Tài chính theo đúng thời hạn. 

5.2. Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 

Đến hết ngày 30/5/2022, Bộ đã giải ngân được 89.687/1.455.947 triệu 

đồng, đạt 6,16% (trong đó: vốn trong nước đạt 6,03%, vốn nước ngoài đạt 7,29%). 

5.3. Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán nhà nước về tài chính, ngân sách 

                                           
21 Đã cử 01 công chức tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên; 01 công chức tham gia Lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ thanh tra viên chính; 17 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2022; 05 

viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2022; 15 công chức tham gia lớp bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính năm 2022; 04 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022; 

01 cán bộ tham dự khóa đào tạo “Inclusive Land Administration and Improved Tenure Security” của Nhật Bản; 

01 cán bộ tham gia dự tuyển học bổng tiến sĩ, ngành học địa chất thăm dò và khai thác khoáng sản theo diện học 

bổng Hiệp định tại Liên bang Nga; cử 28 công chức, viên chức tham gia các khóa học trực tuyến do Cơ quan 

Hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) tổ chức; 01 viên chức tham dự Chương trình đào tạo cán bộ chuyên nghiệp trẻ 

ven sông của Ủy hội sông Mê Công quốc tế tại Lào; 01 viên chức tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 

chuyên ngành khoa học địa không gian tại Trường Đại học RMIT, Ô-xtrây-li-a; 01 viên chức tham gia dự tuyển 

Chương trình học bổng nghiên cứu sinh chuyên ngành khí tượng học của Nhật Bản. Thông báo dự tuyển các 

chương trình học bổng đào tạo sau đại học của Hàn Quốc (KOICA), Nhật (JDS); Trung Quốc; học bổng theo 

diện Hiệp định tại Hungari; Ucraina, Ba Lan. 
22 Quyết định số 858/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2022.  
23 Quyết định số 819/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2022 
24 Văn bản số 2988/VPCP-KTTH ngày 13/5/2022 của Văn phòng Chính phủ 
25 Công văn số 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
26 Quyết định số 996/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2022. 
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Bộ đã triển khai công tác xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng kế hoạch27. Hoàn thành công 

tác phối hợp với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán tình hình quản lý tiền và tài 

sản đối với ngân sách nhà nước năm 2021 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ. Hoàn 

thành công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Doanh 

nghiệp do Bộ làm chủ sở hữu.  

Ngày 30/5/2022, Bộ đã tổng hợp báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 gửi Bộ Tài chính theo quy 

định28. Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện công tác giám sát tài chính, đánh 

giá hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp do Bộ làm chủ sở hữu. 

5.4. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT đều 

tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của nhà nước trong việc quản lý sử 

dụng tài sản công, từ khâu hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công đảm 

bảo các quy định của nhà nước nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát ngân 

sách nhà nước. 

Bộ đã ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ theo tiêu 

chuẩn định mức, sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho các chức 

danh làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ29. Hiện nay, Bộ thực 

hiện và quản lý số liệu tài sản trên hệ thống Phần mềm Quản lý tài sản công 

(link truy cập https://qltsc.mof.gov.vn). 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số  

Bộ đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ 

dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với TTHC trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TN&MT thực hiện30.  

Bộ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành tái cấu trúc 

quy trình, xây dựng, kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục 

nêu trên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với các đơn vị liên quan 

trực thuộc Bộ Công an rà quét, kiểm tra đánh giá mức độ bảo mật, an ninh, an 

toàn thông tin các hệ thống thông tin của Bộ có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư; kết nối xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và thống nhất nội dung công việc, địa phương triển khai thí điểm cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp 

tỉnh tại các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên và thành phố Cần Thơ. 

Bộ đã kết nối Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử 

dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC); Cập nhật, cung cấp 

                                           
27 Công văn số 1517/BTNMT-KHTC ngày 25/3/2022. 
28 Công văn số 2935/BTNMT-KHTC ngày 30/5/2022. 
29 Quyết định số 480/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2022. 
30 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022. 

https://qltsc.mof.gov.vn/
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thông tin về các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết trên Hệ 

thống EMC để phục vụ đồng bộ, thống nhất với thông tin trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHỈ 

ĐẠO CCHC CỦA CHÍNH PHỦ 

Thực hiện vai trò là Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ đã 

tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 202231; tham gia 

đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và phối hợp với Lãnh đạo Bộ chỉ các đơn vị 

triển khai, thực hiện kế hoạch CCHC của Bộ và các kế hoạch CCHC thành phần 

năm 2022. 

Tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện 

công tác CCHC, tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của 

đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo việc duy trì thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua bộ chỉ số theo 

dõi, đánh giá32 nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong 

chỉ đạo điều hành thực thi công vụ, đến nay, việc triển khai đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tạo được 

sự chuyển biến tích cực trong thực thi kỷ luật kỷ cương, thực hiện nhiệm vụ của 

tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Chỉ đạo thực hiện công tác tự chấm điểm CCHC của Bộ năm 2021 theo 

quy định33. Chỉ đạo rà soát, phân tích kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 

hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số CCHC năm 2021 (PAR INDEX 

2021). 

Chỉ đạo quán triệt thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của 

Chính phủ34. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của Bộ 

TN&MT35 trên cơ sở bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 

2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

                                           
31 Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. 
32 Văn bản số 1793/BTNMT-TCCB ngày 12/4/2018 của Bộ TN&MT về việc nâng cao trách nhiệm của thủ 

trưởng đơn vị trong thực thi công vụ. 
33 Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; Quyết định số 838/QĐ-

BNV ngày 18/02/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
34 Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục 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; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ; 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ 

thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 
35 Quyết định số 1870/QĐ-BTNMT ngày 30/9/2021. 
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về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 

2021-2030; tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2022 đối với 10 đơn vị trực 

thuộc Bộ theo kế hoạch36. 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Bộ đã ban hành và hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch về 

công tác CCHC nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian quy định, từ đó có cơ sở để 

triển khai thực hiện công tác CCHC chất lượng, hiệu quả.  

2. Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo 

các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch; ưu tiên các nguồn lực phục 

vụ CCHC; yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu 

kém để công tác CCHC ngày càng thực chất và đạt hiệu quả cao. 

3. Công tác CCHC đã thực sự được Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ, các tổ 

chức đoàn thể và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm, phối hợp tốt để 

chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả; bố trí các nguồn lực 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC và các kế hoạch thành phần 

CCHC năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện theo quy định. 

Tổ chức kiểm tra công tác CCHC đối với các đơn vị trực thuộc Bộ theo kế hoạch. 

2. Tập trung nguồn lực xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng dự 

án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 

Khoáng sản (sửa đổi), xây dựng 03 Nghị định37 trình Chính phủ. Tiếp tục rà soát, đề 

xuất phân cấp trong giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên môi trường; thực thi 

phương án cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. 

3. Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ; ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban 

hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc 

Bộ; triển khai nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Bộ; tiếp tục xây dựng, ban hành các Thông tư về tổ chức bộ máy và vị trí 

việc làm. Rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan tới công tác cán bộ; rà 

soát, triển khai thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 

2022 - 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031; xây dựng đề án tinh 

giản biên chế của đơn vị giai đoạn 2022 - 2030. 

                                           
36 Quyết định số 2649/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2021 ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022. 
37 Nghị định sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất 

định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 201/2013/NĐCP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 
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4. Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 

2022 theo tiến độ; triển khai kế hoạch của Bộ thực hiện Đề án “Chương trình 

quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 

2030”; thực hiện nhiệm vụ điều tra hệ thống đội ngũ công chức, viên chức thực 

hiện công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng của ngành TN&MT phục vụ xây dựng 

kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025. 

5. Triển khai giải ngân vốn đã giao năm 2022 và hoàn thiện các thủ tục 

phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở tiếp tục giao điều chỉnh kế hoạch vốn năm 

2022; kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư dự án đầu tư công năm 

2022, tiếp tục triển khai công tác xét duyệt/thẩm định quyết toán NSNN năm 

2021 các đơn vị trực thuộc Bộ. 

6. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai kết nối 

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT với Hệ thống thu 

thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 

2022 của Bộ TN&MT, kính gửi quý Bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

 - Các Thứ trưởng; 

- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT 

  tại TP Hồ Chí Minh, Công đoàn Bộ,  

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCBCQ Bộ; 

- Lưu: VT, TCCB, AL.(40) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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