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I. GIỚI THIỆU 

Tài liệu này trình bày nội dung phân tích các nghiệp vụ hành chính của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; đưa yêu cầu tin học hoá, yêu cầu liên thông nghiệp 

vụ, thông tin để xử lý nghiệp vụ hành chính. Các nghiệp vụ hành chính được phân 

tích trong tài liệu này bao gồm: 

- Công tác hợp tác quốc tế 

- Công tác kế hoạch - tài chính 

- Công tác khoa học và công nghệ 

- Công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền 

- Công tác pháp chế 

- Công tác tổ chức cán bộ 

- Công tác thanh tra 

- Công tác văn phòng 

Tài liệu chỉ ra hiện trạng và yêu cầu đầu tư, nâng cấp cho từng nghiệp vụ. 

Căn cứ vào thông tin tổng hợp được trình bày tại phần III của tài liệu, tiến hành 

tổng hợp lên một mức để đưa vào tài liệu chính và làm cơ sở để mô hình quá các 

mô hình liên quan đến nghiệp vụ hành chính trong tài liệu kiến trúc. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Hợp tác quốc tế 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Xây dựng các kế hoạch, 

chương trình hợp tác 

quốc tế 

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế và hội 

nhập quốc tế dài hạn, 5 năm, hàng năm, kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ đột xuất 

- Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chương 

trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế 

Quản lý đoàn ra, đoàn 

vào 

- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; hướng dẫn các đơn vị 

lập đoàn ra, đoàn vào 

- Thẩm định, trình duyệt các phương án tổ chức đoàn ra 

- Xây dựng nội dung chuyên môn và thực hiện đoàn ra của 

Lãnh đạo Bộ 

- Xây dựng nội dung chuyên môn và thực hiện tiếp khách nước 

ngoài của Lãnh đạo Bộ 

- Theo dõi, quản lý, thẩm định chương trình đón tiếp, tổ chức 
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đón tiếp các đoàn vào 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả của đoàn ra 

Tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

- Thẩm định, trình duyệt hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả hội nghị quốc 

tế 

Quản lý điều ước quốc tế - Xây dựng phương án, tổ chức đàm phán, ký kết, sửa đổi điều 

ước quốc tế 

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các điều ước quốc tế, làm 

đầu mối thực hiện các điều ước quốc tế 

- Kiểm tra, đôn đốc việc đóng niên liễm cho các điều ước quốc 

tế  

Quản lý các thỏa thuận 

quốc tế 

- Thẩm định, trình duyệt chủ trương đàm phán, nội dung và ký 

thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ 

- Làm đầu mối, hoặc trình Bộ trưởng cử đầu mối thực hiện thỏa 

thuận quốc tế nhân danh Bộ 

- Quản lý nhà nước các điều ước quốc tế nhân danh Bộ 

Quản lý các điều ước 

quốc tế nhân danh các 

đơn vị trực thuộc Bộ 

- Thẩm định, trình duyệt chủ trương đàm phán, nội dung và 

việc ký thỏa thuận quốc tế nhân danh các đơn vị trực thuộc Bộ 

- Theo dõi, kiểm tra, thực hiện các thỏa thuận quốc tế nhân 

danh các đơn vị trực thuộc Bộ 

Quản lý chương trình, dự 

án có sử dụng vốn nước 

ngoài 

- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch dài hạn và hàng năm các dự 

án, hoạt động phi dự án có sử dụng vốn nước ngoài; tổ chức 

thực hiện sau khi phê duyệt 

- Vận động nguồn vốn nước ngoài; xây dựng danh mục các 

chương trình, dự án, hoạt động phi dự án có sử dụng nguồn vốn 

nước ngoài 

- Thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, 

dự án , hoạt động phi dự án có sử dụng vốn nước ngoài 

- Thẩm định, trình duyệt quyết định đầu tư các chương trình, 

dự án, hoạt động phi dự án, sử dụng nguồn vốn nước ngoài có 

vốn đối ứng 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá báo cáo định kỳ việc 

thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn nước 

ngoài 

Xây dựng, trình duyệt kế 

hoạch đối thoại chính 

sách hàng năm về tài 

nguyên và môi trường với 

các đối tác quốc tế, tổ 

- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch đối thoại chính sách hàng 

năm về tài nguyên và môi trường với các đối tác quốc tế  

- Quản lý kế hoạch đối thoại chính sách hàng năm về tài 

nguyên và môi trường với các đối tác quốc tế sau khi phê duyệt 
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chức thực hiện sau khi 

phê duyệt 

Làm đầu mối liên hệ với 

các Bộ, ngành, đại diện 

của các tổ chức quốc tế, 

tổ chức phi chính phủ và 

đại diện cơ quan ngoại 

giao của nước ngoài tại 

Việt Nam  

- Kêu gọi, huy động nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác 

cho chương trình, dự án hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế 

- Đề xuất cử đại diện của Bộ tại các cơ quan đại diện của Việt 

Nam ở nước ngoài 

- Phát hiện, đề cử, người Việt Nam ứng cử, tham gia các vị trí 

quan trọng trong các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ  

Quản lý hộ chiếu ngoại 

giao, công vụ 

- Quản lý tập trung và thống nhất hộ chiếu ngoại giao, công vụ 

- Đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm hộ chiếu 

ngoại giao, công vụ 

2.2. Kế hoạch – tài chính 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Quản lý kế hoạch 

- Quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 

năm, hàng năm 

- Tổng hợp, xây dựng phương án cân đối lớn, phân bổ, giao, 

điều chỉnh kinh phí các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ 

chuyên môn; 

- Quản lý thẩm định các chương trình, đề án, dự án chuyên 

môn, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các 

nguồn viện trợ; phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường của các 

bộ, ngành; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; 

- Quản lý các chương trình, đề án, dự án, dự án nguồn vốn 

ODA (mục tiêu, nội dung, thiết kế kỹ thuật, khối; điều chỉnh, 

bổ sung; hoàn thành sử dụng..); 

- Quản lý mua sắm, sửa chữa tài sản nguồn vốn đầu tư phát 

triển; 

- Quản lý giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công; 

- Quản lý nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật. 

- Tổng hợp thông tin, báo cáo về thực hiện kế hoạch. 

Quản lý tài chính - Quản lý tổng hợp cơ chế, chính sách tài chính; 

- Quản lý dự toán thu, chi và phương án phân bổ, điều chỉnh, 

giao dự toán ngân sách;  

- Quản lý thẩm định dự toán đối với các chương trình, đề án, 

dự án;  

- Thẩm định danh mục mở mới, phân bổ kinh phí các chương 
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trình, đề án, dự án chuyên môn; 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo. 

Quản lý kế toán, kiểm 

toán nội bộ 

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện chế độ kế toán tài 

chính;  

- Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán ngân 

sách; 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính;  

- Thực hiện công tác kế toán. 

Quản lý đầu tư - Xây dựng kế hoạch, chính sách đầu tư 

- Quản lý vốn đầu tư 

- Quản lý, phê duyệt các dự án đầu tư 

- Giám sát đầu tư 

Quản lý tài sản - Quản lý tài sản tại các đơn vị thuộc Bộ 

- Quản lý định mức sử dụng các phương tiện vận tải, máy móc, 

thiết bị chuyên dụng thuộc phạm vj quản lý của Bộ 

- Quản lý quy hoạch, xây dựng các đơn vị thuộc Bộ 

- Quản lý thuê, xử lý tài sản nhà nước 

- Thẩm định danh mục, dự toán, kế hoạch đấu thầu mua sắm, 

giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Theo dõi tài sản nhà nước 

Quản lý các chương trình, 

dự án 

- Quản lý cơ chế, chính sách đầu tư phát triển;  

- Thẩm định các dự án đầu mở mới. 

- Quản lý các dự án đầu tư phát triển (phân bổ kế hoạch, quyết 

toán vốn đầu tư, giám sát đầu tư, điều chỉnh, bổ sung...); 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án 

Quản lý đơn giá sản 

phẩm 

- Quản lý định mức sử dụng tài sản; 

- Quản lý mua sắm, sửa chữa tài sản; 

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản nhà nước; 

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản; 

2.3. Khoa học và công nghệ 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

- Đề xuất phương án phân bổ ngân sách hàng năm 

- Thống nhất phương án phân bổ gửi Bộ Kế hoạch và Tài chính 

- Tổ chức xác định danh mục đề tài 

- Tuyển chọn danh mục đề tài 

- Thẩm định, trình duyệt danh mục nhiệm vụ, danh mục nhiệm 

vụ thường xuyên 

- Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài 
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- Công bố kết quả đề tài 

- Tổng kết, đánh giá tình hình ứng dụng, chuyển giao kết quả 

của đề tài 

Quản lý xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 

- Quản lý xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật 

- Đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ 

thuật 

Quản lý các hoạt động về 

phát triển tiềm lực khoa 

học và công nghệ 

- Hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện các nhiệm vụ tăng cường năng lực nghiên cứu 

cho các tổ chức khoa học và công nghệ 

- Tổ chức đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ, đề xuất đổi 

mới và nâng cao trình độ công nghệ 

- Hướng dẫn xây dựng hệ thống các phòng phân tích, phòng thí 

nghiệm 

- Hướng dẫn các đơn vị đăng ký các hoạt động khoa học và 

công nghệ 

Quản lý hoạt động 

chuyển giao công nghệ 

- Tổ chức chuyển giao công nghệ 

- Hướng dẫn hoạt động sở hữu trí tuệ 

- Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Đo lường chất lượng sản 

phẩm, ứng dụng năng 

lượng nguyên tử 

- Đo lường, kiểm định chất lượng sản phẩm khoa học và công 

nghệ 

- Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong ngành 

Hoạt động hợp tác quốc 

tế về khoa học và công 

nghệ 

- Thẩm định hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ 

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công 

nghệ 

Quản lý hoạt động của 

Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký Quỹ 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý Quỹ 

Thống kê hoạt động khoa 

học và công nghệ 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thống kê khoa học và 

công nghệ 

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ 

Áp dụng các hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 

Tổ chức áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO vào hoạt động của các đơn vị trong Bộ 

Quản lý phát triển nhân 

lực, hạ tầng khoa học và 

công nghệ 

- Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức nghiên cứu khoa học 

và công nghệ 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 

nghiên cứu khoa học và công nghệ 
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- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khoa học 

và công nghệ 

- Thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, kiện 

toàn tổ chức khoa học và công nghệ 

Thẩm định chương trình, 

đề án, nhiệm vụ chuyên 

môn, dự án đầu tư thiết bị 

khoa học và công nghệ 

Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, nhiệm vụ chuyên 

môn, các dự án đầu tư thiết bị khoa học và công nghệ sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước 

Quản lý giải thưởng về 

khoa học và công nghệ 

- Đề xuất các giải thưởng về khoa học và công nghệ 

- Tổng hợp đề xuất các giải thưởng về khoa học và công nghệ 

2.4. Pháp chế 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Xây dựng chính sách, 

pháp luật 

- Quản lý tổng hợp chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản 

pháp luật;  

- Quản lý quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện;  

- Quản lý quá trình thẩm định, ban hành; 

- Theo dõi thực hiện văn bản; 

- Thống kê, phân tích, báo cáo tổng hợp. 

Rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Quản lý kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản; 

- Kiểm tra, rà soát, kết luận hệ thống hóa văn bản; 

- Quản lý tổng hợp việc thi hành pháp luật;  

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tiếp nhận, thu thập, thông tin;thực 

hiện kết luận thi hành pháp luật; 

- Theo dõi tình hình thực hiện; 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo. 

Kiểm tra và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật 

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Hợp nhất văn bản quy 

phạm pháp luật 

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

Công tác pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp 

luật 

Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

- Quản lý chương trình, kế hoạch;  

- Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ (đào tạo báo cáo viên, chuẩn 

bị tài liệu,..),  

- Tổ chức thông tin, truyền thông (trên cổng thông tin, hướng 
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dẫn, giải đáp qua các diễn đàn); 

- Kiểm tra thực hiện 

Theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật và quản lý 

công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm 

hành chính 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Kiểm soát thủ tục hành 

chính 

- Quản lý tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Thẩm định, rà soát các thủ tục hành chính; 

Pháp luật quốc tế và hợp 

tác quốc tế về pháp luật 

Tra cứu thông tin pháp luật (quốc tế, quốc gia, ngành) 

Thực hiện hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp thuộc trách nhiệm 

của Bộ theo quy định của 

pháp luật. 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ 

theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện công tác tham 

mưu về các vấn đề pháp 

lý và tham gia tố tụng 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Tra cứu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ 

Tham mưu giúp Bộ 

trưởng, thủ trưởng cơ 

quan thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác bồi 

thường của Nhà nước 

theo quy định của pháp 

luật. 

Tra cứu thông tin bồi thường, kiểm tra công tác bồi thường, 

phối hợp các đơn vị liên quan về công tác bồi thường theo qui 

định của pháp luật 

Cập nhật cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật 

theo quy định 

Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

Tổ chức quản lý cộng tác 

viên kiểm tra 

Quản lý cộng tác viên kiểm tra 

Giám định tư pháp Giám định tư pháp 
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2.6. Thi đua, khen thưởng và tuyên tuyền 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Công tác thi đua - Quản lý tổng hợp các phong trào thi đua (kế hoạch, nội dung, 

tiêu chí, tổ chức và sơ kết tổng kết);  

- Quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ thi đua.  

Khen thưởng - Quản lý tổng hợp về khen thưởng 

- Thẩm định hồ sơ, đề xuất khen thưởng (các giải thưởng, danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng);  

- Quản lý cơ sở dữ liệu khen thưởng (hồ sơ, hiện vật khen 

thưởng);  

Tuyên truyền - Quản lý, thẩm định các nội dung về tuyên truyền (phong trào 

thi đua, điển hình tiên tiến, các cuộc thi, ngày kỷ niệm); 

- Theo dõi thực hiện 

Báo chí - Tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông 

tấn báo chí; 

- Quản lý các hoạt động báo chí của trong cơ quan;  

- Tổng hợp thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin 

đại chúng (về các hoạt động của cơ quan) 

Hiện vật truyền thống Quản lý Các hiện vật truyền thống 

In ấn, xuất bản Quản lý công tác xuất bản 

Tổ chức ký kết quy chế, 

chương trình phối hợp 

tuyên truyền về tài 

nguyên và môi trường 

Dịch vụ tra cứu thông tin kí kết quy chế, chương trình phối hợp 

tuyên truyền về tài nguyên và môi trường với các cơ quan, tổ 

chức 

2.7. Tổ chức cán bộ 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Quản lý về tổ chức bộ 

máy và biên chế, người 

lao động 

- Quản lý tổ chức bộ máy (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức..); 

- Quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Quản lý công chức, viên 

chức, người lao động  

- Quản lý hồ sơ cán bộ; 

- Quản lý quy hoạch cán bộ 

- Bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, thôi giữ chức danh lãnh 

đạo, quản lý; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyến công tác, 
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kỷ luật, nghỉ hưu công chức, viên chức; 

- Xếp lương, nâng bậc lương 

- Nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động 

- Tuyển dụng công chức, viên chức 

Quản lý về đào tạo, bồi 

dưỡng 

- Quản lý quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định về đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển nhân lực 

- Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; 

- Quản lý công chức, viên chức và người lao động đi học tập, 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước; 

- Phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

Quản lý về chế độ, chính 

sách, lao động và tiền 

lương 

- Quản lý ngạch, chức danh nghề nghiệp; 

- Thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức; 

- Quản lý, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức; 

- Chế độ nghỉ hưu, y tế, chăm sóc sức khỏe; 

- Thống kê báo cáo lao động và thu nhập. 

Quản lý về cải cách hành 

chính 

- Quản lý chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; 

- Quản lý thực hiện cải cách hành chính; 

- Tổng hợp, xác định chỉ số cải cách hành chính. 

2.8. Thanh tra 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Quản lý công tác thanh 

tra, kiểm tra 

- Quản lý chương trình, kế hoạch thanh tra, phê duyệt và công 

bố kế hoạch 

- Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra: Lập quyết định, phân 

công nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý về thanh tra 

- Quản lý lưu trữ Hồ sơ thanh tra 

- Quản lý, theo dõi đối tượng thanh tra, kiểm tra 

- Quản lý thông tin các khóa tập huấn, tuyên truyền về công tác 

thanh tra, kiểm tra 

Quản lý công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

- Quản lý chương trình, kế hoạch công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

- Hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phân công nhiệm 

vụ giải quyết, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Quản lý đơn thư, hồ sơ khiếu nại, tố cáo 
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- Quản lý thông tin các khóa tập huấn, tuyên truyền về công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Xử lý vi phạm hành 

chính 

- Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra: Lập quyết định, phân 

công nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phân công nhiệm 

vụ giải quyết, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Xử lý vi phạm hành chính; 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý về thanh tra; 

- Quản lý lưu trữ Hồ sơ thanh tra; 

- Quản lý đơn thư, hồ sơ khiếu nại, tố cáo 

- Quản lý, theo dõi đối tượng thanh tra, kiểm tra 

 Phòng chống tham 

nhũng 

- Quản lý chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng 

- Hỗ trợ công tác phòng chống tham nhũng: Lập quyết định, 

phân công nhiệm vụ, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Xử lý vi phạm phạm luật về phòng chống tham nhũng 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý về phòng chống tham nhũng 

- Quản lý lưu trữ Hồ sơ về công tác phòng chống tham nhũng 

2.9. Văn phòng 

Tên nghiệp vụ Nội dung 

Báo cáo định kỳ hoặc đột 

xuất phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của lãnh 

đạo cơ quan; tình hình 

thực hiện nhiệm vụ về 

các lĩnh vực công tác 

được phân công 

- Quản lý lập kế hoạch nhiệm vụ 

- Quản lý thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

- Quản lý kiểm tra thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

- Quản lý báo cáo 

Công tác hành chính - Các dịch vụ , ứng dụng hỗ trợ quản lý hành chính: 

- Quản lý xe 

- Quản lý phòng họp 

- Quản lý lịch công tác 

- Quản lý người vảo ra cơ quan 

Công tác văn thư, lưu trữ - Quản lý công văn đi, đến; hồ sơ công việc 

- Lưu trữ văn bản liên quan 

Quản lý hội nghị, cuộc 

họp 

- Quản lý nội dung, thành phần, tài liệu, hồ sơ,...; 

- Quản lý thông báo, kết luận; 
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III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

3.1. Yêu cầu tin học hoá và thông tin, dữ liệu 

STT Tên nghiệp vụ Hiện trạng Yêu cầu tin học hóa nghiệp vụ 
Cần đầu tư, hoàn 

thiện 

I Nghiệp vụ hợp tác 

quốc tế 

   

1 Xây dựng các kế hoạch, 

chương trình hợp tác 

quốc tế 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Xây dựng các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế 

và hội nhập quốc tế dài hạn, 5 năm, hàng năm, kế hoạch 

thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 

- Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các kế hoạch, 

chương trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế 

Xây dựng mới 

2 Quản lý đoàn ra, đoàn 

vào 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; hướng dẫn các 

đơn vị lập đoàn ra, đoàn vào 

- Thẩm định, trình duyệt các phương án tổ chức đoàn ra 

- Xây dựng nội dung chuyên môn và thực hiện đoàn ra 

của Lãnh đạo Bộ 

- Xây dựng nội dung chuyên môn và thực hiện tiếp 

khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ 

- Theo dõi, quản lý, thẩm định chương trình đón tiếp, tổ 

chức đón tiếp các đoàn vào 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả của 

đoàn ra 

Xây dựng mới 

3 Tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Thẩm định, trình duyệt hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả hội 

nghị quốc tế 

Xây dựng mới 

4 Quản lý điều ước quốc 

tế 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Xây dựng phương án, tổ chức đàm phán, ký kết, sửa 

đổi điều ước quốc tế 

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các điều ước quốc tế, 

Xây dựng mới 
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làm đầu mối thực hiện các điều ước quốc tế 

- Kiểm tra, đôn đốc việc đóng niên liễm cho các điều 

ước quốc tế  

5 Quản lý các thỏa thuận 

quốc tế 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Thẩm định, trình duyệt chủ trương đàm phán, nội dung 

và ký thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ 

- Làm đầu mối, hoặc trình Bộ trưởng cử đầu mối thực 

hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ 

- Quản lý nhà nước các điều ước quốc tế nhân danh Bộ 

Xây dựng mới 

6 Quản lý các điều ước 

quốc tế nhân danh các 

đơn vị trực thuộc Bộ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Thẩm định, trình duyệt chủ trương đàm phán, nội dung 

và việc ký thỏa thuận quốc tế nhân danh các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Theo dõi, kiểm tra, thực hiện các thỏa thuận quốc tế 

nhân danh các đơn vị trực thuộc Bộ 

Xây dựng mới 

7 Quản lý chương trình, 

dự án có sử dụng vốn 

nước ngoài 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Xây dựng, trình duyệt kế hoạch dài hạn và hàng năm 

các dự án, hoạt động phi dự án có sử dụng vốn nước 

ngoài; tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt 

- Vận động nguồn vốn nước ngoài; xây dựng danh mục 

các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án có sử dụng 

nguồn vốn nước ngoài 

- Thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư các chương 

trình, dự án , hoạt động phi dự án có sử dụng vốn nước 

ngoài 

- Thẩm định, trình duyệt quyết định đầu tư các chương 

trình, dự án, hoạt động phi dự án, sử dụng nguồn vốn 

nước ngoài có vốn đối ứng 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá báo cáo định kỳ 

việc thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn 

vốn nước ngoài 

Xây dựng mới 

8 Xây dựng, trình duyệt 

kế hoạch đối thoại 

chính sách hàng năm về 

tài nguyên và môi 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Xây dựng, trình duyệt kế hoạch đối thoại chính sách 

hàng năm về tài nguyên và môi trường với các đối tác 

quốc tế  

- Quản lý kế hoạch đối thoại chính sách hàng năm về tài 

Xây dựng mới 
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trường với các đối tác 

quốc tế, tổ chức thực 

hiện sau khi phê duyệt 

nguyên và môi trường với các đối tác quốc tế sau khi 

phê duyệt 

9 Làm đầu mối liên hệ 

với các Bộ, ngành, đại 

diện của các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ và đại diện 

cơ quan ngoại giao của 

nước ngoài tại Việt 

Nam  

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Kêu gọi, huy động nguồn lực tài chính và các nguồn 

lực khác cho chương trình, dự án hợp tác quốc tế, hội 

nhập quốc tế 

- Đề xuất cử đại diện của Bộ tại các cơ quan đại diện 

của Việt Nam ở nước ngoài 

- Phát hiện, đề cử, người Việt Nam ứng cử, tham gia các 

vị trí quan trọng trong các tổ chức quốc tế, tổ chức liên 

chính phủ  

Xây dựng mới 

10 Quản lý hộ chiếu ngoại 

giao, công vụ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Quản lý tập trung và thống nhất hộ chiếu ngoại giao, 

công vụ 

- Đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm hộ 

chiếu ngoại giao, công vụ 

Xây dựng mới 

II Nghiệp vụ kế hoạch - 

tài chính 

      

1 Quản lý kế hoạch Quản lý thủ công - Quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài 

hạn, 5 năm, hàng năm 

- Tổng hợp, xây dựng phương án cân đối lớn, phân bổ, 

giao, điều chỉnh kinh phí các chương trình, đề án, dự án, 

nhiệm vụ chuyên môn; 

- Quản lý thẩm định các chương trình, đề án, dự án 

chuyên môn, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và các nguồn viện trợ; phân bổ kinh phí sự 

nghiệp môi trường của các bộ, ngành; vốn sự nghiệp có 

tính chất đầu tư; 

- Quản lý các chương trình, đề án, dự án, dự án nguồn 

vốn ODA ( mục tiêu, nội dung, thiết kế kỹ thuật, khối; 

điều chỉnh, bổ sung; hoàn thành sử dụng..); 

- Quản lý mua sắm, sửa chữa tài sản nguồn vốn đầu tư 

phát triển; 

Xây dựng mới 
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- Quản lý giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

- Quản lý nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật. 

- Tổng hợp thông tin, báo cáo về thực hiện kế hoạch;. 

2 Quản lý tài chính Sử dụng hệ thống quản lý tài 

chính, gồm các module: 

- Quản lý được các Bộ đơn 

giá các lĩnh vực trong ngành 

TNMT 

- Quản lý các nghiệp vụ kế 

hoạch tài chính 

- Quản lý tổng hợp cơ chế, chính sách tài chính; 

- Quản lý dự toán thu, chi và phương án phân bổ, điều 

chỉnh, giao dự toán ngân sách;  

- Quản lý thẩm định dự toán đối với các chương trình, 

đề án, dự án;  

- Thẩm định danh mục mở mới, phân bổ kinh phí các 

chương trình, đề án, dự án chuyên môn; 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo. 

Nâng cấp 

3 Quản lý kế toán, kiểm 

toán nội bộ 

Sử dụng hệ thống của Kiểm 

toán nhà nước 

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện chế độ kế toán 

tài chính;  

- Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán 

ngân sách; 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính;  

- Thực hiện công tác kế toán. 

Nâng cấp 

4 Quản lý đầu tư Quản lý thủ công - Xây dựng kế hoạch, chính sách đầu tư 

- Quản lý vốn đầu tư 

- Quản lý, phê duyệt các dự án đầu tư 

- Giám sát đầu tư 

Xây dựng mới 

5 Quản lý tài sản Quản lý thủ công - Quản lý tài sản tại các đơn vị thuộc Bộ 

- Quản lý định mức sử dụng các phương tiện vận tải, 

máy móc, thiết bị chuyên dụng thuộc phạm vj quản lý 

của Bộ 

- Quản lý quy hoạch, xây dựng các đơn vị thuộc Bộ 

- Quản lý thuê, xử lý tài sản nhà nước 

- Thẩm định danh mục, dự toán, kế hoạch đấu thầu mua 

sắm, giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Theo dõi tài sản nhà nước 

Xây dựng mới 
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6 Quản lý các chương 

trình, dự án 

Quản lý thủ công - Quản lý cơ chế, chính sách đầu tư phát triển;  

- Thẩm định các dự án đầu mở mới. 

- Quản lý các dự án đầu tư phát triển (phân bổ kế hoạch, 

quyết toán vốn đầu tư, giám sát đầu tư, điều chỉnh, bổ 

sung...); 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án 

Xây dựng mới 

7 Quản lý đơn giá sản 

phẩm 

Sử dụng hệ thống quản lý tài 

chính, gồm các module: 

- Quản lý đơn giá tài chính 

Bộ TNMT 

- Quản lý định mức sử dụng tài sản; 

- Quản lý mua sắm, sửa chữa tài sản; 

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản nhà nước; 

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản; 

Nâng cấp 

III Nghiệp vụ khoa học và 

công nghệ 

      

1 Quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

Đã được tin học hóa - Đề xuất phương án phân bổ ngân sách hàng năm 

- Thống nhất phương án phân bổ gửi Bộ Kế hoạch và 

Tài chính 

- Tổ chức xác định danh mục đề tài 

- Tuyển chọn danh mục đề tài 

- Thẩm định, trình duyệt danh mục nhiệm vụ, danh mục 

nhiệm vụ thường xuyên 

- Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài 

- Công bố kết quả đề tài 

- Tổng kết, đánh giá tình hình ứng dụng, chuyển giao 

kết quả của đề tài 

Nâng cấp hệ thống 

theo kiến trúc 

hướng dịch vụ 

2 Quản lý xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Quản lý xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ 

thuật 

- Đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định 

kỹ thuật 

Xây dựng mới 

3 Quản lý các hoạt động 

về phát triển tiềm lực 

khoa học và công nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ tăng cường năng 

lực nghiên cứu cho các tổ chức khoa học và công nghệ 

- Tổ chức đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ, đề 

xuất đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ 

Xây dựng mới 



16 

- Hướng dẫn xây dựng hệ thống các phòng phân tích, 

phòng thí nghiệm 

- Hướng dẫn các đơn vị đăng ký các hoạt động khoa học 

và công nghệ 

4 Quản lý hoạt động 

chuyển giao công nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Tổ chức chuyển giao công nghệ 

- Hướng dẫn hoạt động sở hữu trí tuệ 

- Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Xây dựng mới 

5 Đo lường chất lượng 

sản phẩm, ứng dụng 

năng lượng nguyên tử 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Đo lường, kiểm định chất lượng sản phẩm khoa học và 

công nghệ 

- Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong ngành 

Xây dựng mới 

6 Hoạt động hợp tác quốc 

tế về khoa học và công 

nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Thẩm định hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học 

công nghệ 

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học 

công nghệ 

Xây dựng mới 

7 Quản lý hoạt động của 

Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký Quỹ 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý Quỹ 

Xây dựng mới 

8 Thống kê hoạt động 

khoa học và công nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thống kê khoa 

học và công nghệ 

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công 

nghệ 

Xây dựng mới 

9 Áp dụng các hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ Tổ chức áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các đơn vị trong Bộ 

Xây dựng mới 

10 Quản lý phát triển nhân 

lực, hạ tầng khoa học và 

công nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức nghiên cứu 

khoa học và công nghệ 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ 

- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ 

khoa học và công nghệ 

- Thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải 

thể, kiện toàn tổ chức khoa học và công nghệ 

Xây dựng mới 
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11 Thẩm định chương 

trình, đề án, nhiệm vụ 

chuyên môn, dự án đầu 

tư thiết bị khoa học và 

công nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, nhiệm vụ 

chuyên môn, các dự án đầu tư thiết bị khoa học và công 

nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

Xây dựng mới 

12 Quản lý giải thưởng về 

khoa học và công nghệ 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ - Đề xuất các giải thưởng về khoa học và công nghệ 

- Tổng hợp đề xuất các giải thưởng về khoa học và công 

nghệ 

Xây dựng mới 

IV Nghiệp vụ pháp chế       

1 Xây dựng chính sách, 

pháp luật 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

- Quản lý tổng hợp chương trình, kế hoạch xây dựng 

văn bản pháp luật;  

- Quản lý quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện;  

- Quản lý quá trình thẩm định, ban hành; 

- Theo dõi thực hiện văn bản; 

- Thống kê, phân tích, báo cáo tổng hợp. 

Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 

2 Rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

- Quản lý kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn 

bản; 

- Kiểm tra, rà soát, kết luận hệ thống hóa văn bản; 

- Quản lý tổng hợp việc thi hành pháp luật;  

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tiếp nhận, thu thập, thông 

tin;thực hiện kết luận thi hành pháp luật; 

- Theo dõi tình hình thực hiện; 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo. 

Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 

3 Kiểm tra và xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 

4 Hợp nhất văn bản quy 

phạm pháp luật 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 
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Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

5 Công tác pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp 

luật 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 

6 Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

- Quản lý chương trình, kế hoạch;  

- Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ (đào tạo báo cáo viên, 

chuẩn bị tài liệu,..),  

- Tổ chức thông tin, truyền thông (trên cổng thông tin, 

hướng dẫn, giải đáp qua các diễn đàn); 

- Kiểm tra thực hiện 

Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 

7 Theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật và quản 

lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 

8 Kiểm soát thủ tục hành 

chính 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

- Quản lý tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

- Thẩm định, rà soát các thủ tục hành chính; 

Tiếp tục hoàn thiện 

cập nhật 

9 Pháp luật quốc tế và 

hợp tác quốc tế về pháp 

luật 

Chưa tin học hóa nghiệp vụ Dịch vụ tra cứu thông tin pháp luật (quốc tế, quốc gia, 

ngành) 

Xây dựng mới 

10 Thực hiện hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách 

nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật. 

Xây dựng mới 
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nghiệp thuộc trách 

nhiệm của Bộ theo quy 

định của pháp luật. 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

11 Thực hiện công tác 

tham mưu về các vấn đề 

pháp lý và tham gia tố 

tụng thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của 

Bộ 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

Dịch vụ tra cứu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng mới 

12 Tham mưu giúp Bộ 

trưởng, thủ trưởng cơ 

quan thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác 

bồi thường của Nhà 

nước theo quy định của 

pháp luật. 

Công tác bồi thường Dịch vụ tra cứu thông tin bồi thường, kiểm tra công tác 

bồi thường, phối hợp các đơn vị liên quan về công tác 

bồi thường theo qui định của pháp luật 

Xây dựng mới 

13 Cập nhật cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật 

theo quy định 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước 

về công tác pháp chế tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

(đang triển khai – kết thúc dự 

kiến 2019) 

Dịch vụ cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật Xây dựng mới 

14 Tổ chức quản lý cộng 

tác viên kiểm tra 

Quản lý côộng tác viên kiểm 

tra 

Dịch vụ quản lý cộng tác viên kiểm tra Xây dựng mới 

15 Giám định tư pháp Giám định tư pháp Dịch vụ giám định tư pháp Xây dựng mới 

V Nghiệp vụ thi đua 

khen thưởng và tuyên 

truyền 

      

1 Công tác thi đua Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ công tác quản lý 

nhà nước về thi đua, khen 

- Quản lý tổng hợp các phong trào thi đua (kế hoạch, nội 

dung, tiêu chí, tổ chức và sơ kết tổng kết);  

- Quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ thi đua.  

Công tác thi đua 
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thưởng và tuyên truyền của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. (dự kiến hoàn thành 

tháng 12/2017) 

2 Khen thưởng Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ công tác quản lý 

nhà nước về thi đua, khen 

thưởng và tuyên truyền của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. (dự kiến hoàn thành 

tháng 12/2017) 

- Quản lý tổng hợp về khen thưởng 

- Thẩm định hồ sơ, đề xuất khen thưởng (các giải 

thưởng, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng);  

- Quản lý cơ sở dữ liệu khen thưởng (hồ sơ, hiện vật 

khen thưởng);  

Khen thưởng 

3 Tuyên truyền Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ công tác quản lý 

nhà nước về thi đua, khen 

thưởng và tuyên truyền của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. (dự kiến hoàn thành 

tháng 12/2017) 

- Quản lý, thẩm định các nội dung về tuyên truyền 

(phong trào thi đua, điển hình tiên tiến, các cuộc thi, 

ngày kỷ niệm); 

- Theo dõi thực hiện 

Tuyên truyền 

4 Báo chí Ứng dụng quản lý công tác 

báo chí 

- Tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan 

thông tấn báo chí; 

- Quản lý các hoạt động báo chí của trong cơ quan;  

- Tổng hợp thông tin phản ánh trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (về các hoạt động của cơ quan) 

Báo chí 

5 Hiện vật truyền thống Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ công tác quản lý 

nhà nước về thi đua, khen 

thưởng và tuyên truyền của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. (dự kiến hoàn thành 

tháng 12/2017) 

 

 

- Quản lý Các hiện vật truyền thống hiện vật truyền 

thống 
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6 In ấn, xuất bản Quản lý công tác xuất bản Quản lý công tác xuất bản In ấn xuất bản 

7 Tổ chức ký kết quy chế, 

chương trình phối hợp 

tuyên truyền về tài 

nguyên và môi trường 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ công tác quản lý 

nhà nước về thi đua, khen 

thưởng và tuyên truyền của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. (dự kiến hoàn thành 

tháng 12/2017) 

Dịch vụ tra cứu thông tin kí kết quy chế, chương trình 

phối hợp tuyên truyền về tài nguyên và môi trường với 

các cơ quan, tổ chức 

Xây dựng mới 

VI Nghiệp vụ tổ chức cán 

bộ 

      

1 Quản lý về tổ chức bộ 

máy và biên chế, người 

lao động 

Sử dụng hệ thống quản lý tổ 

chức cán bộ, module: 

Quản lý tổ chức bộ máy và 

biên chế 

- Quản lý tổ chức bộ máy (chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức..); 

- Quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ 

cấu chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Nâng cấp 

2 Quản lý công chức, viên 

chức, người lao động  

Sử dụng hệ thống quản lý tổ 

chức cán bộ, module: 

- Quản lý công tác cán bộ 

- Quản lý cán bộ, công chức 

viên chức 

- Quản lý hồ sơ cán bộ; 

- Quản lý quy hoạch cán bộ 

- Bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, thôi giữ chức 

danh lãnh đạo, quản lý; tiếp nhận, điều động, biệt phái, 

chuyến công tác, kỷ luật, nghỉ hưu công chức, viên 

chức; 

- Xếp lương, nâng bậc lương 

- Nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động 

- Tuyển dụng công chức, viên chức 

Nâng cấp 

3 Quản lý về đào tạo, bồi 

dưỡng 

Sử dụng hệ thống quản lý tổ 

chức cán bộ, module: 

- Quản lý tuyển dụng cán bộ 

- Quản lý đào tạo cán bộ 

- Quản lý thi tuyển công chức 

viên chức 

- Quản lý quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định về 

đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực 

- Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng; 

- Quản lý công chức, viên chức và người lao động đi 

học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước; 

- Phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

Nâng cấp 



22 

4 Quản lý về chế độ, 

chính sách, lao động và 

tiền lương 

Sử dụng hệ thống quản lý tổ 

chức cán bộ, module: 

Quản lý các chế độ, chính 

sách 

- Quản lý ngạch, chức danh nghề nghiệp; 

- Thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức; 

- Quản lý, thực hiện chính sách đối với công chức, viên 

chức; 

- Chế độ nghỉ hưu, y tế, chăm sóc sức khỏe; 

- Thống kê báo cáo lao động và thu nhập. 

Nâng cấp 

5 Quản lý về cải cách 

hành chính 

Quản lý thủ công - Quản lý chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; 

- Quản lý thực hiện cải cách hành chính; 

- Tổng hợp, xác định chỉ số cải cách hành chính. 

Xây dựng mới 

VII Nghiệp vụ thanh tra       

1 Quản lý công tác thanh 

tra, kiểm tra 

Sử dụng hệ thống:  

- Quản lý văn bản và Hồ sơ 

công việc của Bộ 

- Thông tin quản lý thanh tra, 

kiểm tra và tranh chấp, khiếu 

nại tố cáo ngành tài nguyên 

và môi trường 

- Thông tin quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường 

- Quản lý chương trình, kế hoạch thanh tra, phê duyệt và 

công bố kế hoạch 

- Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra: Lập quyết định, 

phân công nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết 

luận… 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý về thanh tra 

- Quản lý lưu trữ Hồ sơ thanh tra 

- Quản lý, theo dõi đối tượng thanh tra, kiểm tra 

- Quản lý thông tin các khóa tập huấn, tuyên truyền về 

công tác thanh tra, kiểm tra 

Nâng cấp hệ thống 

đã có, bổ sung chức 

năng quản lý thông 

tin các khóa tập 

huấn, tuyên truyền 

về công tác thanh 

tra, kiểm tra và giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo theo kiến trúc 

hướng dịch vụ và 

phù với nhu cầu 

nghiệp vụ từng thời 

điểm, xu thế nâng 

cấp của công nghệ 

1 Quản lý công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

Sử dụng hệ thống:  

- Quản lý văn bản và Hồ sơ 

công việc của Bộ 

- Thông tin quản lý thanh tra, 

kiểm tra và tranh chấp, khiếu 

nại tố cáo ngành tài nguyên 

và môi trường 

- Thông tin quản lý cán bộ, 

- Quản lý chương trình, kế hoạch công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

- Hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phân công 

nhiệm vụ giải quyết, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Quản lý đơn thư, hồ sơ khiếu nại, tố cáo 

- Quản lý thông tin các khóa tập huấn, tuyên truyền về 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Nâng cấp hệ thống 

đã có, bổ sung chức 

năng quản lý thông 

tin các khóa tập 

huấn, tuyên truyền 

về công tác thanh 

tra, kiểm tra và giải 

quyết khiếu nại, tố 
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công chức, viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường 

cáo theo kiến trúc 

hướng dịch vụ và 

phù với nhu cầu 

nghiệp vụ từng thời 

điểm, xu thế nâng 

cấp của công nghệ 

1 Xử lý vi phạm hành 

chính 

Sử dụng hệ thống:  

- Quản lý văn bản và Hồ sơ 

công việc của Bộ 

- Thông tin quản lý thanh tra, 

kiểm tra và tranh chấp, khiếu 

nại tố cáo ngành tài nguyên 

và môi trường 

- Thông tin quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường 

- Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra: Lập quyết định, 

phân công nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết 

luận… 

- Hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phân công 

nhiệm vụ giải quyết, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Xử lý vi phạm hành chính; 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý về thanh tra; 

- Quản lý lưu trữ Hồ sơ thanh tra; 

- Quản lý đơn thư, hồ sơ khiếu nại, tố cáo 

- Quản lý, theo dõi đối tượng thanh tra, kiểm tra 

Nâng cấp hệ thống 

đã có, bổ sung chức 

năng quản lý thông 

tin các khóa tập 

huấn, tuyên truyền 

về công tác thanh 

tra, kiểm tra và giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo theo kiến trúc 

hướng dịch vụ và 

phù với nhu cầu 

nghiệp vụ từng thời 

điểm, xu thế nâng 

cấp của công nghệ 

2  Phòng chống tham 

nhũng 

Sử dụng hệ thống:  

- Quản lý văn bản và Hồ sơ 

công việc của Bộ 

- Thông tin quản lý thanh tra, 

kiểm tra và tranh chấp, khiếu 

nại tố cáo ngành tài nguyên 

và môi trường 

Cần bổ sung chức năng quản 

lý công tác phòng, chống 

tham nhũng của Bộ 

- Quản lý chương trình, kế hoạch phòng chống tham 

nhũng 

- Hỗ trợ công tác phòng chống tham nhũng: Lập quyết 

định, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

- Xử lý vi phạm phạm luật về phòng chống tham nhũng 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý về phòng chống tham nhũng 

- Quản lý lưu trữ Hồ sơ về công tác phòng chống tham 

nhũng 

Xây dựng mới chức 

năng hệ thống phục 

vụ công tác phòng, 

chống tham nhũng, 

kế thừa các chức 

năng của hệ thống 

quản lý thanh tra, 

kiểm tra và tranh 

chấp, khiếu nại tố 

cáo ngành tài 

nguyên và môi 

trường 
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VIII Nghiệp vụ văn phòng       

1 Báo cáo định kỳ hoặc 

đột xuất phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành 

của lãnh đạo cơ quan; 

tình hình thực hiện 

nhiệm vụ về các lĩnh 

vực công tác được phân 

công 

Hiện tại đang sử dụng hệ 

thống Quản lý văn bản và Hồ 

sơ công việc của Bộ 

- Quản lý lập kế hoạch nhiệm vụ 

- Quản lý thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

- Quản lý kiểm tra thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

- Quản lý báo cáo 

Xây dựng mới hệ 

thống theo kiến 

trúc hướng dịch vụ 

2 Công tác hành chính Sử dụng các dịch vụ đã được 

tin học hóa: quản lý xe, quản 

lý tư liệu, lịch công tác, 

phòng họp,…đã được triển 

khai tại Bộ 

Các dịch vụ, ứng dụng hỗ trợ quản lý hành chính: 

- Quản lý xe 

- Quản lý phòng họp 

- Quản lý lịch công tác 

- Quản lý người vảo ra cơ quan 

-... 

Nâng cấp hệ thống 

theo kiến trúc 

hướng dịch vụ 

3 Công tác văn thư, lưu 

trữ 

Hiện tại đang sử dụng hệ 

thống Quản lý văn bản và Hồ 

sơ công việc của Bộ 

- Quản lý công văn đi, đến; hồ sơ công việc 

- Lưu trữ văn bản liên quan 

Nâng cấp hệ thống 

theo kiến trúc 

hướng dịch vụ 

4 Quản lý hội nghị, cuộc 

họp 

Hiện tại đang sử dụng hệ 

thống Quản lý văn bản và Hồ 

sơ công việc của Bộ 

- Quản lý nội dung, thành phần, tài liệu, hồ sơ,...; 

- Quản lý thông báo, kết luận; 

Nâng cấp hệ thống 

theo kiến trúc 

hướng dịch vụ 
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3.2. Liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan 

STT Tên nghiệp vụ 
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I Nghiệp vụ hợp tác quốc tế                     

1 Xây dựng các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

2 Quản lý đoàn ra, đoàn vào CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

3 Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

4 Quản lý điều ước quốc tế CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

5 Quản lý các thỏa thuận quốc tế CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

6 Quản lý các điều ước quốc tế nhân danh các đơn vị trực thuộc Bộ CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

7 Quản lý chương trình, dự án có sử dụng vốn nước ngoài CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

8 Xây dựng, trình duyệt kế hoạch đối thoại chính sách hàng năm về tài 

nguyên và môi trường với các đối tác quốc tế, tổ chức thực hiện sau khi 

phê duyệt 

CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

9 Làm đầu mối liên hệ với các Bộ, ngành, đại diện của các tổ chức quốc tế, 

tổ chức phi chính phủ và đại diện cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại 

Việt Nam  

CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

10 Quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ CT PH PH PH PH PH PH PH PH PH 

II Nghiệp vụ kế hoạch - tài chính                     

1 Quản lý kế hoạch PH CT PH PH PH PH PH PH PH PH 

2 Quản lý tài chính PH CT PH PH PH PH PH PH PH PH 

3 Quản lý kế toán, kiểm toán nội bộ PH CT PH PH PH PH PH PH PH PH 

4 Quản lý đầu tư PH CT PH PH PH PH PH PH PH PH 
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5 Quản lý tài sản PH CT PH PH PH PH PH PH PH PH 

6 Quản lý các chương trình, dự án PH CT PH PH PH PH PH PH PH PH 

7 Quản lý đơn giá sản phẩm PH CT PH PH PH PH PH PH PH PH 

III Nghiệp vụ khoa học và công nghệ                     

1 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

2 Quản lý xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

3 Quản lý các hoạt động về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

4 Quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

5 Đo lường chất lượng sản phẩm, ứng dụng năng lượng nguyên tử PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

6 Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

7 Quản lý hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH   

8 Thống kê hoạt động khoa học và công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

9 Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

10 Quản lý phát triển nhân lực, hạ tầng khoa học và công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

11 Thẩm định chương trình, đề án, nhiệm vụ chuyên môn, dự án đầu tư thiết 

bị khoa học và công nghệ 

PH PH CT PH PH PH PH PH PH   

12 Quản lý giải thưởng về khoa học và công nghệ PH PH CT PH PH PH PH PH PH PH 

IV Nghiệp vụ pháp chế                     

1 Xây dựng chính sách, pháp luật PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

2 Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

3 Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

4 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

5 Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

6 Phổ biến, giáo dục pháp luật PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

7 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

8 Kiểm soát thủ tục hành chính PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

9 Pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

10 Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm 

của Bộ theo quy định của pháp luật. 

PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 
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11 Thực hiện công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

12 Tham mưu giúp Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

13 Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

14 Tổ chức quản lý cộng tác viên kiểm tra PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

15 Giám định tư pháp PH PH PH CT PH PH PH PH PH PH 

V Nghiệp vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền                 PH PH 

1 Công tác thi đua PH PH PH PH CT PH PH PH PH PH 

2 Khen thưởng PH PH PH PH CT PH PH PH PH PH 

3 Tuyên truyền PH PH PH PH CT PH PH PH PH PH 

4 Báo chí PH PH PH PH CT PH PH PH PH PH 

5 Hiện vật truyền thống PH PH PH PH CT PH PH PH PH PH 

6 In ấn, xuất bản PH PH PH PH CT PH PH PH PH PH 

7 Tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp tuyên truyền về tài nguyên 

và môi trường 

PH PH PH PH CT PH PH PH PH PH 

VI Nghiệp vụ tổ chức cán bộ                     

1 Quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế, người lao động PH PH PH PH PH CT PH PH PH PH 

2 Quản lý công chức, viên chức, người lao động  PH PH PH PH PH CT PH PH PH PH 

3 Quản lý về đào tạo, bồi dưỡng PH PH PH PH PH CT PH PH PH PH 

4 Quản lý về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương PH PH PH PH PH CT PH PH PH PH 

5 Quản lý về cải cách hành chính PH PH PH PH PH CT PH PH PH PH 

VII Nghiệp vụ thanh tra                     

1 Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra PH PH PH PH PH PH CT PH PH PH 

1 Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo PH PH PH PH PH PH CT PH PH PH 

1 Xử lý vi phạm hành chính PH PH PH PH PH PH CT PH PH PH 

2  Phòng chống tham nhũng PH PH PH PH PH PH CT PH PH PH 

VIII Nghiệp vụ văn phòng                     

1 Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo cơ quan; tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác 

được phân công 

PH PH PH PH PH PH PH CT PH PH 
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2 Công tác hành chính PH PH PH PH PH PH PH CT PH PH 

3 Công tác văn thư, lưu trữ PH PH PH PH PH PH PH CT PH PH 

4 Quản lý hội nghị, cuộc họp PH PH PH PH PH PH PH CT PH PH 

 

Ghi chú: 

CT Chủ trì 

PH Phối hợp 

3.3. Trao đổi thông tin, dữ liệu 

STT Tên nghiệp vụ Thông tin trao đổi Đơn vị trao đổi 

I Nghiệp vụ hợp tác quốc tế     

1 Xây dựng các kế hoạch, chương 

trình hợp tác quốc tế 

- Thông tin các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế 

dài hạn, 5 năm, hàng năm, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 

- Thông tin hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chương 

trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

2 Quản lý đoàn ra, đoàn vào - Thông tin kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; hướng dẫn các đơn vị lập đoàn ra, 

đoàn vào 

- Thông tin phương án tổ chức đoàn ra 

- Thông tin nội dung chuyên môn và thực hiện đoàn ra của Lãnh đạo Bộ 

- Thông tin nội dung chuyên môn và thực hiện tiếp khách nước ngoài của 

Lãnh đạo Bộ 

- Thông tin chương trình đón tiếp, tổ chức đón tiếp các đoàn vào 

- Thông tin theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả của đoàn ra 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

3 Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - Thông tin hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

- Thông tin tổng hợp, đánh giá hiệu quả hội nghị quốc tế 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 
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4 Quản lý điều ước quốc tế - Thông tin phương án, tổ chức đàm phán, ký kết, sửa đổi điều ước quốc tế 

- Thông tin việc thực hiện các điều ước quốc tế 

- Thông tin việc đóng niên liễm cho các điều ước quốc tế  

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

5 Quản lý các thỏa thuận quốc tế - Thông tin về chủ trương đàm phán, nội dung và ký thỏa thuận quốc tế 

nhân danh Bộ 

- Thông tin đầu mối thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ 

- Thông tin các điều ước quốc tế nhân danh Bộ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

6 Quản lý các điều ước quốc tế nhân 

danh các đơn vị trực thuộc Bộ 

- Thông tin chủ trương đàm phán, nội dung và việc ký thỏa thuận quốc tế 

nhân danh các đơn vị trực thuộc Bộ 

- Thông tin các thỏa thuận quốc tế nhân danh các đơn vị trực thuộc Bộ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

7 Quản lý chương trình, dự án có sử 

dụng vốn nước ngoài 

- Thông tin kế hoạch dài hạn và hàng năm các dự án, hoạt động phi dự án 

có sử dụng vốn nước ngoài; tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt 

- Thông tin nguồn vốn nước ngoài; danh mục các chương trình, dự án, hoạt 

động phi dự án có sử dụng nguồn vốn nước ngoài 

- Thông tin chủ trương đầu tư các chương trình, dự án , hoạt động phi dự án 

có sử dụng vốn nước ngoài 

- Thông tin quyết định đầu tư các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án, 

sử dụng nguồn vốn nước ngoài có vốn đối ứng 

- Thông tin tổng hợp, đánh giá báo cáo định kỳ việc thực hiện các chương 

trình, dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

8 Xây dựng, trình duyệt kế hoạch đối 

thoại chính sách hàng năm về tài 

nguyên và môi trường với các đối 

tác quốc tế, tổ chức thực hiện sau 

khi phê duyệt 

Thông tin kế hoạch đối thoại chính sách hàng năm về tài nguyên và môi 

trường với các đối tác quốc tế  

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

9 Làm đầu mối liên hệ với các Bộ, 

ngành, đại diện của các tổ chức 

- Thông tin huy động nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác cho 

chương trình, dự án hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 
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quốc tế, tổ chức phi chính phủ và 

đại diện cơ quan ngoại giao của 

nước ngoài tại Việt Nam  

- Thông tin đại diện của Bộ tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 

ngoài 

- Thông tin đề cử,  người Việt Nam ứng cử, tham gia các vị trí quan trọng 

trong các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ  

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

10 Quản lý hộ chiếu ngoại giao, công 

vụ 

- Thông tin hộ chiếu ngoại giao, công vụ 

- Thông tin xử lý các trường hợp vi phạm hộ chiếu ngoại giao, công vụ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

II Nghiệp vụ kế hoạch - tài chính     

1 Quản lý kế hoạch (1)- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm 

(2)- Tổng hợp, xây dựng phương án cân đối lớn, phân bổ, giao, điều chỉnh 

kinh phí các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn; 

(3)- Thẩm định các chương trình, đề án, dự án chuyên môn, nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ; phân bổ kinh phí sự 

nghiệp môi trường của các bộ, ngành; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; 

(4)- Các chương trình, đề án, dự án, dự án nguồn vốn ODA ( mục tiêu, nội 

dung, thiết kế kỹ thuật, khối; điều chỉnh, bổ sung; hoàn thành sử dụng..); 

(5)- Mua sắm, sửa chữa tài sản nguồn vốn đầu tư phát triển; 

(6)- Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công; 

(7)- Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật. 

(8)- Tổng hợp thông tin, báo cáo về thực hiện kế hoạch;. 

(1)..(8) Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(2)(3)(4)(8)Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

(2)(3)(5)(6)(7)Bộ 

Tài chính 

2 Quản lý tài chính (1)- Tổng hợp cơ chế, chính sách tài chính; 

(2)- Dự toán thu, chi và phương án phân bổ, điều chỉnh, giao dự toán ngân 

sách;  

(3)- Thẩm định dự toán đối với các chương trình, đề án, dự án;  

(4)- Thẩm định danh mục mở mới, phân bổ kinh phí các chương trình, đề 

án, dự án chuyên môn; 

(5)- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo. 

(1)..(5)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(3)(4)Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

(2)..(5)Bộ Tài chính 
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3 Quản lý kế toán, kiểm toán nội bộ (1)- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện chế độ kế toán tài chính;  

(2)- Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán ngân sách; 

(3)- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính;  

(4)- Thực hiện công tác kế toán. 

(1)..(4)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)..(4)Bộ Tài chính 

4 Quản lý đầu tư (1)- Xây dựng kế hoạch, chính sách đầu tư 

(2)- Vốn đầu tư 

(3)- Dự án đầu tư 

(4)- Giám sát đầu tư 

(1)..(4)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)..(4)Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

(1)(2)Bộ Tài chính 

5 Quản lý tài sản (1)- Tài sản tại các đơn vị thuộc Bộ 

(2)- Định mức sử dụng các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị chuyên 

dụng thuộc phạm vj quản lý của Bộ 

(3)- Quy hoạch, xây dựng các đơn vị thuộc Bộ 

(4)- Thuê, xử lý tài sản nhà nước 

(5)- Thẩm định danh mục, dự toán, kế hoạch đấu thầu mua sắm, giao tài 

sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

(6)- Theo dõi tài sản nhà nước 

(1)..(6)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(3)(5)Bộ Tài chính 

6 Quản lý các chương trình, dự án (1)- Cơ chế, chính sách đầu tư phát triển;  

(2)- Thông tin thẩm định các dự án đầu mở mới. 

(3)- Các dự án đầu tư phát triển (phân bổ kế hoạch, quyết toán vốn đầu tư, 

giám sát đầu tư, điều chỉnh, bổ sung...); 

(4)- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án 

(1)..(4)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)..(4)Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

(3)Bộ Tài chính 

7 Quản lý đơn giá sản phẩm (1)- Định mức sử dụng tài sản; 

(2)- Mua sắm, sửa chữa tài sản; 

(3)- Sử dụng trụ sở làm việc, tài sản nhà nước; 

(4)- Cơ sở dữ liệu tài sản; 

(1)..(4)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)..(4)Bộ Tài chính 

III Nghiệp vụ khoa học và công nghệ     

1 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ 

- Thông tin phương án phân bổ ngân sách hàng năm 

- Thông tin danh mục đề tài 

 - Thông tin danh mục nhiệm vụ thường xuyên 

- Thông tin kết quả đề tài 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ Tài chính 

- Bộ KHCN 
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- Thông tin tổng kết, đánh giá tình hình ứng dụng, chuyển giao kết quả của 

đề tài 

2 Quản lý xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn 

- Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn 

- Thông tin các đánh giá áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ KHCN 

3 Quản lý các hoạt động về phát triển 

tiềm lực khoa học và công nghệ 

- Thông tin hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện các nhiệm vụ tăng cường năng lực nghiên cứu cho các tổ chức 

khoa học và công nghệ 

- Thông tin đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ, đề xuất đổi mới và 

nâng cao trình độ công nghệ 

- Thông tin hướng dẫn xây dựng hệ thống các phòng phân tích, phòng thí 

nghiệm 

- Thông tin hướng dẫn các đơn vị đăng ký các hoạt động khoa học và công 

nghệ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ KHCN 

4 Quản lý hoạt động chuyển giao 

công nghệ 

- Thông tin hoạt động chuyển giao công nghệ 

- Thông tin hoạt động sở hữu trí tuệ 

- Thông tin thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ KHCN 

5 Đo lường chất lượng sản phẩm, ứng 

dụng năng lượng nguyên tử 

- Thông tin chất lượng sản phẩm khoa học và công nghệ 

- Thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong ngành 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ KHCN 

6 Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa 

học và công nghệ 

- Thông tin thẩm định hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ 

- Thông tin các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị trong 

và ngoài nước liên 

quan 

7 Quản lý hoạt động của Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ 

- Thông tin việc đăng ký Quỹ 

- Thông tin quản lý Quỹ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

8 Thống kê hoạt động khoa học và 

công nghệ 

- Thông tin thống kê khoa học và công nghệ 

- Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ KHCN 
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9 Áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 

- Thông tin về các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

- Thông tin áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ KHCN 

10 Quản lý phát triển nhân lực, hạ tầng 

khoa học và công nghệ 

- Thông tin quy hoạch phát triển tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ 

- Thông tin  kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nghiên cứu 

khoa học và công nghệ 

- Thông tin cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khoa học và công 

nghệ 

- Thông tin thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, kiện 

toàn tổ chức khoa học và công nghệ 

- Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Bộ KHCN 

11 Thẩm định chương trình, đề án, 

nhiệm vụ chuyên môn, dự án đầu tư 

thiết bị khoa học và công nghệ 

Thông tin thẩm định các chương trình, đề án, nhiệm vụ chuyên môn, các dự 

án đầu tư thiết bị khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

12 Quản lý giải thưởng về khoa học và 

công nghệ 

Danh mục đề xuất các giải thưởng về khoa học và công nghệ - Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Các đơn vị liên 

quan khác 

IV Nghiệp vụ pháp chế     

1 Xây dựng chính sách, pháp luật (1)- Thông tin tổng hợp chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp 

luật;  

(2)- Thông tin quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện;  

(3)- Thông tin quá trình thẩm định, ban hành; 

(4)- Thông tin thống kê, phân tích, báo cáo tổng hợp. 

(1)..(4)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)Bộ Tư Pháp 

2 Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

(1)- Thông tin kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản; 

(2)- Thông tin kiểm tra, rà soát, kết luận hệ thống hóa văn bản; 

(3)- Thông tin tổng hợp việc thi hành pháp luật;  

(4)- Thông tin tổ chức điều tra, khảo sát, tiếp nhận, thu thập, thông tin;thực 

hiện kết luận thi hành pháp luật; 

(5)- Thông tin thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo. 

(1)..(5)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

3 Kiểm tra và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật 

(1)Thông tin kết quả kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 
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4 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp 

luật 

(1)Thông tin kết quả hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 

5 Công tác pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật 

(1)Thông tin pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 

6 Phổ biến, giáo dục pháp luật (1)- Thông tin chương trình, kế hoạch;  

(2)- Thông tin thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ (đào tạo báo cáo viên, chuẩn 

bị tài liệu,..),  

(3)- Thông tin tổ chức thông tin, truyền thông (trên cổng thông tin, hướng 

dẫn, giải đáp qua các diễn đàn); 

(1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 

7 Theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

(1)Thông tin tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

(1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 

8 Kiểm soát thủ tục hành chính (1)- Thông tin tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

(2)- Thông tin thẩm định, rà soát các thủ tục hành chính; 

(1)(2)Các đơn vị 

thuộc Bộ, Bộ Tư 

Pháp 

9 Pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế 

về pháp luật 

(1)Thông tin pháp luật quốc tế, ngành CSDL PL quốc gia 

của chính phủ, 

CSDL PL quốc tế 

của nước ngoài, Bộ 

Tư Pháp 

10 Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp thuộc trách 

nhiệm của Bộ theo quy định của 

pháp luật. 

(1)Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 

11 Thực hiện công tác tham mưu về 

các vấn đề pháp lý và tham gia tố 

tụng thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ 

(1)Thông tin về pháp lý và tham gia tố tụng 

(2)Thông tin lịch sử pháp lý và tố tụng đã tham gia 

(1)(2)Các đơn vị 

thuộc Bộ, Bộ Tư 

Pháp 

12 Tham mưu giúp Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác bồi thường 

(1)Thông tin bồi thường, tiến độ bồi thường Bộ Tư Pháp, Bộ 

Công An 
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của Nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

13 Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật theo quy định 

(1)'Thông tin cập nhật  cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 

14 Tổ chức quản lý cộng tác viên kiểm 

tra 

(1)Thông tin về cộng tác viên kiểm tra (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp 

15 Giám định tư pháp (1)Thông tin giám định tư pháp (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, Bộ Tư Pháp, 

Bộ Công An 

V Nghiệp vụ thi đua khen thưởng 

và tuyên truyền 

    

1 Công tác thi đua (1)Thông tin về công tác thi đua tổng hợp 

(2)Thông tin về hồ sơ thi đua 

(1)(2)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(2) Vụ Tổ chức cán 

bộ 

2 Khen thưởng (1)Thông tin về công tác khen thưởng tổng hợp 

(2)Thông tin thẩm định hồ sơ, đề xuất khen thưởng 

(1)(2)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(2)Bộ Nội vụ, Vụ 

Tổ chức cán bộ, 

Thanh tra Bộ 

(CSDL Xử phạt 

hành chính) 

3 Tuyên truyền (1)Thông tin về công tác tuyên truyền (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ, 

Bộ Tư pháp, Vụ Tổ 

chức cán bộ, các cơ 

quan báo chí có liên 

quan 

4 Báo chí (1)Thông tin về công tác báo chí 

(2)Thông tin về họp báo, cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí 

(1)(2)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)(2)Bộ Thông tin 

và truyền thông 
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5 Hiện vật truyền thống (1)Thông tin về quản lý hiện vật (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ 

6 In ấn, xuất bản (1)Thông tin về công tác in ấn xuất bản (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ 

7 Tổ chức ký kết quy chế, chương 

trình phối hợp tuyên truyền về tài 

nguyên và môi trường 

(1)Thông tin kí kết quy chế, chương trình phối hợp (1)Các đơn vị thuộc 

Bộ 

VI Nghiệp vụ tổ chức cán bộ     

1 Quản lý về tổ chức bộ máy và biên 

chế, người lao động 

(1)- Tổ chức bộ máy (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức..); 

(2)- Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề 

nghiệp viên chức. 

Các đơn vị thuộc 

Bộ 

Bộ Nội vụ 

2 Quản lý công chức, viên chức, người 

lao động  

(1)- Hồ sơ cán bộ; 

(2)- Quản lý quy hoạch cán bộ 

(3)- Bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản 

lý; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyến công tác, kỷ luật, nghỉ hưu công 

chức, viên chức; 

(4)- Xếp lương, nâng bậc lương 

(5)- Nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

(6)- Tuyển dụng công chức, viên chức 

(1)..(6)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)(2)(3)(5)(6)Bộ 

Nội vụ 

(4) Bộ Lao động 

thương binh và xã 

hội 

3 Quản lý về đào tạo, bồi dưỡng (1)- Quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển nhân lực 

(2)- Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; 

(3)- Quản lý công chức, viên chức và người lao động đi học tập, đào tạo, 

bồi dưỡng trong nước và ngoài nước; 

(4)- Phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

(1)..(4)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)..(4)Bộ Nội vụ, 

Bộ giáo dục và đào 

tạo 

4 Quản lý về chế độ, chính sách, lao 

động và tiền lương 

(1)- Ngạch, chức danh nghề nghiệp; 

(2)- Thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức; 

(3)- Quản lý, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức; 

(4)- Chế độ nghỉ hưu, y tế, chăm sóc sức khỏe; 

(5)- Thống kê báo cáo lao động và thu nhập. 

(1)..(4)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(2)Bộ Nội vụ 

(1)(3)(4)(5)Bộ Lao 

động thương binh 

và xã hội 
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5 Quản lý về cải cách hành chính (1)- Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; 

(2)- Thực hiện cải cách hành chính; 

(3)- Tổng hợp, xác định chỉ số cải cách hành chính. 

(1)..(3)Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(1)..(3)Bộ Tư Pháp 

VII Nghiệp vụ thanh tra     

1 Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra (1) Thông tin chương trình, kế hoạch thanh tra, phê duyệt và công bố kế 

hoạch 

(2) Thông tin công tác thanh tra, kiểm tra: Lập quyết định, phân công 

nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

(3) Thông tin thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh 

tra 

(4) Hồ sơ thanh tra 

(5) Thông tin đối tượng thanh tra, kiểm tra 

(6) Thông tin các khóa tập huấn, tuyên truyền về công tác thanh tra, kiểm 

tra 

(1)…(6) Thanh tra 

Chính phủ 

(1)…(6) Các Bộ, 

ngành khác 

(1)…(6) Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 

(1)…(6) Các sở 

TNMT 

1 Quản lý công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 

(1) Thông tin chương trình, kế hoạch công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

(2) Thông tin công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phân công nhiệm vụ 

giải quyết, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

(3) Hồ sơ khiếu nại, tố cáo 

(4) Thông tin các khóa tập huấn, tuyên truyền về công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 

(1)…(6) Thanh tra 

Chính phủ 

(1)…(6) Các Bộ, 

ngành khác 

(1)…(6) Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 

(1)…(6) Các sở 

TNMT 

1 Xử lý vi phạm hành chính (1) Thông tin công tác thanh tra, kiểm tra: Lập quyết định, phân công 

nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

(2) Thông tin công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phân công nhiệm vụ 

giải quyết, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

(3) Thông tin xử lý vi phạm hành chính 

(4) Thông tin thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh 

tra 

(5) Hồ sơ thanh tra 

(6) Hồ sơ khiếu nại, tố cáo 

(7) Thông tin đối tượng thanh tra, kiểm tra 

(1)…(6) Thanh tra 

Chính phủ 

(1)…(6) Các Bộ, 

ngành khác 

(1)…(6) Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 

(1)…(6) Các sở 

TNMT 
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2  Phòng chống tham nhũng (1) Thông tin chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng 

(2) Thông tin công tác phòng chống tham nhũng: Lập quyết định, phân 

công nhiệm vụ, kiểm tra, báo cáo, kết luận… 

(3) Thông tin xử lý vi phạm phạm luật về phòng chống tham nhũng 

(4) Thông tin thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về phòng 

chống tham nhũng 

(5) Hồ sơ về công tác phòng chống tham nhũng 

(1)…(6) Thanh tra 

Chính phủ 

(1)…(6) Các Bộ, 

ngành khác 

(1)…(6) Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 

(1)…(6) Các sở 

TNMT 

VIII Nghiệp vụ văn phòng     

1 Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo cơ quan; tình hình thực 

hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công 

tác được phân công 

(1) Thông tin lập kế hoạch nhiệm vụ 

(2) Thông tin thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

(3) Thông tin kiểm tra thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

(4) Tra cứu các báo cáo 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

2 Công tác hành chính (1) Thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý hành chính: 

- Thông tin quản lý xe 

- Thông tin phòng họp 

- Thông tin lịch công tác 

- Thông tin người vảo ra cơ quan 

-... 

(1) Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

3 Công tác văn thư, lưu trữ (1) Thông tin công văn đi, đến; hồ sơ công việc 

(2) Thông tin lưu trữ văn bản liên quan 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

4 Quản lý hội nghị, cuộc họp (1) Tra cứu thông tin quản lý, nội dung, thành phần, tài liệu, hồ sơ,...; 

(2) Tra cứu thông tin thông báo, kết luận; 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 
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