
 

 

Phụ lục 03 

A. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CP, TTgCP TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
 
 

1. Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi (Tờ trình số 07/TTr-

BTNMT ngày 16/02/2022) 

2. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 

5 năm 2021-2025 (Tờ trình số 13/TTr-BTNMT ngày 30/3/2022). 

3. Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tờ trình số 14/TTr-BTNMT ngày 31/3/2022). 

4. Đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát 

triển kinh tế, xã hội phục hồi sau đại dịch Covid-19 (Tờ trình số 23/TTr-BTNMT ngày 

04/5/2022). 

5. Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá triển khai thỏa thuận tại COP 26 

về biến đổi khí hậu (Tờ trình số 25/TTr-BTNMT ngày 29/4/2022). 

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến 

đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 (Tờ trình số 24/TTr-BTNMT ngày 29/4/2022). 

7. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 34/TTr-BTNMT ngày 16/6/2022). 

8. Đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) (Tờ trình số 36/TTr-

BTNMT ngày 17/6/2022). 

 

B. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN ĐƯỢC CP, TTgCP BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2022 

  

1. 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  

2. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn 

3. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

4. Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 

nhà kính  

5. 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. 

6.  Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



 

 

 

 

C. CÁC THÔNG TƯ BỘ TRƯỞNG  

KÝ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

1. Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu  

2. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường  

3. Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 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 trường1 

4. Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 quy định kỹ thuật kiểm tra, 

kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức 

xạ cực tím. 

5. Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 ban hành định mức kinh tế 

kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 

6. Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 

7. Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 

8. Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 quy định về loại bản tin và 

thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

 

 

Các Thông tư chậm ban hành trong 6 tháng đầu năm 2022 

 

STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

I. Tổng cục Quản lý đất đai 

1 
Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai.  

Trước ngày 

20/5/2022 

2 
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài 

nguyên đất 

Trước ngày 

20/6/2022 

II. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

3 
Thông tư hướng dẫn công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng 

sản đi kèm 

Trước tháng 

6/2022 

 

 

                                                 
1 Văn bản ngoài Chương trình 



 

 

 

 

Phụ lục 02. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ,  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

 

I. Các đề án, văn bản trình CP, TTgCP trong 6 tháng cuối năm 2022 

 

STT Tên đề án 

Thời gian 

trình CP, 

TTgCP 

I. Tổng cục Quản lý đất đai 

1 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất đai 

Tháng 4 

Chậm trình 

2 Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Tháng 8 

II. Tổng cục Môi trường 

3 
Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 9 

4 
Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 11 

5 
Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 
Tháng 11 

6 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí 

môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng 

xanh, phát hành trái phiếu xanh 

Tháng 12 

III. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

7 
Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng 

bờ giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn đến năm 2045 
Tháng 7 

8 
Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 
Tháng 8 

9 

Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công 

tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải 

đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển 

Tháng 8 

10 

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

40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo và 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 

  

Tháng 9 

11 Đề án xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên, môi Tháng 10 



 

 

STT Tên đề án 

Thời gian 

trình CP, 

TTgCP 

trường biển quốc gia đến năm 2030 

IV. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

12 
Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 7 

13 Chiến lược khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tháng 12 

14 Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia Tháng 12 

15 

Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết mới 

thay thế Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị 

về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Tháng 12 

V. Tổng cục Khí tượng thuỷ văn 

16 
Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Tháng 11 

17 Đề án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn đến năm 2025 Tháng 11 

VI. Cục Quản lý tài nguyên nước 

18 

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 

Tháng 10 

19 
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 10 

20 
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 
Tháng 11 

21 Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) Tháng 11 

VII. Cục Biến đổi khí hậu 

22 
Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai 

đoạn đến năm 2030 
Tháng 10 

23 Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 Tháng 12 

 

 

II. Các Thông tư trình Bộ trưởng ban hành trong 6 tháng cuối năm 2022 

 

STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

I. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 



 

 

STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

1 

Thông tư thay thế Thông tư số 51/2015/TTBTNMT ngày 

26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản 

Trước ngày 

20/11/2022 

II. Tổng cục Môi trường 

2 
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động 

quan trắc các thông số dioxin/furan trong nước thải, khí thải 

Trước ngày 

20/11/2022 

3 
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan 

trắc môi trường 

Trước ngày 

20/11/2022 

III. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

4 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về đánh giá chất 

nạo vét để nhận chìm ở biển và xác định khu vực nhận chìm chất 

nạo vét ở vùng biển Việt Nam 

Trước ngày 

20/11/2022 

IV. Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

5 

Thông tư thay thế Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 

23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím 

Trước ngày 

20/9/2022 

6 

Thông tư thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 

13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 

Trước ngày 

20/11/2022 

7 

Thông tư thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 

08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm 

khí tượng thủy văn 

Trước ngày 

20/11/2022 

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

8 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 

Trước ngày 

20/8/2022 

9 

Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, 

kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà 

Nội 

Trước ngày 

20/9/2022 

10 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử 

lý dữ liệu ảnh số bằng tàu bay không người lái phục vụ xây dựng 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1:2.000, 1:5.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 

Trước ngày 

20/11/2022 

VI. Cục Viễn thám quốc gia 

11 
Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ 

nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt 

Trước ngày 

20/10/2022 



 

 

STT Tên văn bản 
Thời gian 

ban hành 

nước biển tỷ lệ 1: 500.000, 1: 1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám 

quang học độ phân giải thấp 

VII. Cục Biến đổi khí hậu 

12 

Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý 

chất thải 

Trước ngày 

20/10/2022 

VIII. Vụ Pháp chế 

13 

Thông tư quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Trước ngày 

20/10/2022 

IX. Vụ Tổ chức cán bộ 

14 
Thông tư quy định Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường 

Trước ngày 

20/7/2022 

15 

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 

viên chức; danh mục và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn 

không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong 

các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường 

Trước ngày 

20/9/2022 

X. Vụ Khoa học và Công nghệ 

16 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định về quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Trước ngày 

20/8/2022 

XI. Quỹ Bảo vệ môi trường 

17 

Thông tư hướng dẫn việc cho vay vốn, 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 

Trước ngày 

20/7/2022 

 


