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BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác cải cách hành chính 

(CCHC), Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác 

CCHC 6 tháng đầu năm năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, quyết định, chương trình nhằm đảm bảo chất 

lượng và tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm, chủ động xử lý, 

phối hợp theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh đảm bảo hoàn thành đúng hạn đã 

đăng ký, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện
1
. Tập trung chỉ đạo hoàn 

thiện thể chế pháp luật ngành TN&MT; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và 

công nghệ, triển khai Chính phủ điện tử… phát huy trí tuệ, đoàn kết để đưa các 

nguồn lực TN&MT phục vụ phát triển bền vững. 

Thực hiện Chính phủ điện tử và tiến trình chuyển đổi số của ngành 

TN&MT
2
, đảm bảo thực hiện quản lý, điều hành trên phương thức, quy trình, 

mô hình của công nghệ số, áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo, dữ liệu số 

thông minh và nhân lực chất lượng cao hướng tới bảo đảm cho các mục tiêu 

quản lý, hoạch định chính sách, chỉ đạo điều hành, khai thác, sử dụng hiệu quả, 

bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.  

                                         
1
 Bộ xây dựng Chương trình hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021; xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 và các Kế hoạch CCHC thành phần.  
2 Bộ ban hành Chương trình Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế 

hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 - 2025 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 
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Bộ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của 03 đường dây nóng ở Trung 

ương để người dân và tổ chức, doanh nghiệp có thể thông tin trực tiếp hoặc gửi 

những phản ánh, kiến nghị về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các 

phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận và tích cực xử lý
3
. 

 2. Công tác tuyên truyền CCHC  

 Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành và 

các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công 

tác CCHC. Ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng công tác thi đua khen thưởng, 

tuyên truyền chủ trương, pháp luật về thực hiện các chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, về hưởng ứng các phong trào
4
.  

Tổ chức tuyên truyền các nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 

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 và tổng kết thi hành Luật đất đai 2013; 

xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

2020; quy hoạch tài nguyên nước hướng đến sử dụng nguồn nước hiệu quả và 

phát triển bền vững v.v. 

 

 

 

                                         
3 Đường dây nóng do Thanh tra Bộ quản lý đã tiếp nhận 97 thông tin của người dân, đến nay đã xử lý phát hành 

21 công văn yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ TN&MT; đối với 76 

thông tin có nội dung liên quan đến khiếu nại, kiến nghị, hỏi đáp đã được cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn trực tiếp 

cho công dân; (2) Đường dây nóng của Tổng cục Quản lý đất đai đã tiếp nhận, xem xét, giải quyết 87/87 thông 

tin theo đúng quy định của pháp luật. Cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền hoặc liên hệ với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định; (3) Đường dây nóng của Tổng cục 

Môi trường đã tiếp nhận tổng số 121 vụ việc phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường. Trong đó, có 44/121 vụ 

việc đã được xử lý (chiếm 36%) và còn lại 77/121 vụ việc đang được các địa phương xử lý (chiếm 64%).  
4 Công văn số 165/BTNMT-TĐKTTT về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, 

người đứng đầu cơ quan báo chí; Công văn số 1845/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/4/2021 về việc phổ biến, tổ 
chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên 

truyền phục vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 

2679/BTNMT-TĐKTTT ngày 19/5/2021 về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Đề cương tuyên 

truyền Quyết định số 238- QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Quy 

chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện pháp luật, 

triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Ban hành 

Công văn số 2234/BTNMT-TĐKTTT ngày 12/5/2021 về việc tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm 

Ngày Gia đình Việt Nam; triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; Ban hành Công 

văn số 2765/BTNMT-TĐKTTT ngày 24/5/2021 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021. 
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3. Công tác kiểm tra CCHC  

Bộ TN&MT đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và 

CCHC năm 2021
5
. Theo đó, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra 12 đơn vị thuộc Bộ về 

công tác CCHC; 6 Sở TN&MT về công tác tổ chức cán bộ, có lồng ghép kiểm 

tra về nội dung CCHC. Thực hiện phòng, chống Dịch Covid 2019, dự kiến thời 

gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ quý III năm 2021. 

4. Công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020 

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; Quyết định số 

17/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác 

định Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ đã hoàn thành tự đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số CCHC của Bộ, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2021 

1. Cải cách thể chế  

1.1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

  Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2021, Chương trình 

công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 

2021 của Bộ TN&MT, Bộ phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc 

ban hành theo thẩm quyền 24 văn bản (07 nghị định, 02 Quyết định và 15 Thông 

tư), trong 6 tháng đầu năm, Bộ phải xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản (02 Nghị định, 01 Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ, 08 Thông tư). 

Về kết quả xây dựng, trình ban hành văn bản:  

+ Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ: Bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 văn bản. Đến 

nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 văn bản
6
, Bộ Tư pháp đang 

thẩm định 01 văn bản
7
. 

                                         
5 Quyết định số 3118/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020. 
6 Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 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 
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+ Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: Bộ trưởng phải ban 

hành 08 thông tư. Đến nay, Bộ trưởng đã ban hành 02 Thông tư, 06 Thông tư đang 

hoàn thiện, chuẩn bị được ban hành. 

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã 

ban hành 07 văn bản
8
 (đã trình ban hành từ năm 2020 hoặc không có trong 

Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2021); Bộ cũng đã phối hợp các cơ quan 

có liên quan rà soát, hoàn thiện 03 dự thảo Nghị định chưa được ban hành; tiếp 

tục xây dựng, hoàn thiện các dự  thảo VBQPPL theo Kế hoạch, Chương trình đã 

được phê duyệt. 

 1.2. Về công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật 

a) Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: 

Rà soát để công bố VBQPPL lĩnh vực TN&MT hết hiệu lực 06 tháng đầu 

năm 2021; rà soát chuyên sâu pháp luật đất đai theo yêu cầu của Tổ công tác của 

Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL tại Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 

13/5/2021; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây 

vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; 

báo cáo gửi Bộ Tư pháp về kết quả rà soát
9
 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính 

phủ theo yêu cầu
10

 ; rà soát pháp luật về giáo dục đào tạo, pháp luật về hợp 

đồng, tác động của đại dịch covid,... theo yêu cầu của Chính phủ. 

b) Công tác hợp nhất VBQPPL, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật  

                                                                                                                               
kinh tế và Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên 

tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. 
7 Dự thảo 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.  
8 (1) Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 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; (2) Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; (3) Nghị định số 51/2021/NĐ-CP 

ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; (4) Nghị định 

số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; (5) Nghị 
định số 55/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (6)Thông tư số 

01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

(7)Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ 

phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. 
9 Công văn số 1296/BTNMT-PC ngày 22/3/2021. 
10 Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau 

khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Công văn số 514/TTg-PL ngày 22/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 
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Bộ đã hoàn thiện ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành liên quan và gửi Bộ 

Tư pháp báo cáo trình Chính phủ ký xác thực đối với Đề mục Khí tượng thủy 

văn; thực hiện cập nhật các VBQPPL mới được ban hành vào các Đề mục theo 

quy định và thực hiện hợp nhất đối với các VBQPPL được sửa đổi, bổ sung theo 

quy định, theo đó, ban hành 04
11

 văn bản hợp nhất. 

1.3. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Bộ đã ban hành Quyết định kiểm tra VBQPPL và kiểm tra xử phạt vi 

phạm hành chính tại Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam và một số Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, từ đầu năm đến nay, Bộ chưa tổ chức 

việc theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT tại các địa phương. 

1.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Bộ đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021
12

 của Bộ TN&MT, trọng tâm là phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai
13

 bên cạnh việc phổ biến các văn bản mới được ban hành 

trong năm 2020; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
14

.   

Xây dựng và hoàn thiện trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế của Bộ 

để tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về TN&MT; triển khai nhiệm vụ 

phổ biến pháp luật thông qua trang thông tin điện tử của Bộ, trang Chính sách, 

pháp luật về TN&MT; phê duyệt nhiệm vụ "Phổ biến, tập huấn pháp luật về 

TN&MT tập trung cho địa phương, doanh nghiệp năm 2021"; phối hợp với Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT. 

Triển khai thực hiện nhiều hoạt động phổ biến các văn bản mới ban hành 

do Bộ, ngành khác chủ trì, đặc biệt là các hoạt động phổ biến, thi tìm hiểu pháp 

luật về bầu cử; tham gia đánh giá hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật các cấp; góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định của 

                                         
11 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 06/01/2021 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 Lào Cai; VBHN số 02/VBHN-BTNMT ngày 

4/5/2021 hợp nhất Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 41/2021/NĐ-

CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ với Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; VBHN số 

03/VBHN-BTNMT ngày4/5/2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; VBHN 

số 04/VBHN-BTNMT ngày 4/5/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 
12 Quyết định số 76/QĐ-BTNMT ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. 
13 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. 
14 Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019. 
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Thủ tướng Chính phủ về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; góp ý cho đề án Tăng cường công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2027. 

 1.5. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ  

 Ngày 05/02/2021, Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2021 

của Bộ
15

. Trên cơ sở đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai xây dựng 

Chương trình công tác năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ.  

Về công tác tiếp dân: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đã tiếp 114 lượt 

công dân với 167 người
16

. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu 

liên quan đến việc thu hồi đất, cấp/thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực TN&MT. Công tác tiếp 

công dân được Bộ thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư: Bộ đã nhận được 1.564 lượt đơn, 

tương ứng với 765 vụ việc
17

, thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng 

sản. Đơn thư không thuộc thẩm quyền đã được Bộ TN&MT hướng dẫn, chuyển 

đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

 2.1. Về đánh giá tác động TTHC, kết quả ban hành TTHC  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đã chỉ đạo việc đánh giá tác động TTHC 

trong dự thảo VBQPPL, như: dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, 

góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng 

thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng 

thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh; 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,… 

                                         
15 Quyết định 262/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021 . 
16 Trong có 10 lượt đoàn đông người (với 49 người); Lãnh đạo Bộ tiếp 17 lượt với 34 người; cán bộ tiếp dân 

thường xuyên tiếp 97 lượt với 133 người. So với cùng kỳ năm 2020, số lượt tiếp dân tăng 26 lượt, số đoàn đông 

người tương đương và số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Bộ giảm 49 người. 
17 Trong 1.564 đơn Bộ nhận được có 799 đơn trùng, không đủ điều kiện (chiếm 51,09 % trên tổng số đơn nhận 

được); số đơn thư phải xử lý là 765 vụ việc, có 04 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 11 vụ việc thuộc thẩm 

quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 12 vụ việc địa phương đã giải quyết hết thẩm quyền; 738 vụ việc 

đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. 
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Bộ đã công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo đó có 07 

TTHC được sửa đổi, bổ sung cấp Trung ương
18

 và 03 TTHC cấp tỉnh
19

.  

2.2. Rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

Triển khai thực hiện Nghị định số 68/NQ-CP, Bộ đã và đang thực hiện rà 

soát phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ TN&MT, thuộc các lĩnh vực: 

đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, khí tượng thủy 

văn, đo đạc và bản đồ, môi trường. Hiện nay, Bộ đang rà soát, hoàn thiện trước 

khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vị chức năng quản 

lý của Bộ (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ cuối tháng 6/2021). 

Tiếp tục duy trì việc cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới 

được ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên trang tin pháp luật trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ; cơ sở dữ liệu quốc gia về Pháp chế; duy trì việc tiếp 

nhận, trả lời các vướng mắc về quy định pháp luật TN&MT nói chung và pháp 

luật về TN&MT liên quan đến doanh nghiệp nói riêng. 

2.3. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, tăng tính 

công khai, minh bạch về thông tin và cách thức thực hiện TTHC , Bộ công bố 

Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả
20

 tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết 

quả giải quyết TTHC của Bộ TN&MT, theo đó, tổng số TTHC của Bộ là 104 

TTHC, trong đó có 09 TTHC được thực hiện theo Quy trình liên thông giải 

quyết TTHC của Bộ.  

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Bộ đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo 

4.279 hồ sơ, trong đó trực tuyến: 1.147 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu 

chính: 1.698 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: 1.434 hồ sơ; đã giải quyết: 

3.172 hồ sơ; đang giải quyết:1.107 hồ sơ. 

                                         
18 Gồm: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; 

Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, 

giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Thẩm định kế hoạch tác động vào 

thời tiết; Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết. 
19 Gồm: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 
20 Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ngày  31/5/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, cập nhật và thay thế Quyết 

định số 3998/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. 
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2.4. Kết quả việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết của Đại biểu Quốc hội, 

cử tri, người dân và doanh nghiệp   

Về trả lời kiến nghị của cử tri: Bộ đã có văn bản trả lời 81 kiến nghị của 

27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
21

;  phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tư pháp trả lời 04 kiến nghị của cử tri các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Nam, 

Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; đang xây dựng văn bản về việc 

trả lời 12 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11. 

Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị của công dân, người dân và doanh nghiệp: Bộ 

đã tiếp nhận 17 phản ánh, kiến nghị qua Cổng dịch vụ công quốc gia
22

 và 19 kiến 

nghị trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
23

. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính  

Bộ tổ chức xây dựng các Thông tư quy định, hướng dẫn về tổ chức bộ 

máy, vị trí việc làm trong lĩnh vực TN&MT
24

; tiếp tục hoàn thiện Đề án và dự 

thảo Quyết định Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành 

TN&MT
25

. Xây dựng, thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các 

đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ số 

101/2020/NĐ-CP và số 120/2020/NĐ-CP; Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT trong nhiệm kỳ Chính phủ Khóa 

XV. Rà soát, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành do 

Bộ làm cơ quan thường trực. 

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm ngành TN&MT; quyết 

định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc 

Bộ năm 2021. Hướng dẫn Sở TN&MT một số tỉnh, thành phố thực hiện kiện 

toàn cơ cấu tổ chức bên trong của Sở theo các Nghị quyết của Trung ương và 

Nghị định của Chính phủ. 

                                         
21 Trong đó, 76 kiến nghị do Ban Dân nguyện chuyển đến và 05 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến. 
22 Bộ đã xử lý 07 kiến nghị, đang xử lý 10 kiến nghị. 
23 Bộ đã xử lý 14 kiến nghị, đang xử lý 05 kiến nghị. 
24 (1)Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng 

TN&MT thuộc UBND cấp huyện; (2)Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành TN&MT, 
định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính ngành TN&MT; (3) Thông tư hướng dẫn vị 

trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu theo hạng chức danh nghề nghiệp 

và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TN&MT; (4)Thông tư quy định 

tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 

lĩnh vực TN&MT; (5)Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành TN&MT, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý 

với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên. 
25 Thay thế Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN&MT đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030. 
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Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các nghị 

định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế
26

 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  

4.1. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và 

chính sách tinh giản biên chế  

Tổ chức xây dựng các Thông tư về công chức, viên chức ngành TN&MT
27

; 

tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn về công chức, 

viên chức
28

; xây dựng bổ sung quy tắc ứng xử của công chức lãnh đạo, viên chức 

quản lý thuộc Bộ; quán triệt, hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu, triển khai các 

văn bản mới của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ
29

. 

Tiếp tục hướng dẫn rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp giai đoạn 2021 - 2026; tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, luân 

chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ công chức, viên 

chức thuộc Bộ; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

đơn vị thuộc Bộ theo quy định; phối hợp, thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hoàn thành việc kê khai và công khai 

bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
30

 theo quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

                                         
26 Các Nghị quyết số:18-NQ/TW, 19-NQ/TW; Nghị quyết số 08/NQ-CP; Các Nghị định số: 101/2020/NĐ-CP, 

120/2020/NĐ-CP, 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP.  
27 Thông tư quy định danh mục vị trí công tác, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức ngành TN&MT; danh mục và thời hạn mà 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 chức vụ; Thông tư quy định chức danh, tiêu chuẩn chuyên gia tư 

vấn trong nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT; Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành TN&MT.  
28 Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ TN&MT; Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT; Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối 

với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT; Hướng dẫn về công tác 

quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
29 Công văn số 1636/BTNMT-TCCB ngày 08/4/2021 của Bộ TN&MT; Công văn số 27-CV/BCSĐTNMT 

ngày 11/5/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT về việc triển khai Kết luận số 01-KL/BTCTW ngày 

16/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. 
30 Các công văn số: 2196/BTNMT-TCCB ngày 11/5/2021, số: 2136/BTNMT-TCCB ngày 07/5/2021 của Bộ TN&MT. 
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Tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành 

TN&MT đối với gần 650 viên chức thuộc Bộ và Sở TN&MT của 29 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương theo Đề án đã được Bộ Nội vụ phê duyệt
31

. 

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-

TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về 

việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014
32

. Thực hiện 

công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức
33

; thực hiện tinh giản 

biên chế theo kế hoạch
34

. 

 Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán 

bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 

28/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 

của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công 

tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khoá XII theo đề nghị của Bộ Nội vụ
35

. 

4.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

Bộ đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức năm 2021
36

; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên tham 

gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, 

viên chức ngành TN&MT; xây dựng chương trình tài liệu bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ TN&MT; nghiên cứu, 

thí điểm tổ chức loại hình bồi dưỡng từ xa đối với chương trình bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn ngạch và chức vụ lãnh đạo quản lý; biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến 

thức kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành: quan trắc viên tài nguyên môi trường 

hạng III, địa chính viên hạng III, đo đạc bản đồ viên hạng III; nghiên cứu, xây 

dựng chương trình bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ các lĩnh 

vực biển, hải đảo; đất đai; đo đạc và bản đồ; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết 

                                         
31 Bộ đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi để tổ chức thi trong tháng 6/2021. Tuy nhiên, do Dịch 
Covid19 nên thời gian thi phải hoãn lại. 
32 Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. 
33 Xem xét giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho 02 trường hợp bị gián đoạn thời gian tham gia BHXH; giải 

quyết thủ tục BHXH cho 2 công chức nghỉ hưu, 4 công chức chuyển công tác; 06 công chức, hợp đồng lao động 

xin thôi việc. 
34 Thẩm định và phê duyệt tinh giản biên chế đối với 15 viên chức. 
35 Công văn số 2689/BTNMT-TCCB ngày 19/5/2021 của Bộ TN&MT; Báo cáo số 32/BC-BTNMT ngày 

21/5/2021 của Bộ TN&MT. 
36 Quyết định số 3117/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức năm 2021. 
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định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 

chức giai đoạn 2019 - 2030”. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đã cử gần 60 lượt công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tham gia dự tuyển sau 

đại học ở trong nước và nước ngoài; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ đã tổ 

chức 23 khóa bồi dưỡng, tập huấn đối với 2.114 công chức, viên chức (trong đó 

có 02 khóa bồi dưỡng từ ngân sách nhà nước đối với 350 công chức, viên chức; 

21 khóa bồi dưỡng từ nguồn xã hội hóa đối với 1.764 công chức, viên chức). 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện: Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 

25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 

21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục giai 

đoạn 2018 - 2020, Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính 

phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 

- xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; hướng dẫn các trường đại học trực thuộc 

Bộ thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Cải cách tài chính công  

Bộ đã giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 

2021 cho các đơn vị trực thuộc
37

; phân bổ vốn đầu tư công chi tiết cho các dự án 

cho các đơn vị trực thuộc theo đúng tổng mức được giao, đảm bảo đúng cơ cấu 

ngành, nguồn và phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công 

(đồng thời gửi đến các Bộ: KH&ĐT, Tài chính để theo dõi, kiểm soát thanh toán 

và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định). 

Tổ chức kiểm tra, xét duyệt, thẩm định quyết toán của 27 đơn vị cấp 2, 

cấp 3 trực thuộc Bộ và thông qua biên bản quyết toán của 05 đơn vị; Thực hiện 

công tác giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp 

trực thuộc Bộ; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập. Xây dựng phương án dự kiến phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 

đầu trung hạn 2021-2025 cho từng dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng 

hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ đã có Công văn số 777/BTNMT-KHTC ngày 22/02/2021 gửi Bộ Tài 

chính báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2020. 

                                         
37 Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020 và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Quyết 

định số 547/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2021 
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6. Hiện đại hoá hành chính  

Ngay từ đầu năm 2021, Bộ TN&MT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ triển 

khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số, hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ; ban hành Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030
38

; góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động 

của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2021. 

Thực hiện tái cơ cấu, đơn giản hóa, giảm thành phần hồ sơ, cắt TTHC 

thực hiện trên môi trường điện tử; bảo đảm vận hành Cổng dịch vụ công, Hệ 

thống một cửa điện tử; Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; hoàn thành 

việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên hợp 

quốc, tích hợp và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện cung cấp 

cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ. 

Triển khai thực hiện kết nối, liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu của Bộ TN&MT (LGSP); nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NGSP) để cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hoàn thành tháng 7/2021 theo Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 339/TB-VPCP 

ngày 22/9/2020. 

Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về 

công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành 

TN&MT
39

; ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ TN&MT phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ
40

; 

ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021
41

; ban hành Chương trình chuyển 

đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
42

; Kế hoạch triển khai 

cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 

2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và các nhóm dịch vụ công thiết yếu 

theo đánh giá của Liên Hợp quốc được Thủ tướng Chính phủ giao
43

; cung cấp 

thông tin phục vụ Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt 

                                         
38 Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2021. 
39 Thay thế cho 08 Thông tư, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ 

liệu cho các đơn vị liên quan đến ngành TN&MT. 
40 Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2021. 
41 Quyết định số 3119/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020. 
42 Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2021. 
43 Tại Công văn số 2220/BTNMT-CNTT ngày 12 tháng 5 năm 2021 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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Nam năm 2021. 

Xây dựng và được ban hành 02 tiêu chuẩn: TCVN 13257-1:2021
44

 và 

TCVN 13257-2:2021
45

; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng 

các dịch vụ công thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc và triển khai thử 

nghiệm tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch, lộ 

trình Thủ tướng Chính phủ giao
46

 và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; hoàn 

thành kết nối, vận hành 02 thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Cơ 

chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục có nhiều quyết tâm, đổi mới 

và hành động theo phương châm của Chính phủ đã tạo sự chuyển biến tích cực 

trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và người lao động, góp 

phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC. 

Bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch về CCHC và tổ chức triển khai 

thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung. Trong đó, đã xác định các nhiệm vụ 

trọng tâm, cần ưu tiên tập trung thực hiện như cụ thể hóa hoàn thiện thể chế, 

kiện toàn tổ chức bộ máy và hiện đại hóa hành chính. 

Nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành nên 

mặc dù Dịch Covid-19 tái bùng phát từ những ngày đầu năm nhưng việc tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất 

phát sinh khác về CCHC vẫn được chủ động; tỷ lệ nhiệm vụ, văn bản và thủ tục 

hành chính chậm, muộn ngày càng giảm. 

IV. CÁC NHIỆM V  TR NG T M TRONG QUÝ III NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển 

khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2021 

bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả. 

Tổ chức kiểm tra công tác CCHC đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; tổ 

chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Bộ thông qua bộ chỉ số theo dõi, đánh giá. 

                                         
44 Dịch vụ danh mục dữ liệu không gian địa lý - Phần 1: Mô hình chung (ban hành theo Quyết định số 877/QĐ-

BKHCN ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 
45 Dịch vụ danh mục dữ liệu không gian địa lý - Phần 2: Liên kết giao thức HTTP (ban hành theo Quyết định số 

877/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 
46 Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021. 
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Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch CCHC của Bộ TN&MT 

giai đoạn 2021 - 2030; dự thảo Kế hoạch CCHC của Bộ TN&MT giai đoạn 

2021 - 2025; xây dựng dự thảo báo cáo phục vụ kiểm tra công tác CCHC của 

Ban Chỉ đạo CCHC đối với Bộ TN&MT năm 2021.  

 2. Về cải cách thể chế  

 Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng, trình ban 

hành VBQPPL theo Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL, Chương 

trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ để đảm 

bảo hoàn thành đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng chậm trình, chậm ban 

hành VBQPPL; phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành 

VBQPPL năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; phê duyệt Chương 

trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2022. 

Tiếp tục tự kiểm tra các VBQPPL do Bộ TN&MT ban hành trong năm 

2021; kiểm tra theo thẩm quyền các VBQPPL do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ban hành có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ TN&MT. Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021. 

3. Cải cách thủ tục hành chính  

 Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đơn 

giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo kế 

hoạch đã phê duyệt.  

 Tiếp tục kiểm soát quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh; dự thảo 

VBQPPL thông qua việc đánh giá tác động; góp ý, thẩm định VBQPPL trước 

khi trình cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm việc ban hành quy định TTHC, 

điều kiện đầu tư kinh doanh bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả, đúng thẩm 

quyền.  

 Thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh; thực hiện kiểm soát chất lượng công tác công bố, công 

khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của 

Bộ.  

 Tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về quy định hành chính; tiếp nhận, xử lý các phản ánh và kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; 
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công khai giải đáp chính sách, pháp luật TN&MT liên quan đến tổ chức, cá 

nhân; ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết 

TTHC.  

Thực hiện việc rà soát, cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh năm 2021 thuộc chức năng quản lý của Bộ TN&MT (theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-

2025); tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về giám định tư pháp, tiếp nhận, kiến 

nghị xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp theo thẩm quyền. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

Tập trung hoàn thiện, ban hành các Thông tư quy định, hướng dẫn về tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm trong lĩnh vực TN&MT; hoàn thiện Đề án kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT trong nhiệm 

kỳ Chính phủ Khóa XV; tổ thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn 

vị trực thuộc Bộ; xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2026. 

  . Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Hoàn thiện, ban hành các Thông tư hướng dẫn về công chức, viên chức 

ngành TN&MT, các quy định, quy chế về công chức, viên chức bảo đảm đồng 

bộ, thống nhất theo quy định của Đảng, Nhà nước; tiếp tục thực hiện công tác 

luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức gắn với công tác kiện toàn tổ 

chức bộ máy các cấp; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 

- 2026.  

Tập trung xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức, viên chức 

thuộc ngành TN&MT; triển khai đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 

2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

 6. Cải cách tài chính công 

 Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công; tiếp tục thẩm định/xét duyệt 

quyết toán NSNN đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Bộ; đẩy mạnh công tác giải ngân chi thường xuyên. Tổ chức chỉ đạo quyết liệt, 

đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư 

(phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu; đẩy mạnh tốc độ thanh toán, giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2021). 

 Tiếp tục thực hiện công tác giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp 

đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
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tin vào quản lý tài chính công: sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài 

sản và quản lý ngân sách nhà nước đã được đầu tư; thực hiện quy trình giao dự 

toán cho các đơn vị qua hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc 

(TABMIS). 

7. Hiện đại hóa hành chính 

Triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chuyên môn 

nghiệp vụ ngành và xây dựng CSDL tại các địa phương trên cả nước theo 

phương thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; tổ chức kiểm 

tra ứng dụng CNTT tại các địa phương; hỗ trợ trực tuyến thường xuyên các Sở 

TN&MT trong công tác ứng dụng CNTT tại các địa phương và kết nối thống 

nhất trong toàn ngành; chú trọng, bảo đảm công tác an toàn thông tin; tham mưu 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật An toàn 

thông tin mạng, Luật An ninh mạng. 

Tiếp tục chủ trì triển khai các đề án Chính phủ như: Xây dựng Hệ cơ sở 

dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT; xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành về 

đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến 

đổi khí hậu; hoàn thiện CSDL TN&MT kết nối, liên thông với các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; triển khai Tiểu dự án 4 

Xây dựng Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 

năm 2021 của Bộ TN&MT, kính gửi quý Bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

 - Các Thứ trưởng; 
- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT 

  tại TP Hồ Chí Minh, Công đoàn Bộ,  
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCBCQ Bộ; 

- Lưu: VT, TCCB, AL.(40) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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