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PHỤ LỤC 02 

NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020 

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

 

TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị chủ trì                                                     

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian                     

hoàn thành 

1 

Rà soát và hoàn thiện tài liệu, tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn địa phương để hiểu đúng, đầy đủ, 

thống nhất về mục tiêu chỉ số thành phần đăng 

ký tài sản và chất lượng quản lý hành chính đất 

đai; Hướng dẫn địa phương thực hiện các giải 

pháp cần thiết nhằm rút ngắn thời gian thực 

hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu 

công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển 

quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất 

bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành 

Tổng cục Quản lý đất 

đai. 

Tài liệu hướng dẫn (nếu cần phải 

sửa đổi, bổ sung); tổ chức tập huấn; 

hoặc Văn bản của Bộ hướng dẫn 

địa phương 

Quý II/2020 

2 

Chủ động tham mưu trình Bộ để phối hợp với 

Tòa án nhân dân tối cao trong việc công bố 

công khai số liệu về giải quyết tranh chấp về đát 

đaii; rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc về 

tranh chấp đất đai 

Tổng cục Quản lý đất 

đai. 

Báo cáo Lãnh đạo Bộ để đề xuất 

với Tòa án nhân dân tối cao trong 

việc công bố công khai số liệu về 

giải quyết tranh chấp về đát đaii; 

rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc 

về tranh chấp đất đai 

Quý II/2020 

3 

Rà soát đề xuất Lãnh đạo Bộ công bố TTHC 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh đã 

được đơn giản hóa từ năm 2018 -2019 (nếu có). 

Công khai các TTHC nêu trên sau khi được Bộ 

- Văn phòng Bộ và 

các đơn vị được giao 

chủ trì xây dựng 

VBQPPL có quy 

Quyết định công bố TTHC của Bộ 

trưởng 
01/2020 
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TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị chủ trì                                                     

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian                     

hoàn thành 

trưởng công bố định về điều kiện đầu 

tư kinh doanh được 

ban hành trong năm 

2018 -2019). 

4 

Rà soát so sánh và công khai các điều kiện đầu 

tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản 

hóa;  

- Vụ Pháp chế. 

- Tổng cục Môi 

trường. 

Bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh 

doanh trước và sau khi đơn giản hóa. 
01/2020 

5 

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật có liên 

quan để bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư 

kinh doanh trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo 

của Bộ 

- Vụ Pháp chế; 

- Các đơn vị có liên 

quan. 

 Công văn của Bộ báo cáo Chính phủ 

về đề xuất sửa đổi Luật liên quan đến 

đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh 

doanh (nếu có). 

2020 

6 

Tiếp tục rà soát, cắt giảm và kiểm soát việc quy 

định điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường.  

- Vụ Pháp chế; 

- Các Tổng cục, Cục 

trực thuộc Bộ. 

 

Các điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường được kiểm 

soát trong các văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Thường xuyên. 

7 

Thực hiện đầy đủ về cải cách về quản lý, kiểm 

tra chuyên ngành (theo mục a điểm 5 Phần III 

Nghị quyết số 02/NQ-CP) 

Tổng cục Môi 

trường. 

 2020 

8 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được 

giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 

26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

- Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi 

trường. 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ. 

Sản phẩm theo Kế hoạch của Bộ đã 

phê duyệt triển khai Quyết định số 

1254/QĐ-TTg 

Theo Kế hoạch 

triển khai Quyết 

định số 1254/QĐ-

TTg 
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TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị chủ trì                                                     

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian                     

hoàn thành 

9 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 

Nghị định số 85/2019/NĐ-CP và thực hiện công 

bố theo quy định  

- Tổng cục Môi 

trường; 

- Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi 

trường; 

- Các đơn vị có liên 

quan. 

Các nhiệm vụ được triển khai thực 

hiện theo Nghị định số 

85/2019/NĐ-CP 

Theo Nghị định số 

85/2019/NĐ-CP 

10 

Cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành hính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4. 

- Văn phòng Bộ; Cục 

Công nghệ thông tin 

và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường; 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ được giao 

tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Thủ tục hành chính được thực hiện 

hoàn toàn trên môi trường mạng 

(dịch vụ công mức độ 4). 

 

Năm 2020 

11 

Cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán 

không dung tiền mặt bằng nhiều hình thức khác 

nhau; tích hợp lên Cổng dịch công quốc gia 

theo lộ trình 

- Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi 

trường; 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ được giao 

tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính 

Công bố công khai tại nơi tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính của các 

đơn vị trực thuộc Bộ hoặc rà soát sửa 

đổi, bổ sung các quy định pháp luật 

hiện hành liên quan đến phí, lệ phí 

giải quyết thủ tục hành chính. 

Năm 2020 

12 
Tiếp tục đẩy mạnh phương thực tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

Văn phòng Bộ và các 

đơn vị trực tiếp tiếp 

Thủ tục hành chính được trả kết quả Năm 2020 
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TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị chủ trì                                                     

thực hiện 
Sản phẩm 

Thời gian                     

hoàn thành 

vụ bưu chính công ích nhận và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính. 

qua dịch vụ bưu chính công ích.  
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