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          Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. 

 

Trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ ban hành Chương 

trình công tác năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Chương trình công tác năm 

2021 của Bộ, Chương trình hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 01/NQ-

CP của Chính phủ để xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của đơn vị. 

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp 

chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác của 

Bộ. Các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng ngay các đề án, văn bản quy phạm 

pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng hạn đã đăng ký, định kỳ trước ngày 25 hằng 

tháng báo cáo tiến độ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- VPCP (các Vụ: TH, KGVX, NN, CN, QHQT, PL); 

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; VPĐU, VPBCSĐ, 

 Công đoàn Bộ, Đoàn TNCSHCM, Hội cựu  

  chiến binh cơ quan Bộ;  

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  

- Lưu: VT, VP (TH). 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 
 
 

 

 

Trần Hồng Hà 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Công văn  số        /BTNMT-VP ngày        tháng 01 năm 2021) 
 

STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

A. CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

I. Lĩnh vực đất đai 

1 

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

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về về tiếp tục 

đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,tạo nền tảng để đến 

năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại. 

Tổng cục Quản lý 

đất đai 

Vụ Pháp chế và các 

đơn vị liên quan 

Theo Chương trình làm việc 

của Trung ương khóa XIII  

 

2 

Nghị định quy định chi tiết việc thí điểm một số chính 

sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng, trong quản lý, 

xây dựng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt 

động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.  

Tổng cục 

Quản lý đất đai 
Vụ Pháp chế  20/01/2021 Tháng 1 

 

3 
Dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự 

án Luật Đất đai (sửa đổi) 

Tổng cục 

Quản lý đất đai 
Vụ Pháp chế  Tháng 10 Tháng 11 

 

II. Lĩnh vực Môi trường 

4 

Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam giai 

đoạn 2021-2030 

Tổng cục Môi 

trường 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
Tháng 4 Tháng 5 

 

5 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi 

trường 

Tổng cục Môi 

trường 
Vụ Pháp chế Tháng 8 Tháng 9 

 



3 

STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

6 

Đề án kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ 

sở dữ liệu đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2040 

Tổng cục Môi 

trường 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
Tháng 9 Tháng 10 

 

7 
Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến 2040 

Tổng cục Môi 

trường 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
Tháng 9 Tháng 10 

 

III. Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 

8 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW 

ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến 

lược khoảng sản và Công nghiệp khai khoáng đến năm 

2020 tầm nhìn đến năm 2030 

Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản 

Các đơn vị có liên 

quan của Bộ 

Theo Chương trình làm 

việc của Bộ Chính trị khóa 

XIII 

 

9 
Chiến lược khoáng sản giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 

đến năm 2050 

Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản 

Các đơn vị có liên 

quan của Bộ 
Tháng 11 Tháng 12 

 

III. Lĩnh vực Biển và Hải đảo  

10 

Nghị định quy định về chuyển nhượng, thế chấp, góp 

vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển và tài sản 

gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng 

thủy sản; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu 

vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục 

đích công cộng, quốc phòng, an ninh 

Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam 
Vụ Pháp chế Tháng 5 Tháng 6 

 

11 
Đề án Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng 

Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương 
Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 
Tháng 5 Tháng 6 

 



4 

STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

12 

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 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
Tháng 10 Tháng 11 

 

IV. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn    

13 

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

Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên 

tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai  

Tổng cục  

Khí tượng thuỷ văn 
Vụ Pháp chế Tháng 2 Tháng 3 

 

14 
Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tổng cục  

Khí tượng thuỷ văn 

Các đơn vị có liên 

quan của Bộ 
Tháng 8 Tháng 9 

 

15 

Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm Khí tượng 

thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Tổng cục  

Khí tượng thuỷ văn 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
  

 

V. Lĩnh vực tài nguyên nước   

15 Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia 
Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

Các đơn vị có liên 

quan của Bộ 
Tháng 7 Tháng 8 

 

16 
Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước 

quốc gia 
Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

Trung tâm Quy 

hoạch và điều tra tài 

nguyên nước quốc 

gia và các đơn vị có 

liên quan của Bộ 

Tháng 7 Tháng 8 

 



5 

STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

17 
Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ 

Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Trung tâm Quy hoạch 

và điều tra tài nguyên 

nước quốc gia 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước và 

các đơn vị có liên 

quan của Bộ 

Tháng 8 Tháng 9 

 

18 
Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Sê San đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Trung tâm Quy hoạch 

và điều tra tài nguyên 

nước quốc gia 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước và 

các đơn vị có liên 

quan của Bộ 

Tháng 8 Tháng 9 

 

19 
Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Srepok đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Trung tâm Quy hoạch 

và điều tra tài nguyên 

nước quốc gia 

Các đơn vị có liên 

quan của Bộ 
Tháng 8 Tháng 9 

 

20 
Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai 

đoạn đến năm 2025  

Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

Trung tâm Quy 

hoạch và điều tra tài 

nguyên nước quốc 

gia và các đơn vị có 

liên quan của Bộ 

Tháng 9 Tháng 10 

 

21 
Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

Trung tâm Quy 

hoạch và điều tra tài 

nguyên nước quốc 

gia và các đơn vị có 

liên quan của Bộ 

Tháng 11 Tháng 12 

 

22 
Đề án Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước 

tỷ lệ 1:100.000 lãnh thổ Việt Nam 

Trung tâm Quy 

hoạch và điều tra tài 

nguyên nước quốc 

gia 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước và 

các đơn vị có liên 

quan của Bộ  

Tháng 10 Tháng 11 

 



6 

STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

VI.  Lĩnh vực Biến đổi khí hậu 
  

23 
Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

và bảo vệ tầng ô-dôn  

Cục Biến đổi khí 

hậu 
Vụ Pháp chế Tháng 8 Tháng 9 

 

24 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ 

thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến 

đổi khí hậu. 

Cục Biến đổi khí 

hậu 
Vụ Pháp chế Tháng 9 Tháng 10 

 

25 

Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát 

thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính 

(Khoản 3 Điều 91 Luật BVMT) 

Cục Biến đổi khí 

hậu 
Vụ Pháp chế Tháng 9 Tháng 10 

 

26 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam. 

Cục Biến đổi khí 

hậu 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
Tháng 10 Tháng 11 

 

27 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ thực hiện đóng góp do quốc gia tự 

quyết định (NDC) của Việt Nam. 

Cục Biến đổi khí 

hậu 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
Tháng 11 Tháng 12 

 

VII. Lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam   

28 

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

số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 

Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý 
Vụ Pháp chế Tháng 7 Tháng 8 

 



7 

STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

B. CÁC VĂN BẢN, NHIỆM VỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG   

I. Lĩnh vực chung   

1 

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế Tháng 4 Tháng 5  

2 
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 

Vụ Pháp chế 
Hội đồng tư vấn 

thẩm định 
Tháng 7 Tháng 8  

II. Tổng cục Quản lý đất đai 

3 
Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ 

thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.   

Tổng cục Quản lý 

đất đai 

- Vụ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Vụ Kế hoạch - 

Tài chính; 

- Vụ Pháp chế. 

Tháng 5 Tháng 6  

III. Lĩnh vực Môi trường   

4 Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 
Tổng cục Môi 

trường 

- Vụ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

Tháng 02 Tháng 3 

 

5 
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

Tổng cục Môi 

trường 
Vụ Pháp chế Tháng 9 Tháng 10 
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STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

IV. Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản   

6 

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

liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC 

ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn 

góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ 

bản địa chất về khoáng sản. 

Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản 

Việt Nam 

Vụ Pháp chế. Tháng 9 Tháng 10 

 

V. Lĩnh vực Khí tượng và Thủy văn   

7 
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quan trắc hải văn. 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 

- Vụ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

Tháng 5 Tháng 6 

 

8 
Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương 

ứng với các cấp báo động lũ. 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 

- Vụ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế. 

Tháng 7 Tháng 8 

 

VI. Lĩnh vực tài nguyên nước 

9 
Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước.  

Cục Quản lý tài 

nguyên nước. Vụ Pháp chế. Tháng 8 Tháng 9 
 

VII. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

10 
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của 

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

Cục Biến đổi khí 

hậu 
Vụ Pháp chế. Tháng 9 Tháng 10 

 



9 

STT Tên đề án, VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 

trình 

Đơn vị phối hợp 

và thẩm định 

Thời gian trình 

Ghi chú Trình Bộ 

trưởng 

Trình CP, 

TTgCP/ 

trình BT 

ban hành 

VIII. Lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý   

11 
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 tỉnh Lâm Đồng 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế Tháng 3 Tháng 4 
 

12 
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 tỉnh Gia Lai 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế Tháng 4 Tháng 5 
 

13 

Thông tư quy định 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 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

- Vụ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Vụ Pháp chế 

Tháng 5 Tháng 6 

 

14 
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 tỉnh Kon Tum 

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

Vụ Pháp chế Tháng 5 Tháng 6 

 

15 
Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lưới 

trọng lực quốc gia 

- Viện Khoa học Đo 

đạc và Bản đồ. 

- Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

- Vụ Kế hoạch - 

Tài chính; 

- Vụ Pháp chế. 
Tháng 9 Tháng 10 

 

 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-18T14:59:31+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Vĩnh Khang<nvkhang@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-20T07:48:59+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Hà<thha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-20T08:10:16+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-20T08:10:21+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-20T08:10:25+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




