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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP  

ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của 

cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ 

quan hành chính nhà nước; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 

24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan 

hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội 

dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính 

nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP); Quyết định số 

451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. 

2. Kết quả triển khai Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở 

để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch thực hiện 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn 

thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực 
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hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa 

Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành; giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, 

giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường công tác chỉ đạo điều hành; kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chi tiết Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 

và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của 

Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương. 

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch 

triển khai Nghị định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển 

khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả, đúng tiến độ. 

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành các văn bản triển 

khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch; báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện theo đúng 

quy định. 

3. Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin 

điện tử của Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị có liên 

quan tổ chức phổ biến, quán triệt các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai 

thực hiện Kế hoạch này. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nội dung và tiến độ từ nguồn chi thường 

xuyên hàng năm, theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

5. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách 

nhiệm triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Kinh phí xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật, sử dụng triệt 

để hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, kết hợp ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
   

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Lưu: VT, VP (TH). 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Trần Quý Kiên 
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