
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BTNMT-PC 

V/v giao nhiệm vụ xây dựng văn bản                      

quy phạm pháp luật 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 
 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ 

Để hoàn thành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (gọi tắt là Chương trình 2021), Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị ưu tiên, tập 

trung chỉ đạo và bố trí thời gian, nguồn lực ở mức cao nhất cho công tác xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thành 100% Chương trình 

2021; đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh. 

Ngoài Chương trình 2021, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chủ động tổ 

chức xây dựng, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng ban hành 

một số văn bản quy phạm pháp luật (danh mục chi tiết kèm theo) khi đủ điều 

kiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật hoặc báo cáo Bộ trưởng quyết định đưa vào Chương trình xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

Bộ thông báo Thủ trưởng các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, PC. 

 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

 

  



Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH BAN HÀNH 

(Kèm theo Công văn số        /BTNMT-PC ngày       tháng    năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 Tên văn bản Đơn vị chủ trì soạn  thảo 

I Lĩnh vực địa chất, khoáng sản  

1 

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 

2 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý; công tác gia công mẫu, 

phân tích mẫu; công tác khai đào công trình và lấy mẫu tại các công trình khai đào trong 

điều ta cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 

II Lĩnh vực khí tượng thủy văn  

1 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao 

Tổng cục Khí tượng thủy văn 
2 

Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn 

đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng 

III Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo  

1 Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

IV Lĩnh vực tài nguyên nước  

1 

Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài 

nguyên nước 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài 

nguyên nước Quốc gia; Cục Quản lý 

tài nguyên nước 

V Lĩnh vực đo đạc, bản đồ  

1 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số bằng tàu 

bay không người lái phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình 

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

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin  

địa lý Việt Nam 

2 
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000, 

1:100.000 
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin  

địa lý Việt Nam 



3 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 

1:100.000 
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin  

địa lý Việt Nam 

VI Lĩnh vực khác  

1 
Thông tư quy định chức danh, tiêu chuẩn chuyên gia tư vấn trong nước thuộc các lĩnh vực 

quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Vụ Tổ chức cán bộ 

2 

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức; danh mục và thời hạn người có 

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

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã 

sau khi thôi chức vụ 

Vụ Tổ chức cán bộ 

3 
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 

4 
Thông tư ban hành 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 tài nguyên và môi trường 
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên và môi trường 
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