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PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BTNMT ngày       tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì/phối hợp 

Thời gian 

trình 
Cấp trình Ghi chú 

I Lĩnh vực đất đai     

1 
Đề án Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến 

năm 2045 
Tổng cục Quản lý đất đai 11/2020 Chính phủ  

2 Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế  11/2020 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

3 
Đề án điều tra, khảo sát, thu thập, theo dõi, cập nhật giá đất thị trường; xây 

dựng chỉ số biến động giá đất thị trường 
 11/2020 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

4 Dự án “Điều tra, xây dựng bản đồ giá đất và cơ sở dữ liệu giá đất”  7/2020 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

II Lĩnh vực Địa chất khoáng sản     

5 
Nhiệm vụ Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 

2021-3030, tầm nhìn đến 2050 
 Tháng 10 TTgCP  

III Lĩnh vực Biển và Hải đảo     

6 
Đề án tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường điều phối và hợp 

tác môi trường biển 

Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam 
Tháng 9 TTgCP  

7 
Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam 
Tháng 11 Chính phủ  

IV Lĩnh vực Khí tượng thủy văn     
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì/phối hợp 

Thời gian 

trình 
Cấp trình Ghi chú 

8 
Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất 

và phòng chống thiên tai ở ĐBSCL dưới tác động của biến đổi khí hậu 
Viện Khí tượng thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 

Tháng 5 TTgCP  

9 

Đánh giá và phân vùng khí hậu, các yếu tố thời tiết, khí hậu bất lợi phục vụ 

chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, phòng tránh 

thiên tai vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Tháng 5 TTgCP  

10 

Đánh giá chất lượng môi trường đất, điều kiện khí hậu và thủy văn phục vụ 

quy hoạch và phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng cộng nghệ cao, Đồng 

bằng sông Hồng 

Viện Khí tượng thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 
Tháng 5 TTgCP  

V Lĩnh vực Biến đổi khí hậu     

11 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo rà soát và cập nhật 

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam. 

Cục Biến đổi khí hậu 

Tháng 5 TTgCP  

12 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dự án, 

nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Tháng 11 TTgCP  

13 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 

ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. 
Tháng 10 TTgCP  

14 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, 

thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia. 
 Tháng 11   

VI Lĩnh vực Quản lý tài nguyên nước     

15 
Hiệp định về Quy chế sử dụng nước dọc biên giới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam và Vương quốc Campuchia  
 Tháng 5 TTgCP  

16 
Hoàn thiện “Đề án tổng thể về ảnh hưởng của phát triển thủy điện dòng chính 

sông Mê Công làm cơ sở xác định chủ trương đối sách của Việt Nam”. 
 Tháng 5 TTgCP  

VII Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý     
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì/phối hợp 

Thời gian 

trình 
Cấp trình Ghi chú 

17 
Chiến lược phát triển ngành đo đạc bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian 

địa lý quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 
 Tháng 10 TTgCP  

VIII Lĩnh vực viễn thám     

18 Tăng cường năng lực quản lý viễn thám  Tháng 11 TTgCP  
 


