
 

 

 

 

 

Phụ lục 01. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số        /VP-TH ngày      tháng    năm 2022 của Văn phòng Bộ) 

 

STT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  

Tổng cục Quản lý 

Đất đai 

478/BTNMT-VP 

24/01/2022 

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

định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 
Tháng 4 

Bộ đã có Công văn số 3450/BTNMT-

TCQLĐĐ ngày 20/6 gửi Bộ Tư pháp đề 

nghị thẩm định 

2.  
478/BTNMT-VP 

24/01/2022 

Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 
20/5/2022 

Đề nghị rút ra khỏi chương trình do Nghị 

định chưa được ban hành 

3.  
478/BTNMT-VP 

24/01/2022 

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan 

trắc tài nguyên đất 
20/6/2022 

Đã gửi Vụ Pháp chế và Vụ KHTC đã thẩm 

định hiện đang chờ Vụ Pháp chế thẩm định 

để trình 

4.  

Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản 

Việt Nam 

Bộ trưởng giao  
Thông tư hướng dẫn công tác quản lý, khai thác, sử 

dụng khoáng sản đi kèm 
20/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục 02. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO 

(Kèm theo Công văn số        /VP-TH ngày      tháng    năm 2022 của Văn phòng Bộ) 

TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  

Tổng cục Quản lý 

Đất đai 

888/PC-VPCP 

16/05/2022 

về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

trên địa bàn các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai 

và Gia Lâm. 

23/5/2022 Đang triển khai thực hiện 

2.  
899/PC-VPCP 

17/05/2022 

Phiếu chuyển về hướng dẫn cụ thể chính sách 

hỗ trợ (miễn tiền sử dụng đất) đối với các dự 

án được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đất 

đai 2013, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và số 

148/2020/NĐ-CP. 

28/5/2022 Đang triển khai thực hiện 

3.  
167/TB-VPCP 

7/6/2022 

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh 

đạo tỉnh Thái Bình 

20/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

4.  
1081/PC-VPCP 

14/06/2022 

Chuyển kiến nghị của UBND tỉnh Long An 

trình Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất 

phi nông nghiệp để thực hiện dự án ĐT.822B 

(đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường 

mòn Hồ Chí Minh) 

22/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

5.  
1082/PC-VPCP 

14/06/2022 

Chuyển kiến nghị về việc chuyển mục đích sử 

dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông 

nghiệp để thực hiện dự án Khu dân cư biệt thự 

nhà vườn trên địa bàn huyện Bến Lức 

22/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

6.  
3789/VPCP-V.I 

20/06/2022 

báo cáo một số nội dung liên quan đến thực 

hiện dự án Khu tái định cư - Khu dân cư 

Phường 7, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). 

5/7/2022 Đang triển khai thực hiện 

7.  
1182/PC-VPCP 

27/06/202 

về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
05/7/2022 Đang triển khai thực hiện 

8.  
4010/VPCP-NN 

29/06/2022 

chấp thuận lại việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa 
07/7/2022 Đang triển khai thực hiện 

9.  
197/PLYK/2022/2022  

28/06/2022 

 ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

04/7/2022 Đang triển khai thực hiện 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nông thôn 

10.  
1089/PC-VPCP 

14/06/2022 

Phiếu chuyển Tờ trình số 958/TTr-UBND 

ngày 07 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

22/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

11.  Vụ Pháp chế 
3586/VPCP-KSTT 

9/6/2022 

đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 68/NQ-CP 
15/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

12.  

Thanh tra Bộ 

1130/VPCP-V.I 

22/02/2022 

giải quyết khiếu nại, kiến nghị của một số hộ 

dân tỉnh Tây Ninh 
15/03/2022 

1. CV số 499/TTr-TDXLĐT ngày 13/5/2022 

lấy ý kiến TCQLDD và Vụ PC. TCQLĐĐ đã 

có ý kiến thóng nhất với dự thảo. Vụ PC 

chưa có ý kiến. 

2. Đang dự thảo VB phúc đáp VPCP 

13.  

332/TB-VPCP 

10/12/2021; 

2201/VPCP-V.I 

08/4/2022 

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh 

Khái tại cuộc họp cho ý kiến về giải quyết 

khiếu nại của ông Trần Ngọc Miên (tỉnh Cà 

Mau) 

01/2022 

Đã có Quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 

18/4/2022 thành lập đoàn xác minh. Hiện 

Đoàn đang xác minh tại địa phương 

14.  
2426/VPCP-V.I 

18/04/2022 

 giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Cay (tỉnh 

Khánh Hòa) 
15/06/2022 

Đã có QĐ số 1395/QĐ-BTNMT ngày 

30/6/2022 cử đoàn xác min 

15.  
2825/VPCP-V.I 

6/5/2022 

giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn 

Phụng 
30/06/2022 

Đang chuẩn bị mời UBND thành phô Hồ Chí 

Minh họp thống nhất 

16.  
Vụ Kế hoạch-Tài 

chính 

 

3737/VPCP-QHĐP 

16/06/2022 

 tham gia ý kiến dự thảo Thông báo kết luận 

của TTgCP tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 

Hà Tĩnh 

20/06/2022 
Đã có văn bản đôn đốc lần 3 Hiện vẫn chưa 

nhận được ý kiến của TCMT. 

17.  
3885/VPCP-KGVX 

24/06/2022 

báo cáo hoạt động của các Ủy ban chuyên 

môn của Hội đồng quốc gia Phát triển bền 

vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh 

30/06/2022 
Hiện còn thiếu ý kiến của TC Môi trường; 

Cục BĐKH; Viện CLCS  



 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03a. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

(kèm theo Công văn số       /VP-TH ngày      tháng    năm 2022 của Văn phòng Bộ) 

TT Đơn vị thực hiện 
Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  

Tổng cục Quản lý 

Đất đai 

41/TB-BTNMT     

01/03/2022 

Trong tuần 09 năm 2022, tập trung nghiên cứu, 

đánh giá thực tiễn thi hành Luật đất đai xác định các 

vấn đề tồn tại hạn chế từ thực tiễn trên cơ sở đó đề 

xuất rõ các quan điểm, chủ trương, chính sách cần 

tiếp tục đổi mới, phân tích dự báo các tác động trong 

đề án Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và chế định 

cụ thể, rõ ràng trong Luật đất đai nhằm xây dựng 

đồng bộ hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật, 

giải quyết căn cơ các vấn đề đặt ra trong quản lý, sử 

dụng tài nguyên đất đai cho phát triển đất nước. 

Tuần 09 Đang  triển khai  thực hiện 

2.  
81/TB-BTNMT 

22/4/2022 

Tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, chuẩn 

bị nội dung báo cáo, chuẩn bị cuộc họp Ban Chỉ đạo 

Trung ương trong tháng 05/2022, để hoàn thiện Đề án 

Tổng kết NQ số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để trình Hội 

nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII. Tập trung các hoạt động hội thảo, tổ chức 

lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa 

đổi); trong tháng 4/2022 trình CP dự thảo NĐ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các NĐ quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. 

Tháng 4; 

Tháng 5 
Đang triển khai thực hiện 

3.  
88/TB-BTNMT  

    09/5/2022 

khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai trước ngày 20/5/2022 

20/5/2022 Đang triển khai thực hiện 

4.  
63/TB-BTNMT  

 21/03/2022 

Cần sớm đề xuất tổ chức Hội đồng khoa học để thẩm 

định, đánh giá phần mềm chuyên dụng về hệ thống 

thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi lựa 

chọn được phần mềm thì yêu cầu địa phương thống 

01/6/2022 

Bộ đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá phần 

mềm ngày ngày 28 tháng 3 năm 2022  

 

 



 

 

nhất triển khai và tích hợp vào phần mềm chung theo 

yêu cầu. Tập trung kết nối dữ liệu 

đất đai hiện có với cơ sở dữ liệu dân cư trong tháng 

6/2022. Đôn đốc, các địa phương triển khai nhiệm vụ 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

 

5.  
95/TB-BTNMT   

06/06/2022 

 Bộ trưởng phê bình Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên, môi trường và Tổng cục Quản lý đất 

đai trong việc phối hợp, trao đổi, đề xuất điều chỉnh 

cấp độ an toàn thông tin của Hệ thống cơ sở dữ liệu 

đất đai. Yêu cầu hai đơn vị khẩn trương phối hợp 

hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tuần 23. 

Tuần 23 Đang  triển khai  thực hiện 

6.  
81/TB-BTNMT 

22/4/2022 

tập trung kết nối dữ liệu đất đai hiện có với cơ sở dữ 

liệu dân cư và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến đối với thủ tục về quyền của người sử dụng đất 

trong tháng 6/2022. Chủ động, kịp thời xử lý những 

khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng các dự án đầu tư. 

6/2022 Đang  triển khai  thực hiện 

7.  
106/TB-BTNMT   

23/06/2022 

Khần trương hoàn thiện Đề án tổ chức lại và hồ sơ 

ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sau khi tổ 

chức lại theo yêu cầu của Bộ, báo cáo Thứ trưởng phụ 

trách lĩnh vực xem xét, cho ý kiến chỉ đạo; Gửi về Bộ 

qua Vụ TCCB trước ngày 26/6/2022 để tổng hợp báo 

cáo Ban cán sự Đảng Bộ  

26/6/2022 Đang  triển khai  thực hiện 

8.  
41/TB-BTNMT     

01/03/2022 

Khẩn trương hoàn thiện NĐ sửa đổi bổ sung các Nghị 

địnhquyđịnh chi tiết thi hành Luật đất đai trong đó rà 

soát giải quyết các vướng mắc kiến nghị từ thực tiễn 

của địa phương, cơ sở; tổ chức lấy ý kiến, gửi Bộ Tư 

pháp thẩm định để trình CP trước ngày 20/4/2022 

theo đúng tiến độ đăng ký với CP 

20/4/2022 Đang  triển khai  thực hiện 

9.  

Tổng cục Địa chất 

Khoáng sản Việt 

Nam 

 

74/TB-BTNMT   

20/04/2022 

Giao TCĐCKSVN chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, 

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

và các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, tài liệu, kiểm 

tra thực tế để làm rõ thực trạng các dự án 

phát triển kinh tế - xã hội, các khu kinh tế, khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đã,đang triển khai đầu tư, xây 

dựng để khoanh định rõ các khu vực, diện tích chồng 

lấn với khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; khu vực 

đã cấp phép thăm dò, khai thác đối với cát trắng, trên 

cơ sở đó đề xuất cụ thể với BộTNMT trường để báo 

31/5/2022 

Tổng cục đã cơ bản hoàn thành công tác rà 

soát các khu vực dự trữ khoáng sản, tổng 

hợp ý kiến của các địa phương, rà soát các 

quy hoạch có liên quan. Ngày 07/7/2022, 

Bộ TN&MT đã có Văn bản số 

3859/BTNMT-ĐCKS lấy ý kiến Bộ Xây 

dựng về  hiện trạng Quy hoạch khoáng sản 

làm vật liệu  xây dựng phục vụ công tác 

khoanh định (điều chỉnh) khu vực dự trữ 



 

 

cáo TTgCP xem xét,quyết định việc cho phép thu hồi; 

bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử 

dụng đến năm 2030; điều chỉnh diện tích khu vực dự 

trữ khoáng sản quốc gia đối với khoáng sản cát 

trắng theo quy định tại Nghị định số 51/2021/NĐ-CP 

ngày01/4/2021của CP về quản lý khoáng sản ở khu 

vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Kết quả kiểm 

tra, rà soát các nội dung nêu trên, Tổng cục ĐCKSVN 

báo cáo Bộ TNMT trước ngày 31/5/2022. 

khoáng sản  quốc gia. 

10.  
27/TB-BTNMT 

 11/02/2022 

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Hội 

đồng đánh giá trữlượng khoáng sản quốc gia đẩy 

mạnh triển khai đánh giá,kiểm tra công tác cấp phép 

hoạt động khoáng sản, công tác cấp phép hoạt động 

khoáng sản làmvậtliệu xây dựng thông thường ở các 

địa phương trong việc thu hồi khoáng sản đi kèm là 

đá vôi nguyên liệu xi măng, đá vôi công nghiệp theo 

chỉ đạo của PhóThủ tướng Lê Văn Thành. Hoàn 

thành, báo cáo Bộ trong tháng 6 năm 2022. 

6/2022 

Bộ đã ban hành các Quyết định số: Quyết 

định số 1359/QĐBTNMT ngày 24 tháng 6 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc kiểm tra công tác quản 

lý, cấp phép, khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh 

Kiên Giang, Khánh Hòa và các tổ chức cá 

nhân có liên quan. Hiện nay Tổng cục đang 

tiến hành kiểm tra chi tiết tại các tỉnh nêu 

trên theo Quyết định của Bộ TN&MT 

11.  

Tổng cục  Môi 

trường 

54/TB-BTNMT    

16/03/2022 

chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan, 

đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch xử 

lý, cải tạo, phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất 

đặc biệt nghiêm trọng để trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 19 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; hoàn 

thành, trình Bộ (thông qua Vụ KH-TC) chậm nhất 

trước ngày 30/5/2022. 

30/5/2022 Đang triển khai thực hiện 

12.  
54/TB-BTNMT    

16/03/2022 

Trên cơ sở ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng, 

TCMT chủ trì, phối hợp với Vụ KH-TC hoàn thiện dự 

thảo Kế hoạch,trình Bộ trưởng chậm nhất trước ngày 

30/6/2022 để xem xét, trình TTgCP phê duyệt 

30/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

13.  
77/TB-BTNMT 

20/4/2022 

Trong quý II năm 2022 triển khai kế hoạch, biện pháp 

cụ thể với sự tham gia liên ngành và địa phương để 

giải quyết tình trạng gia tăng ô nhiễm lưu vực 

sông Nhuệ - Đáy, sông Bắc Hưng Hải... Nghiên cứu 

đề xuất các cơ chế, chính sách, phù hợp để thu hút 

đầu tư đẩy nhanh việc cải tạo, phục hồi các lưu vực 

sông bị ô nhiễm.  

Quý 2/2022 

TCMT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch xử lý ô 

nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng 

Hải năm 2022 báo cáo LĐ Bộ tại cuộc họp 

ngày 22/4 và PT 1265/PT-TCMT ngày 

15/6/2022 và PT 1475/PT-TCMT 30/6/2022 

trình Bộ trưởng, Thứ trưởng ban hành Kế 

hoạch của Bộ TN&MT xử lý ô nhiễm nguồn 

nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải 2022 



 

 

14.  

Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam 

 

81/TB-BTNMT 

22/4/2022 

Giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây 

dựng Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào lĩnh vực 

năng lượng tái tạo để tham mưu cho Chính phủ, phục 

vụ xây dựng quy hoạch điện VIII, hoàn thành trong 

quý II/2022. 

Quý 2/2022 Đang triển khai thực hiện 

15.  

95/TB-BTNMT   

06/06/2022; 

81/TB-BTNMT 

22/4/2022 

 Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ cho ý kiến, trên cơ 

sở đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch không 

gian biển quốc gia đảm bảo chất lượng trình Bộ 

trưởng ký trình Chính phủ, TTgCP. Đồng thời, hoàn 

thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 - 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045 trong tháng 6/2022. 

Tháng 6 

CV số 3763/BTNMT-TCBHĐVN ngày 

01/7/2022 đôn đốc các Bộ, ngành liên quan và 

địa phương có biển sớm tham gia ý kiến về dự 

thảo Quy hoạch. 

16.  

Vụ Kế hoạch-Tài 

chính 

54/TB-BTNMT    

16/03/2022 

Chủ trì, phối hợp với TCMT tham mưu Bộ trưởng 

thành lập Hội đồng liên ngành để xem xét, đánh giá 

hồ sơ các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt 

nghiêm trọng dự kiến đưa vào Dự 

thảo Kế hoạch trình TTgCP; tổ chức họp Hội đồng 

chậm nhất trước ngày 10/6/2022. 

10/6/2022 

TCMT chưa trình Bộ Kế hoạch xử lý, cải tạo, 

phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc 

biệt nghiêm trọng; các khu vực ô nhiễm môi 

trường đất đặc biệt nghiêm trọng nên Vụ 

KHTC chưa có cơ sở trình Bộ thành lập Hội 

đồng thẩm định 

17.  
97/TB-BTNMT  

   10/06/2022 

tham mưu Lãnh đạo Bộ lập đoàn công tác do 

Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT tp Hồ Chí 

Minh làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn 

vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Tổng cục 

Quản lý đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

để làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan 

chức năng của tỉnh Đồng Nai về các nội dung liên 

quan đến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất 

của TrườngĐạihọcTN&MTthành phố Hồ Chí Minh 

tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hoàn thành, trình LĐ 

Bộ chậm nhất trước ngày 14/6/2022. 

14/6/2022 Đang  triển khai  thực hiện 

18.  

Vụ Pháp chế 

33/TB-BTNMT 

22/04/2020 

Xây dựng quy trình thẩm định các văn bản, đề án, dự 

án, đề tài, xử lý giải quyết các nhiệm vụ theo các quy 

định, quy chế đã được ban hành 

20/6/2020 
Vụ Pháp chế đang xây dựng dự thảo Quy chế 

công tác pháp chế của Bộ 

19.  
40-TB-BTNMT  

25/02/2022 

Chủ trì xây dựng kế hoạch tập huấn và mời các 

chuyên gia có kinh nghiệm để tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng cho công chức, viên chức của ngành tài nguyên 

và môi trường về công tác giám định tư pháp, đặc biệt 

là cho tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trong lĩnh 

quý 2/2022 Đang  triển khai  thực hiện 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vực tài nguyên và môi trường (trung ương và địa 

phương) trong quý II/2022 

20.  
Quỹ Bảo vệ môi 

trường Việt Nam 

26/TB-BTNMT 

 11/02/2022 

Phối hợp với Vụ TCCB, Vụ KH-TC khẩn trương 

hoàn thiện dự thảo QĐ của TTgCP về tổ chức và hoạt 

động, cơ chế tài chính của Quỹ Bảo BVMTVN cho 

phù hợp với quy định của Luật BVMT 2020 và các 

VB hướng dẫn thi hành; trình Bộ trưởng chậm nhất 

trước ngày 25/02/2022 để xem xét, ký trình TTgCP 

25/02/2022 

Ngày 08/03/2022 Bộ có vb số 1139/BTNMT-

QBVMT gửi Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT Vv 

góp ý dự thảo QĐ và dự thảo tờ trình Thủ 

tướng Cp về tc và hoạt động, cơ chế tài chính 

đối với Quỹ BVMTVN. Quỹ đang đợi vb góp 

ý của 2 Bộ để hoàn thiện trình Bộ trưởng 

21.  
Cục Biến đổi Khí 

hậu 

82/TB-BTNMT   

30/08/2021 

Khẩn trương dự thảo Công văn gửi các bộ, địa 

phương trước ngày 31/8/2021 để đôn đốc hoàn thiện 

các nhiệm vụ được giao trong Chương trình và thực 

hiện tổng kết Chương trình; tổng hợp, xây 

dựng Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương 

trình, trình Bộ trước ngày 15/11/2021 

15/11/2021 

Cục đang tổng hợp ý kiến từ các Bộ, ngành, 

đặc biệt là Bộ KHĐT (chủ trì Hợp phần TTX) 

chưa có ý kiến. Cục đã tham mưu Bộ đôn đốc 

bằng VB 1 lần và trực tiếp trao đổi với Vụ 

KHGDTNMT nhiều lần. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03b. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI VĂN BẢN ĐẾN CỦA BỘ, NGÀNH 

(Kèm theo Công văn số       /VP-TH ngày      tháng    năm 2022 của Văn phòng Bộ) 

TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  

Vụ Pháp chế 

1108/BCT-ĐB 

07/3/2022 

Góp ý đối với các tài liệu Xinh-ga-po đề xuất trong 

khuôn khổ Hiệp định CPTPP 
14/03/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

2.  
1518/BCT-ĐB 

25/03/2022 
Cung cấp số liệu thương mại EVFTA 10/4/2022 Đang triển khai thực hiện 

3.  
1621/BCT-ĐB 

30/03/2022 
Thông báo với WTO về các biện pháp thương mại 30/03/2022 Đang triển khai thực hiện 

4.  
196/BCT-CT 

13/01/2022 

Xin ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng (sửa đổi) 
10/2/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

5.  
245/BTP-KTRVB 

24/01/2022 

đề nghị báo cáo tình hình xử lý kết quả rà soát, nghiên 

cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến các văn 

bản QPPL tại Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 

15/10/2021 của Bộ Tư pháp. 

28/02/2022 

Vụ Pháp chế đã có Công văn số 

66/PC-HC ngày 07/02/2022 gửi các 

đơn vị, có Công văn số 290/PC-HC 

28/4/2022 gửi Tổng cục Quản lý đất 

đai đôn đốc trả lời. 

6.  
2148/BYT-PC 

27/04/2022 
 báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật dược 10/5/2022 

Vụ Pháp chế đã có văn bản lấy ý kiến 

Tổng cục Môi trường, Thanh tra Bộ 

(CV số 303/PC-HC ngày 06/5/2022) 

7.  
2527/BCT-ĐB 

11/5/2022 

Cho ý kiến về dự thảo Quyết định thành lập Tổ công 

tác liên Bộ quản lý và vận hành DAG Việt Nam trong 

khuôn khổ EVFTA và UKVFTA và cử đại diện tham 

gia Tổ công tác 

18/05/2022 
Đang nghiên cứu có ý kiến 

 

8.  
2991/BKHĐT-QLĐT 

9/5/2022 

về việc rà soát các lĩnh vực của pháp luật chuyên 

ngành quy định quy định phải tổ chức đấu thầu 
20/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

9.  
1641/BXD-PC 

12/5/2022 

góp ý về Danh mục văn bản thực hiện pháp điển, kết 

quả pháp điển đề mục “Kinh doanh bất động sản” 
20/05/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

10.  2412/BYT-ATTP góp ý Kế hoạch xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ 23/05/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 



 

 

11/5/2022 sung một số điều của Luật ATTP năm 2010, Đề 

cương tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật 

ATTP 

11.  
1903/BNV-PC 

10/5/2022 

đề nghị thực hiện pháp điển trên phần mềm pháp điển 

và xác thực kết quả pháp điển 
22/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

12.  
4595/BTC-QLG 

23/05/2022 

mời tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật 

giá (sửa đổi) 
27/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

13.  
1380/BTP-BTTP 

29/04/2022 
 tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản. 31/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

14.  
3447/BKHĐT-QLĐT 

27/05/2022 

về việc đề nghị cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ 

biên tập Luật Đấu thầu (sửa đổi) 
1/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

15.  
4904/BTC-VPB 

30/05/2022 

lấy ý kiến dự thảo báo cáo phương án cắt giảm, đơn 

giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của Bộ Tài chính 

10/6/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

16.  
5045/BTC-KBNN 

1/6/2022 

Về việc cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành 

chính 
8/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

17.  
1378/BKHĐT-KTĐPLT 

07/3/2022 

về việc lấy ý kiến đối với các kiến nghị của Tỉnh uỷ 

Hải Dương 
8/3/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

18.  
1610/BTP-VP 

20/05/2022 

báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối 

năm 2022. 

16/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

19.  
1985/BXD-PC 

3/6/2022 

lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

15/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

20.  
1901/BTP-PBGDPL 

10/6/2022 

 góp ý dự thảo Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân” 
16/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

21.  
3116/BCT-TTTN 

6/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ "Danh mục hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh 

doanh có điều kiện quy định tại Nghị định số 

59/2006/NĐ-CP 

18/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

22.  
3174/BCT-ĐB 

7/6/2022 

Xin ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh 

giá kết quả thực hiện các FTA hàng năm của các địa 

phương 

20/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

23.  
1725/BXD-PC 

20/05/2022 

Văn bản về rà soát quy định pháp luật về nhà ở, kinh 

doanh bất động sản, quy hoạch đô thị 
30/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

24.  
3017/BCT-TKNL 

1/6/2022 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
25/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

25.  
1853/BTP-PBGDPL 

7/6/2022 

nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận 
25/06/2022 Đang triển khai thực hiện 



 

 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

26.  
2112/BCA-C10 

17/06/2022 

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo 

Nghị định của chính phủ 
27/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

27.  
5835/BTC-TCHQ 

20/06/2022 

Hoàn thiện danh mục chuyên ngành theo Danh mục 

hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 
30/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

28.  
2137/BTP-VĐCXDPL 

28/6/2022 

Phối hợp góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công 

soạn thảo VBQĐCT 

30/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

29.  
3352/BCT-PVTM 

14/06/2022 
Tổng kết 05 năm thực thi Nghị định 10/2018/NĐ-CP 5/7/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

30.  
2134/BCA-V03 

20/06/2022 

Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng dự án 

Luật căn cước công dân (sửa đổi) 
2/7/2022 

Vụ Pháp chế đã có văn bản gửi các 

đơn vị, hiện đang tổng hợp các ý kiến 

góp ý 

31.  

Vụ Kế hoạch-Tài 

chính 

 

3097/BKHĐT-QLQH 

12/5/2022 

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 

vùng ĐBSCL 
16/05/2022 

Đã có VB đôn đốc lần 7. Hiện thiếu ý 

kiến của TC QLDD 

32.  
1685/BXD-PTĐT 

16/05/2022 

báo cáo tình hình triển khai Đề án phát triển đô thị 

thông minh 
30/05/2022 

Đã có VB đôn đốc lần 4. Hiện thiếu ý 

kiến của Vụ KHCN; Viện 

CLCSTNMT; Tổng cục QLDD 

33.  
2911/BCT-ĐL 

30/05/2022 

Ý kiến đối với Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án 

thủy điện Hà Nế, tỉnh Lai Châu (cv 8235/BCT-ĐL, 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã giao Vụ KHTC chủ trì 

phối hợp TCMT, TC QLĐĐ, Cục QLTNN) 

15/06/2022 
Đã có văn bản đôn đốc lần 6 Hiện vẫn 

chưa nhận được ý kiến của TCMT. 

34.  
3150/BCT-ĐL 

7/6/2022 

Lấy ý kiến về Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Dự án 

thuỷ điện Cốc Đàm, tỉnh Lào Cai 
22/06/2022 

Đã có văn bản đôn đốc lần 3 Hiện vẫn 

chưa nhận được ý kiến của TCMT. 

35.  
801/UBDT-CSDT 

27/05/2022 
lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư (lần 2) 3/6/2022 

Đã có vb lấy ý kiến. Hiện còn thiếu ý 

kiến của TC QLĐĐ, TT truyền thông 

36.  
4080/BKHĐT-KTĐN 

20/06/2022 

Đề nghị (lần 2) góp ý Đề xuất dự án "Thoát nước và 

xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn ODA bổ sung của 

KfW" 

24/6/2022 
Hiện còn thiếu ý kiến của Tổng cục 

QLĐĐ; Tổng cục MT 

37.  
1832/BGDĐT-KHTC 

29/04/2022 

Báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo 

yêu cầu Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội 
30/06/2022 

Đã có văn bản đôn đốc. Hiện vẫn chưa 

nhận được ý kiến của TCMT. 

38.  
06/CĐ-BKHĐT 

14/06/2022 

Công điện về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu 

tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế xã hội và đề xuất bổ sung 

25/6/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến. 

39.  
4033/BKHĐT-TH 

16/06/2022 

về việc rà soát, cập nhật số liệu giải ngân chi tiết kế 

hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư công 

30/06/2022 
Hiện đang tổng hợp báo cáo của các 

đơn vị 

40.  2202/BXD-QHKT xin ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 25/06/2022 Đã có văn bản đôn đốc lần 2 Hiện vẫn 



 

 

17/06/2022 dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 

chưa nhận được ý kiến của TCMT; 

TC QLDD 

41.  
4291/BKHĐT-CLPT 

28/6/2022 

về việc đôn đốc (lần 2) các đơn vị tư vấn gửi sản 

phẩm hợp phần để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể 

quốc gia 

30/6/2022 

Bộ đã giao cho Viện CLCS chủ trì tại 

Công văn số 3260/BTNMT-KHTC 

ngày 13/6/2022 

42.  
5893/BTC-TCHQ 

22/06/2022 
Xin ý kiến dự thảo Thông tư 5/7/2022 

Đã đôn đốc, hiện chưa nhận được ý 

kiến góp ý của Vụ Vụ PC và TCMT 

43.  
4374/BKHĐT-QLQH 

29/06/2022 

về việc lấy ý kiến tham gia về Dự thảo Nghị quyết 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 

công tác quy hoạch 

1/7/2022 

Hiện còn thiếu ý kiến của các tổng 

cục: QLĐĐ; MT; ĐCKS; KTTV; Cục 

BĐKH; Cục TNN 

44.  
45/BCĐQGĐL-VP 

27/06/2022 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện 

các dự án thuộc Quy hoạch điện VII điều chỉnh 
04/7/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến. 

45.  

Tổng cục Quản lý 

đất đai 

2415/BNN-TT 

20/04/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để 

thực hiện dự án CCN Dục Tú và CCN Thụy Lâm trên 

địa bàn huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. 

28/4/2022 

 CV 914/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 

(20/4/22) gửi UBDN Tỉnh giải trình 

trước khi trình TTG 

46.  
2926/CV-TCT 

5/5/2022 

Triển khai nhiệm vụ tổ công tác đặc biệt của Thủ 

tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện dự án đầu tư 

12/5/2022 
 CV 1097/TCQLĐĐ (11/5/22) V/v 

báo cáo tiến độ theo  

47.  
4097/BTC-QLNO 

10/5/2022 

điều chỉnh dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai 
20/05/2022 

Tổng cục đang hoàn thiện dự thảo để 

báo cáo Bộ. 

48.  
2970/BNN-TCLN 

12/5/2022 

 thẩm định Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 220kV 

Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (phần đường đây 

trên lãnh thổ Việt Nam) 

28/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

49.  
2964/BNN-TCLN 

12/5/2022 

Về việc thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 

Dự án nâng cấp đường giao thông Bản Pượn, xã 

Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

28/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

50.  
4562/BTC-QLCS 

20/05/2022 

xin ý kiến về nội dung dự thảo Công văn báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ sau khi thực hiện khảo sát tình hình 

triển khai thực hiện công tác di dời cảng Sài Gòn của 

các đơn vị theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg 

30/05/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

51.  
3968/BTC-QLNO 

06/05/2022 

Sửa đổi Hiệp định tài trợ Dự án tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, vay vốn WB 
11/5/2022 Đang triển khai thực hiện 

52.  
3446/BKHĐT-KTĐN 

27/05/2022 

về việc khung chính sách tái định cư dự án phát triển 

đô thị Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An vay vốn WB 
5/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

53.  
3316/BKHĐT-QLKKT 

20/05/2022 

về việc lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình - 

1/6/2022 
CV 1530/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 

(22/6/22) V/v ý kiến thẩm định hồ sơ  



 

 

giai đoạn II, tỉnh Bắc Kạn (lần 3) 

54.  
3792/BNN-TCLN 

15/06/2022 

 thẩm định Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng để thực hiện Dự án Trạm biến áp 220kV 

Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - 

TBA 500kV Việt Trì (đoạn qua tỉnh Yên Bái) 

30/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

55.  
2187/BXD-QLN 

17/06/2022 

 Hội nghị về phát triển thị trường bất động sản lành 

mạnh, hiệu quả và bền vững. 
25/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

56.  
2175/BCA-H02  

22/06/2022 

Điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ Quy hoạch sử dụng đất 

QG thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 

30/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

57.  
6332/BTC-TCT 

1/7/2022 
Lấy ý kiến giải quyết thu nợ tiền sử dụng đất 5/7/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

58.  
4509/BKHĐT-KTĐPLT 

4/7/2022 

 xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện dự 

án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh 
7/7/2022 Đang triển khai thực hiện 

59.  

Tổng cục  Môi 

trường 

2119/BYT-DP 

26/04/2022 

Về việc rà soát và đề xuất phương án điều chỉnh các 

quy định, quy chế về phòng, chống dịch. 
28/04/2022 

CV 2456/BTNMT-TCMT ngày 

11/5/2022 gửi UBND các tỉnh để tổng 

hợp ý kiến 

60.  
3141/BCT-XTTM 

7/6/2022 

Đề xuất đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu 

quốc gia Việt Nam năm 2023 
20/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

61.  
3125/BYT-KCB 

15/06/2022 

xin ý kiến góp ý Chiến lược quốc gia về phòng, chống 

kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2022-2030, tầm 

nhìn đến năm 2035 

21/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

62.  
2117/BCA-C05 

17/06/2022 

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Đề án Tăng cường 

phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học 
26/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

63.  
3016/BYT-KH-TC 

9/6/2022 

V/v sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 
20/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

64.  

Thanh tra Bộ 

109/TTCP-PC 

19/01/2022 

 thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 
11/2/2022 

1. CV số 81/TTr-TDXLĐT gửi các 

đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu gửi về 

Bộ trước ngày 10/02/2022 

65.  
885/TTCP-KHTH 

13/06/2022 

Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết 

công tác 6 tháng đầu năm 2022 
20/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

66.  
864/TTCP-C.II  

9/6/2022 

 Kiểm tra phản ánh, kiến nghị liên quan đến Dự án 

Khu du lịch giải trí Sông Lô, tỉnh Khánh Hòa 
30/06/2022 

1. Đang lấy ý kiến TCQLDD và Vụ 

PC tại CV số 715/TTr-MT ngày 07/7 

(gửi về TTB trước ngày 12/7/22)   

67.  
Vụ Hợp tác quốc tế 

 

2014/BNG-CNV 

25/05/2022 

Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu 

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối 

năm 2022. 

10/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

68.  
2504/BNG-KTĐP 

22/06/2022 

Cung cấp thông tin và góp ý các dự thảo văn kiện của 

HNBTNG Hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 
25/06/2022 Đang triển khai thực hiện 



 

 

 

 

Phụ lục 04. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI VĂN BẢN ĐẾN CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số       /VP-TH ngày      tháng     năm 2022 của Văn phòng Bộ) 
 

bảy. 

69.  
Vụ Tổ chức cán bộ 

 

655/UBDT-KHTC 

29/04/2022 

 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược 

công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

15/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

70.  
3452/BYT-BH 

30/06/2022 

xin ý kiến (Lần 2) dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 
8/7/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

71.  
Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

1607/BKHCN-TĐC 

4/7/2022 

Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 

2035 
5/7/2022 

Vụ KHCN đã có công văn gửi các đơn 

vị xin ý kiến (CV 3755/BTNMT-

KHCN ngày 01/07/2022) 

TT 
Đơn vị 

thực hiện 

Văn bản 

giao nhiệm vụ 
Nội dung nhiệm vụ giao 

Thời hạn 

hoàn thành 

Văn bản báo cáo 

hoặc sản phẩm 

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục Quản lý 

Đất đai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2653/STNMT-

VPĐKĐĐ 

 1/10/2021 

xin ý kiến hướng dẫn về việc ban hành Quy định 

về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền 

sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

19/10/2021 Đang nghiên cứu có ý kiến 

2.  
707/UBND-NN 

25/02/2022 

xem xét điều chỉnh lại các chỉ tiêu sử dụng đất 

đến năm 2030 của tỉnh Trà Vinh theo nhu cầu 

đăng ký của tỉnh 

07/3/2022 Đang triển khai thực hiện 

3.  
1035/UBND-NN 

18/3/2022 

xem xét các chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Trà 

Vinh khi thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 

2025 và cho ý kiến phương án phân bổ và 

khoanh vùng đất đai theo khu chức năng 

27/3/2022 Đang triển khai thực hiện 

4.  
1466/UBND-QLĐĐ3 

9/3/2022 

xin ý kiến đối với Phương án phân bổ và khoanh 

vùng đất đai tỉnh Quảng Ninh 
29/03/2022 

cv 599/TCQLĐĐ-CQHĐĐ (21/3/22) xin ý 

kiến góp ý 

5.  
1907/STNMT-VPĐK 

17/03/2022 

Xin ý kiến giải quyết hồ sơ của cá nhân đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận 
11/4/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

6.  
624/STNMT-QHGĐ 

07/4/2022 

hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất 

đối với các dự án chậm tiến độ đã chấm dứt hoạt 

động đầu tư 

22/04/2022 Đang triển khai thực hiện 

7.  
209/TTR-UBND 

14/04/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện dự án Khu đô thị mới Sao Mai Cầu 

Đinh 2 (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang) 

30/4/2022 

CV 982/TCQLĐĐ-CQHĐĐ (27/4/22) V/v 

bổ sung hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn 

tỉnh An Giang 



 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208/TTR-UBND 

14/04/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện dự án Khu đô thị mới Sao Mai Cầu 

Đinh 1 (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang) 

30/4/2022 
cv 982/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ( 27/4/22) đề 

nghị UBND tỉnh bổ sung hồ sơ 

9.  
211/TTR-UBND 

14/04/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng Trà Sư (xã Văn Giáo và xã Vĩnh Trung, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) 

30/4/2022 
CV 982/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 27/4/2022 

gửi UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ 

10.  
1328/STNMT-QLĐĐ 

29/04/2022 

xin ý kiến vướng mắc trong công tác cho thuê đất 

và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

20/05/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

11.  
134/TTR-UBND 

22/02/2022 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện Dự án Khu dân cư mới số 1, xã 

Phương Sơn, huyện Lục Nam 

26/2/2022 

cv 1262/BTNMT-TCQLĐĐ (14/3/22) xin ý 

kiến Bộ NN; cv 1154/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 

(17/5/22)  V/v chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 

theo ý kiến Hội đồng thẩm định 

12.  
162/TTR-UBND 

04/3/2022 

Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa để thực hiện DA khu đô thị thôn Chớp, 

xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang 

25/3/2022 

cv 1154/TCQLĐĐ-CQHĐĐ (17/5/22)  V/v 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 

theo ý kiến Hội đồng thẩm định 

13.  
212/TTR-UBND 

14/04/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện dự án Khu đô thị mới Sao Mai Mỹ 

An (xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 

30/4/2022 

CV 1159/TCQLĐĐ-CQHĐĐ (17/5/22) V/v 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến Hội 

đồng thẩm định trước khi trình Thủ tướng 

Chính phủ 

14.  
23/TTr-UBND 

27/04/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện Dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp Thăng Long, thị xã Kinh Môn của Công 

ty TNHH HT Thuận Phát 

08/5/2022 

cv 1176/TCQLĐĐ-CQHĐĐ (19/5/22) V/v 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến Hội 

đồng thẩm 

định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ; 

15.  
2997/STNMT-QLĐ 

20/04/2022 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm và chấp thuận 

nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện 

dự án phi nông nghiệp 

30/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

16.  
3166/STNMT-QLĐ 

25/04/2022 

Xin ý kiến hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường 

Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn 

30/05/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

17.  
344/TTR-UBND 

26/05/2022 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực 

hiện dự án Khu đô thị The New City (phường 

Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) 

04/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

18.  
2157/STNMT- ĐĐ 

17/05/2022 

đề nghị hướng dẫn xử lý những vướng mắc trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
2/6/2022 

cv 1377/TCQLĐĐ-CQHĐĐ (09/7/22) xin ý 

kiến TCBHĐ 



 

 

19.  
2767/STNMT-

CCQLĐĐ 

9/5/2022 

xin ý kiến hướng dẫn giải quyết vướng mắc của 

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông 

vận tải 

16/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

20.  
218/BC-UBND 

3/6/2022 

Xin ý kiến TTgCP xem xét giải quyết, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong việc chấm dứt thực 

hiện hỗ trợ giao đất, có thu tiền sử dụng đất tại 

khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn theo Kết luận số 2318/KL-TTCP ngày 

23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ 

15/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

21.  
89/TTR-UBND 

14/06/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
22/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

22.  
36/TTR-UBND 

18/05/2022 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình để thực hiện Dự án xây dựng 

tuyến đường ĐT482 kết nối Quốc lộ 1A với 

Quốc lộ 10 và Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B 

27/5/2022 

1476/TCQLĐĐ-CQHĐĐ (20/6/22) V/v 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến Hội 

đồng thẩm định 

23.  
2643/UBND-TCTM 

10/6/2022 

 thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công 

lập tự chủ tài chính. 
25/06/2022 703/PTR-TCĐĐ (23/6/22) 

24.  
81/TTR-UBND 

23/06/2022 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện Dự án dự án Khu đô thị và dịch vụ 

tiện ích Sông Công 2 (Khu A) và Dự án Khu đô 

thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu B) 

30/6/2022 Đang triển khai thực hiện 

25.  
3723/UBND-NV 

17/06/2022 
xin ý kiến hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật 2/7/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

26.  
268/TTR-UBND 

6/5/2022 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

dự án đầu tư xây dựng Khu cảng cạn và dịch vụ 

logistics tại phường Phong Khê, thành phố  

18/5/2022 

CV 1702/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 906/7/22) V/v 

chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của 

Hội đồng thẩm định trước khi trình Thủ 

tướng Chính phủ 

27.  
1609/TTR-UBND 

24/06/2022 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam để thực hiện dự án Đầu tư xây 

dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết 

vùng, nối từ đường nối vành đai 4-vành đai 5 qua 

Quốc lộ 38 đến đường Quốc lộ 21 huyện Kim 

Bảng. 

01/7/2022 GM 77/GM-TCQLĐĐ (05/7/22) 

28.  
2187/TTR-UBND 

14/06/2022 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại địa 

bàn phường Minh Phương và xã Thụy Vân, 

thành phố Việt Trì để thực hiện Dự án Khu đô thị 

mới Minh Phương - Thụy Vân. 

22/6/2022 

Cv 3531/BTNMT-TCQLĐĐ (23/6/22) xin ý 

kiến Bộ NN ; 70/TB-TCQLDĐ (28/6/22) v/v 

chuẩn bị tài liệu họp HĐTĐ; 75/GM-

TCQLĐĐ (28/6/22) mời họp HĐTĐ; GM 

80/GM-TCQLĐĐ (05/7/22) mời họp HĐTĐ 



 

 

29.  

Tông cục Môi 

trường 

 

1034/STNMT-

CCBVMT 

10/5/2022 

hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường đối với 

Dự án đầu tư, cơ sở đang hoạt động 
25/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

30.  
3512/STNMT-BVMT 

29/04/2022 

hướng dẫn các vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 
15/05/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

31.  
1877/STNMT-KSOM 

10/5/2022 

hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 

25/05/2022 Đang triển khai thực hiện 

32.  
1695/UBND-KT 

01/6/2022 

thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án chăn 

nuôi đã có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu 

tư nộp trước ngày 31/12/2021 

17/06/2022 

Đang xin ý kiến Vụ Pháp chế tại công văn số 

1948/TCMT-CPTTr ngày 21/6/2022. Đến 

nay VỤ PC chưa có VB trả lời 

33.  
463/UBND-TH 

10/5/2022 

 xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo ĐMC về Quy 

hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

29/05/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

34.  
1225/UBND-KT 

13/06/2022 

- V/v xin ý kiến đối với nội dung Đánh giá môi 

trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh 

Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

14/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

35.  
4986/STNMT-BVMT 

14/06/2022 

hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ môi trường theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 
23/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

36.  
1387/UBND-KT 

14/06/2022 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục môi trường đối với hồ 

sơ của Cty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 
29/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

37.  
1518/UBND-TH 

15/06/2022 

đề nghị tham gia góp ý với dự thảo Báo cáo đánh 

giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng 

27/06/2022 Đang triển khai thực hiện 

38.  

Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt 

Nam 

 

3095/UBND-QLĐĐ1 

17/05/2022 

xác định và công bố đường mép nước biển thấp 

nhất trung bình trong nhiều năm của khu vực đất 

hình thành sau lấn biển 

28/5/2022 

Ngày 06/7/2022 Tổng cục có CV số 

830/TCBHĐVN-QLKTB gửi lấy ý kiến Vụ 

CSPC, Tổng cục Đất đai góp ý dự thảo CV 

 

39.  
1704/STNMT-BHĐ 

30/05/2022 

hướng dẫn điều chỉnh vị trí thiết lập Hành lang 

bảo vệ bờ biển 
 Đang triển khai thực hiện 

40.  
875/UBND-KT 

2/6/2022 

lấy ý kiến về giao khu vực biển để xây dựng 

công trình dịch vụ, du lịch tại dự án Khu đô thị 

Gateway, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

15/06/2022 Đang nghiên cứu có ý kiến 

41.  Vụ Kế hoạch-Tài 

chính 

899/UBND-TH 

6/5/2022 

xin ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Sóc 

Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

10/6/2022 
Đã có VB đôn đốc lần 7. Hiện thiếu ý kiến 

của Tổng cục B&HĐVN 

42.  1470/STNMT- hướng dẫn mức chi Tổ thẩm định, Đoàn kiểm tra, 1/7/2022 Hiện còn thiếu ý kiến của TC Môi trường 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCBVMT 

15/06/2022 

Tổ kiểm tra thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh 

giấy phép môi trường 

43.  
Tổng cục Địa 

chất Khoáng sản 

Việt Nam 

1164/STNMT-KS 

22/06/2022 

đề nghị hướng dẫn trường hợp được lùi thời gian 

nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
8/7/2022 

Tổng cục đang tổng hợp, hoàn thiện để trình 
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44.  

Viện Chiến lược, 

Chính sách Tài 

nguyên và Môi 

trường 

382/BC-UBND 

29/10/2021 

Kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý tài sản 

của Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan 

trọng và sinh cảnh liên kết” kết thúc 

 Đang triển khai thực hiện 

45.  Vụ Pháp chế 
152/BC-UBND 

06/12/2021 

Đề xuất chủ trương thành lập Khu kinh tế chuyên 

biệt tại huyện Thanh Miện và huyện Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương 

 Đang triển khai thực hiện 


