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BÁO CÁO  

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG  

VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 8 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

  

I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ, VƯỚNG MẮC VÀ TRIỂN KHAI 

CÁC NHIỆM VỤ 

Tại Hội nghị giao ban với các địa phương năm 2019, Bộ nhận được 240 

kiến nghị, trong đó: 

- Lĩnh vực đất đai có 168 kiến nghị thuộc các nhóm vấn đề về: quy hoạch sử 

dụng đất; giao đất, cho thuê đất, đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; thẩm 

quyền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, đặc dụng; 

thu hồi đất, cơ chế xử lý đối với diện tích đất mà nhà đầu tư không thoả thuận 

được với người sử dụng đất; thuế sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo; khung giá đất, bồi thường, hỗ trợ đối với dự án đi 

qua địa bàn nhiều tỉnh; về xử lý vi phạm hành chính; phân định việc áp dụng quy 

định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo; về hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT; 

xác định danh mục công trình, dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện; xác định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thủ tục giao 

đất đối với các dự án lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có 

sử dụng đất; hình thức giao đất đối với các dự án được miễn tiền sử dụng đất; xử 

lý đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc diện tự thoả thuận mà có phần diện 

tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất. 

- Lĩnh vực môi trường có 52 ý kiến, kiến nghị gồm các nhóm vấn đề: sửa đổi, 

bổ sung trong Luật bảo vệ môi trường về các vấn đề kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong giai đoạn 

xây dựng, vận hành; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường; trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường đối với những cơ sở phá sản, 

không có khả năng cải tạo, phục hồi môi trường; trách nhiệm thực hiện quan trắc 

thành phần môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, quan trắc môi trường 

xung quanh; thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án Bảo vệ 

môi trường; xử lý chồng chéo giữa Luật đầu tư và Luật bảo vệ môi trường; xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường; phí bảo vệ môi trường; đánh giá tác 

động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quan trắc môi trường; nhập khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất; ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP tổ chức 

tập huấn hướng dẫn các địa phương về khoảng cách an toàn từ khu xử lý rác thải 
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đến khu dân cư; quan trắc nước thải, cấp chứng chỉ tư vấn môi trường; sử dụng tro 

bay, thạch cao nhân tạo, tro đáy, xỉ được thu hồi từ quá trình thải ra của các nhà 

máy nhiệt điện; quy định về ngưỡng chất thải nguy hại,... 

- Các lĩnh vực còn lại có 20 kiến nghị về: giải quyết thiếu đồng bộ giữa Luật 

Khoáng sản với pháp luật đê điều, thuỷ lợi, đất đai, về quy hoạch dự trữ khoáng 

sản quốc gia; nghiên cứu tiếp thu đơn giản hoá các thủ tục hành chính;  khoanh 

định, công bố một số khu vực khoáng sản nhỏ lẻ; xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực khoáng sản; thống nhất thẩm quyền giao đất, giao khu vực biển đối với 

các dự án có sử dụng đất, có sử dụng biển; sắp xếp tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; biên chế của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cơ chế hoạt động của 

Văn phòng đăng ký đất đai, Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương; hoàn thiện hệ 

thống tương tác giữa Bộ và địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản hướng 

dẫn dùng chung. 

Tại các Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và Hội nghị trực tuyến về 

các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật 

tự an toàn xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19, Bộ tiếp tục nhận 

được một số kiến nghị của các địa phương, trên cơ sở đó Bộ đã tập trung xây dựng 

hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đề xuất triển khai nhiều giải pháp, cụ thể: 

1. VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

1.1. Đối với lĩnh vực đất đai 

a) Đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền để giải quyết 05 

nhóm vấn đề gồm: 

 (1) Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai đã trình Chính phủ 

ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

(2) Về vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất đối với các dự án có 

sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư theo hình đấu thầu dự án có sử dụng đất, Bộ đã có 

các báo cáo số 79/BC-BTNMT ngày 20/8/2019 và 87/BC-BTNMT ngày 

13/9/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất chính sách xử lý. Theo chỉ đạo 

của Thủ tướng, Bộ đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thay thế Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015, trong đó đã quy định thực hiện thủ tục giao đất, 

cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường 

hợp trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. 

(3) Về khung giá đất, bảng giá đất đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 

số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 quy định về Khung giá đất. 

(4) Kiến nghị liên quan đến giao đất và giao khu vực biển liên quan đến 

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT và các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Bộ 

trưởng đã được giải quyết tại Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, 

liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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(5) Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ 

sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ 

trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thu hồi 

đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

b) Trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai 

và đề án thí điểm tích tụ tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp (Tờ trình số 

19/TTr-BTNMT ngày 19/4/2019, Tờ trình số 101/TTr-BTNMT và Tờ trình số 

102/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019) giải quyết đối với 12 nhóm vấn đề, gồm: 

(1) Quy định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao 

gồm miễn một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất) đối với các lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu 

tư thì không phải đấu giá quyền sử dụng đất trừ trường hợp chỉ được miễn tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. 

(2) Hoàn thiện cơ chế nhất là các cơ chế tài chính cho hoạt động của Văn 

phòng Đăng ký đất đai để nâng cao chất lượng dịch vụ công từng bước chuyển 

dần sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

(3) Hoàn thiện các quy định về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện, tháo gỡ vướng mắc trong xác định các công trình dự án không sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước; cho phép điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng 

dự án, công trình, nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng không làm 

thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức 

năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được cập nhật vào năm sau để đảm 

bảo sự linh hoạt trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện phù hợp với thu hút đầu tư. 

(4) Quy định xử lý đối với trường hợp đến hết kỳ quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất mà quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện tích hợp vào quy hoạch 

tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; thực hiện 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đối với trường hợp chưa 

phù hợp với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. 

(5) Quy định xử lý đối với trường hợp  dự án bị chấm dứt chủ trương đầu 

tư để đảm bảo thống nhất với pháp luật về đầu tư. 

(6) Quy định về đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước 

quản lý để chỉnh trang phát triển đô thị. 

 (7) Quy định xử lý đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án sản xuất, 

kinh doanh có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền 

chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai nhưng có tài sản gắn liền với đất thì chủ đầu tư được phép 

thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà nước 
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thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho chủ đầu tư 

thuê đất để thực hiện dự án. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, 

kinh doanh có phần diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 

công ích hoặc có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền 

chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và cho chủ đầu tư thuê đất, giao đất để thực 

hiện dự án đối với diện tích đất đó. 

(8) Bổ sung quy định xử lý đối với trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh có 

phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý quy định và đất nông nghiệp sử 

dụng vào mục đích công ích nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển 

nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện tách ra thành 

dự án độc lập thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất để đấu giá. Trường 

hợp không đủ điều kiện tách được thành dự án độc lập thì thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án không đấu giá quyền sử dụng đất. 

(9) Quy định giải quyết đối thống nhất về thời hạn sử dụng đất đối với 

trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án có thời hạn sử dụng đất khác nhau. 

(10) Giải quyết tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, 

rút ngắn thời gian giải quyết, quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc 

thực hiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà; thu hồi giấy 

chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

(11) Hoàn thiện các quy định về hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất khi 

nhà nước thu hồi đất.  

(12) Quy định về các cơ chế, chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất 

đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. 

c) Về một số vướng mắc khác mới phát sinh sau Hội nghị 

(1) Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Bộ đã có Công văn số 

1639/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/3/2020 đề nghị các địa phương báo cáo kết quả 

việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch làm cơ sở xem xét, quyết định việc điều chỉnh 

chỉ tiêu sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 

1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/4/2020 để lấy ý kiến thống nhất của địa phương 

về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm căn cứ để thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh 

chưa được phê duyệt để bổ sung các dự án lớn, cấp bách, các công trình hạ tầng 

trọng điểm để triển khai thực hiện và bổ sung quy định xử lý vào dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

(2) Để giảm thủ tục khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất có rừng đối 

với dự án đầu tư công Bộ đã đề nghị đưa vào Nghị quyết của Chính phủ và dự 

thảo Nghị định quy định cho phép đối với các dự án đầu tư công nằm trong danh 

mục các công trình, dự án kèm theo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính 

phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai, đã có quyết định chủ trương đầu 

tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng 



5 

lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên hoặc các dự 

án đầu tư công xây dựng các công trình hạ tầng, dự án trọng điểm của địa phương đã 

được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích theo thẩm 

quyền và quy định của pháp luật thì không phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định chủ trương, trừ trường hợp phải báo cáo Quốc hội theo quy định của 

pháp luật đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật về đầu tư. 

(3) Bổ sung các quy định giải quyết các kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người 

lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phòng chống 

dịch COVID-19 vào Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

(4) Đối với các vấn đề vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ khác, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai thường xuyên hướng 

dẫn các địa phương trên cơ sở văn bản địa phương gửi về Bộ và Tổng cục hoặc tổ 

chức làm việc trực tiếp với các địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

cho các địa phương. Năm 2019 lĩnh vực đất đai đã làm việc với 39 địa phương 

trong cả nước (bao gồm cả các cuộc làm việc của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai tại địa phương và tại Bộ Tài 

nguyên và Môi trường); trả lời gần 3.000 văn bản về chuyên môn nghiệp vụ cho 

các địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

(Chi tiết nghiên cứu tại dự thảo Nghị định gửi kèm) 

1.2. Đối với lĩnh vực Môi trường 

a) Bộ đã trình ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 

25/2019/TT-BTN ngày 31/12/2109 quy định chi tiết để giải quyết 05 nhóm vấn 

đề gồm: 

(1) Sửa đổi các quy định về đánh giá tác động môi trường  chiến lược, đánh 

giá tác động môi trường sơ bộ nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật 

Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch và pháp luật liên quan;  

(2) Sửa đổi quy định về vận hành thử nghiệm và báo cáo kết quả vận hành, 

kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; ký quỹ, cải tạo, phục 

hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; quy định về xác nhận hệ 

thống quản lý môi trường;  

(3) Thay thế các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường đất bằng các 

quy định về quản lý chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích, không khí, đất;  

(4) Sửa đổi các quy định về quản lý chất thải rắn; quản lý nước thải; quản lý 

khí thải; quan trắc môi trường định kỳ; phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường; nhập khẩu phế liệu.  

(5) Chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” như: (i) bãi bỏ và cắt giảm trên 25 

thủ tục hành chính và nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh, đặc biệt là xóa bỏ cơ chế 

“xin - cho”, công khai minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương và tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; (ii) lồng ghép một số thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực BVMT, tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo; 
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(iii) giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 15-25 ngày; (iv) thay đổi 

phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu. 

(6) Ban hành Thông tư số 25/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 và văn bản, 

tổ chức tập huấn hướng dẫn các địa phương thực hiện các kiến nghị để thống nhất 

cách hiểu, áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 08 nhóm vấn đề gồm: 

khoảng cách an toàn từ khu xử lý rác thải đến khu dân cư; quan trắc nước thải, cấp 

chứng chỉ tư vấn môi trường; sử dụng tro bay, thạch cao nhân tạo, tro đáy, xỉ được 

thu hồi từ quá trình thải ra của các nhà máy nhiệt điện; quy định về ngưỡng chất thải 

nguy hại, thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường, 

trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc tạm 

đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với doanh nghiệp; đánh giá tác động môi trường, 

bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên, quản lý chất thải. 

(7) Trình ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải để tạo hành lang pháp lý, 

quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, huy động các lực lượng trong giải quyết các sự 

cố về môi trường.  

b) Kiến nghị đang triển khai thực hiện. 

(1) Về các kiến nghị liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi Bộ đã 

chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành để trình Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật 

Bảo vệ môi trường (sửa đổi). 

(2) Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường: Bộ đã trình 

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

155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường (tại Tờ trình số 91/TTr-BTNMT ngày 29/11/2019) hiện đang tiếp thu, 

hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, ban hành. 

1.3. Về địa chất khoáng sản 

(1) Về nội dung chồng chéo, vướng mắc giữa Luật Khoáng sản với pháp 

luật khác: Bộ đã tổng hợp để báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà 

soát văn bản pháp luật chồng chéo để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính đồng 

bộ, thống nhất của pháp luật. 

(2) Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về 

quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-

CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

để tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. 

(3) Về điều chỉnh, bổ sung khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với 

khoáng sản titan, Bộ đã lập đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến để 

Chính phủ ban hành Nghị định quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để sử 

dụng quỹ đất thuộc khu vực dự trữ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo yêu cầu 

bảo vệ khoáng sản. 

(4) Về khoanh định, công bố một số khu vực khoáng sản nhỏ lẻ: từ tháng 10 

năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định 08 

khu vực khoáng sản nhỏ lẻ trên địa bàn các tỉnh: Yên Bái, Hải Dương, Tuyên 

Quang, Phú Thọ và Quảng Nam. 
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(5) Về hướng dẫn việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát để kiểm soát sản 

lượng khoáng sản khai thác thực tế theo Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 

22 tháng 12 năm 2017 của Bộ. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn 

bản hướng dẫn trực tiếp cho từng địa phương khi có văn bản đề nghị và thực hiện 

trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản. 

1.4. Về quản lý tổng hợp biển và hải đảo 

Về kiến nghị thống nhất thẩm quyền giao đất, giao khu vực biển đối với các 

dự án có sử dụng đất, có sử dụng biển, Bộ đã trình Chính phủ Nghị định thay thế 

Nghị định 51/2014/NĐ-CP. Theo đó, đã quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

biển quyết định giao khu vực biển nằm trong phạm vi vùng biển 06 hải lý tính từ 

đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền, khu vực 

biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật thủy 

sản có phạm vi thuộc hai hay nhiều đơn vị hành chính cấp huyện và khu vực biển 

có một phần nằm trong vùng biển 03 hải lý và có một phần nằm ngoài vùng biển 

03 hải lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển quyết định giao khu vực biển cho cá 

nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 

Luật thủy sản nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm của đất liền và của các đảo. 

1.5. Về cải cách hành chính và tổ chức bộ máy 

(1) Đơn giản 80,1% thủ tục hành chính; 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh; 

bãi bỏ, thay thế, tích hợp 81 thủ tục hành chính. Tổng số chi phí tiết kiệm được từ 

việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh 

khoảng 1.047 tỷ đồng/năm. 

 (2) Về việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 

50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014, Bộ đã phối hợp với các địa 

phương tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện và xây dựng dự thảo Thông tư 

thay thế Thông tư liên tịch số 50 nêu trên; hiện nay đang chờ Chính phủ ban hành 

Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

để có cơ sở pháp lý tiến hành các thủ tục tiếp theo để ban hành Thông tư. 

 (3) Về xây dựng vị trí việc làm của ngành: Bộ đã có văn bản gửi các địa 

phương xây dựng danh mục vị trí việc làm của ngành; sau đó, đã có 34 địa phương 

gửi danh mục vị trí việc làm, hiện nay đã hoàn thành danh mục vị trí việc làm của 

ngành, gửi Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đã thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hiện 

nay, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã thông qua Danh mục và gửi Ban Tổ chức 

Trung ương. 

(4) Về Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương: hiện nay Bộ giao Vụ Tổ chức 

cán bộ, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn tổ 

chức và hoạt động của Quỹ BVMT địa phương. Dự kiến Thông tư sẽ ban hành 

trong tháng 8/2020. 

1.6. Về ứng dụng công nghệ thông tin 

(1) Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản hướng dẫn dùng chung: Bộ đã 

xây dựng hệ thống này với các công cụ tra cứu tìm kiếm thông minh hiện nay hệ 

thống này đang được thử nghiệm và cập nhật dữ liệu sẽ đưa vào sử vào cuối quý II 
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năm 2020 để các địa phương tra cứu. 

(2) Về hoàn thiện hệ thống tương tác để Lãnh đạo Bộ, các đơn vị, các Sở 

Tài nguyên và Môi trường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trên hệ thống: hiện 

nay, Bộ đã thực hiện các phương thức họp, làm việc trực tuyến; thực hiện trao đổi 

hoàn toàn trên môi trường mạng. 

(3) Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin báo cáo kết nối với hệ thống báo 

cáo của Chính phủ. 

1.7. Về công tác, dự báo; điều tiết nguồn nước 

Chất lượng công tác dự báo hạn dài, tăng độ chi tiết của các bản tin để các 

địa phương chủ động phương án sản xuất kinh doanh, ứng phó, phòng chống thiên 

tai kịp thời, hiệu quả, giảm tổn thất.  

Điều chỉnh vận hành, điều tiết xả nước các hồ chứa lớn, quan trọng trên các 

lưu vực sông Mã, sông Cả, sông Hương, Vu Gia - Thu bồn, sông Ba, sông Sê San, 

sông Đồng Nai,… để góp phần vừa cấp nước cho hạ du vừa bảo đảm đủ nguồn 

nước cấp cho hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn, nhất là chuẩn bị bước vào 

thời kỳ nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước, sử dụng điện tăng cao. Chuyển giao các 

công trình giếng khoan đã được tìm kiếm, thăm dò và hỗ trợ các cung cấp nước 

cho các khu dân cư thiếu nước sinh hoạt cần ưu tiên cấp bách ở một số tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên. 

2. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Với chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh 

thành phố trực thuộc Trung ương, công tác tổ chức thực thi chính sách, pháp luật 

về tài nguyên và môi trường có sự chuyển biến rõ nét, thực chất trên các lĩnh vực 

và trong phạm vi cả nước. Đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra, đóng góp quan 

trọng cho việc hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng, bao gồm: đóng góp 

cho ngân sách trực tiếp thông qua các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên 

nước, gián tiếp thông qua việc kiểm soát tốt các vấn đề môi trường đối với các dự 

án lớn, đơn giản hoá thủ tục hành chính, sớm tạo mặt bằng cho triển khai các dự 

án; giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế thông qua việc làm tốt công tác dự báo khí 

tượng thuỷ văn; nâng cao nhận thức của người dân về BVMT nói chung và đặc 

biệt là hạn chế rác thải nhựa. 

Chỉ số tiếp cận đất đai tăng đều qua các năm, tỷ lệ người dân phản ánh có 

bôi trơn trong làm thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 29% so với năm 2016; chỉ 

đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) đối với dịch vụ công về đất đai, 

môi trường tăng đều qua 3 năm. Nhiều tỉnh không có hồ sơ chậm muộn quá 

hạn, hoặc tỷ lệ quá hạn dưới 0,5%. 

Các vi phạm pháp luật được tập trung xử lý, thu hồi 1.484 ha đất vi phạm, 

Tình trạng lãng phí, vi phạm pháp luật về đất đai được giải quyết, xử lý hơn 1.300 

dự án chậm triển khai với diện tích 18.844 ha; tỷ lệ khiếu kiện trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường trung bình khoảng 9% mỗi năm trong giai đoạn 2016 - 2019. 

Các nguồn tài nguyên được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đóng góp cho tăng 

trưởng. Chuyển dịch 24,5 nghìn ha đất cho cho phát triển sản xuất kinh doanh phi 
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nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, nhà ở, đưa 43,6 nghìn ha đất 

chưa sử dụng vào sử dụng; cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 sắp xếp đất đai của các 

nông, lâm trường. Hoàn thành cấp GCN với 97,36% diện tích cần cấp giấy; đưa vào 

vận hành 165/713 cơ sở dữ liệu đất đai. Nguồn thu từ đất đạt 172 nghìn tỷ, chiếm 

gần 12% thu ngân sách nội địa. Tài nguyên nước từng bước được sử dụng bền vững, 

điều tiết hài hòa nguồn nước phục vụ đa mục tiêu đảm bảo an ninh nguồn nước. 

Tiềm năng khoáng sản chiến lược, phát huy nguồn tài nguyên khoáng sản cho phát 

triển  trong đó thu từ khoáng sản năm 2019 là 4.780 tỷ đồng. Tiềm năng, thế 

mạnh của các vùng biển, ven biển được phát huy trở thành khu vực phát triển năng 

động cực tăng trưởng mới. 

- Công tác quản lý, BVMT đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức 

đến hành động. Chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án công nghệ cao, dự án có tỷ 

lệ đầu tư về môi trường lớn, từng bước tiệm cận hài hòa giữa phát triển kinh tế với 

bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng tăng trưởng. Phòng ngừa, kiểm soát các 

nguy cơ ô nhiễm; thiết lập 600 trạm quan trắc môi trường tự động tại các cơ sở có 

nguy cơ cao ô nhiễm môi trường kết nối liên tục với 50 Sở TN&MT để kiểm soát, 

giám sát qua đó giảm 50% số vụ việc, sự cố về môi trường. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dự báo và xây dựng kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh, phòng chống thiên tai; triển khai chuyển đổi sản xuất quy mô lớn với 

mô hình kinh tế phù hợp với tự nhiên, ứng dụng công nghệ cao,...qua đó giảm thiểu 

thiệt hại do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TRONG TRONG NĂM 2020 

Năm 2020 là năm “về đích” hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã 

hội, môi trường của giai đoạn 2016 - 2020, tạo nền tảng cho các mục tiêu dài hạn 

hơn đến năm 2030, 2045, đặc biệt là trong bối cảnh tác động của dịch bênh 

COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, toàn ngành cần tập 

trung một số nhiệm vụ giải pháp sau đây: 

1. Tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường để trình Quốc hội 

thảo luận cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và Thông qua tại kỳ họp thứ 10. Sửa đổi, bổ 

sung các quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ để giải quyết, tháo gỡ ngay 

các vấn đề từ thực tiễn công tác quản lý đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo. Tập 

trung giải quyết các vướng mắc về quy hoạch; triển khai công tác lập quy hoạch 

đảm bảo các định hướng lớn, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm 

nhìn dài hạn kết nối với quy hoạch để tạo sự liền mạch, phát huy tiềm năng thế 

mạnh về tài nguyên cho phát triển bền vững. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện 

tử. Tập trung chuyển đổi số ngành TN&MT thông qua xây dựng các cơ sở dữ nền 

tảng như đất đai, tài nguyên nước, môi trường,…, dữ liệu quan trắc. Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát, cắt giảm thực chất 50% số thủ tục 

hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu 

kiểm; phấn đấu cung cấp 50% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết ở cấp độ 4 nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, qua đó 

nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Quy 

hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 
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2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo. 

(3) Rà soát cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra để hỗ trợ doanh nghiệp vượt 

qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các địa phương triển 

khai công tác Đại hội các cấp. 

(4) Mở rộng cung cấp dịch vụ định vị chính xác cho các hoạt động kinh tế, xã 

hội, quản lý lãnh thổ, phát triển đô thị thông minh. Phát triển hạ tầng dữ liệu không 

gian quốc gia (NSDI). Hoàn thành việc hiện đại hóa hệ tọa độ quốc gia, hệ độ 

cao quốc gia công bố hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia. Xây dựng các cơ sở 

dữ liệu/hệ thống thông tin về TN&MT, chia sẻ, kết nối liên thông từ giữa các 

ngành, giữa Trung ương và địa phương; đảm bảo thuận lợi trong tiếp cận thông tin 

của người dân; tạo lập nền tảng thông tin, dữ liệu tiến tới xây dựng Chính phủ số, 

nền kinh tế số. 

(6) Cân đối đủ nguồn lực thực hiện các vấn đề cấp bách của ngành tài nguyên 

và môi trường. Tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí cho các nhiệm vụ chưa 

thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, tiết kiệm 

tối đa chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh thiết, công tác nước ngoài. Triển 

khai nhanh, quyết liệt công tác phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước, đẩy nhanh 

tiến độ thưc hiện các dự án, phấn đấu giải ngân dự toán đúng tiến độ được giao. 

Giám sát chặt chẽ đầu tư công, ngồn vốn vay, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản 

công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

(6) Hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định khuyến khích tích tụ, 

tập trung đất đai; tập trung rà soát các vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

để đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành 

chính, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư công. 

Hoàn thành đúng tiến độ công tác kiểm kê đất đai; thực hiện sắp xếp, tăng cường 

quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường. Thực hiện kết nối 

liên thông thủ tục với cơ quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp 

giấy chứng nhận sở hữu nhà công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở 

hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất để nâng cao chỉ số đăng ký tài sản (A7) lên từ 

10 đến 15 bậc, rút ngắn thời gian thực hiện đăng ký tài sản trên thực tế xuống còn 

không quá 30 ngày. Nâng cao xếp hạng chỉ số Chất lượng hành chính đất đai lên 

từ 5 đến 7 bậc.  

(7) Lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông liên tỉnh. 

Giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; thực hiện các giải 

pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn; điều hoà, phân bổ nguồn nước cho các 

mục đích sử dụng. Nghiên cứu các giải pháp tổng thể quy hoạch để trữ nước trước 

mắt ưu tiên những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng hạn hán như đồng bằng sông 

Cửu Long, Tây Nguyên và Trung Bộ. Triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, 

giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực 

sông với sự tham gia giám sát của cộng đồng. 

(8) Tổng kết đánh giá Luật Khoáng sản, xây dựng Quy hoạch điều tra cơ bản 

địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-3030, tầm nhìn đến 2050; thực hiện 
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thống kê, kiểm kê tài nguyên khoáng sản trên phạm vi toàn quốc; triển khai điều tra 

tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây 

Bắc, Trung Trung Bộ phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Sửa 

đổi Nghị định số 22/2012/NĐ-CP  quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

để chuyển hóa nguồn tài nguyên khoáng sản thành nguồn lực cho phát triển. 

(9) Triển khai chiến lược phát triển kinh tế biển, tăng cường nghiên cứu khoa 

học và điều tra cơ bản về biển để từng bước làm chủ biển khơi. Tập trung xây dựng 

quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển 

khai các Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong đó ưu tiên 

điều tra cơ bản, nâng cao năng lực cho các cơ quan nghiên cứu về biển, phát triển đội 

ngũ nhà khoa học; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hóa về biển, đảo, bảo đảm tính tích 

hợp, chia sẻ và cập nhật. Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm lượng rác thải 

nhựa và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái.. 

(10) Tạo chuyển biến căn bản, chủ động trong công tác quản lý, BVMT, xây 

dựng nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế tuần hoàn. Triển khai lập các Quy hoạch 

BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển mạng lưới quan trắc môi trường làm cơ 

sở phân vùng, định hướng đầu tư, phát triển các ngành kinh tế, phù hợp với ngưỡng 

chịu tải của môi trường. Ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường phù hợp 

chuẩn mực khu vực và quốc tế; xây dựng lộ trình áp dụng để thiết lập hàng rào kỹ 

thuật ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường vào Việt Nam. Ứng dụng công nghệ để 

quản lý môi trường thông minh, phát huy vai trò trung tâm của người dân, các tổ 

chức chính trị xã hội trong công tác giám sát, thực hiện BVMT. Triển khai các giải 

pháp đồng bộ để xử lý, tái chế rác thải đảm bảo tối ưu về kinh tế, an toàn về xã hội và 

môi trường. Triển khai Kế hoạch hành động quản lý chất lượng không khí; thúc đẩy 

thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm các nguồn nước mặt, đảm bảo tỷ lệ KCN, khu chế 

xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt ít nhất 90%. Kiểm soát chặt chẽ nguồn 

thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao bằng công nghệ giám sát tự động.  

(11). Nâng cao chất lượng dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện 

tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ 

thiên tai. Phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, địa phương; giữa dự báo và xây 

dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, ứng phó, phòng chống thiên tai. 

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tổng thể trong kế hoạch quốc gia ứng phó 

với BĐKH, tăng cường điều phối liên vùng, thực hiện chuyển đổi sản xuất quy mô 

lớn dựa vào điều kiện tự nhiên. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-

TTg ngày 05/9/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển 

bền vững đồng ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Thực hiện một số dự án cấp bách 

về phòng chống sạt lở đê sông, đê biển và tạo sinh kế bền vững. Thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất quy mô lớn ở các vùng chịu tác động mạnh của 

BĐKH như ĐBSCL, Duyên hải Nam Trung bộ,.. để chủ động thích ứng, chuyển 

hóa các thách thức thành lợi thế cho phát triển, đảm bảo sinh kế bền vững cho 

nhân dân. Xây dựng các nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2015.  

(12) Tăng cường tổ chức truyền thông, phổ biến các cơ chế chính sách, chủ 
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trương lớn về tài nguyên và môi trường, tổ chức hiệu quả các ngày lễ lớn, sự kiện 

về tài nguyên và môi trường trong năm; tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hướng dẫn 

người dân thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa Bộ và các 

địa phương, giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp, các Bộ, cơ quan trung ương./. 


