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                 Hà Nội, ngày      tháng     năm     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công tham gia, góp ý các dự án luật 

trình Quốc hội trong năm 2022 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Quốc 

hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; 

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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công tham gia, góp ý các dự án luật thuộc Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội – chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị được phân công 

tham gia, góp ý các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2022 của Quốc hội: 

1. Lãnh đạo Bộ được phân công có trách nhiệm tham gia hoặc cử Thủ trưởng 

đơn vị chủ trì tham gia Ban soạn thảo; chỉ đạo Thủ trưởng đơn vị chủ trì phối hợp 

các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến góp ý khi được yêu cầu hoặc chủ động gửi 

cho các cơ quan có thẩm quyền; xin ý kiến của Bộ trưởng xem xét, quyết định đối 

với những vấn đề quan trọng, phức tạp liên quan đến nội dung và tính thống nhất, 

đồng bộ với các luật về tài nguyên, môi trường. 

2. Thủ trưởng đơn vị được phân công có trách nhiệm tham gia Ban soạn thảo 

(trường hợp được Lãnh đạo Bộ cử), Tổ biên tập; chủ động nghiên cứu và phối hợp 

các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến góp ý trước khi trình Thứ trưởng được phân 

công bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu; chủ động và tham gia đầy đủ các hội thảo, 

cuộc họp góp ý, thẩm định, thẩm tra đối với dự án luật được phân công; theo dõi và 

báo cáo Lãnh đạo Bộ việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện dự án luật 

được phân công; kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công những vấn 

đề quan trọng, phức tạp liên quan đến nội dung và tính thống nhất, đồng bộ với các 
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luật về tài nguyên, môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP, PC.                                                                                  

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 



PHỤ LỤC 

Phân công tham gia, góp ý các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội 

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

TT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ  

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì, phối hợp tham gia, góp ý 

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 Luật Cảnh sát cơ động 
Thứ trưởng                 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
Vụ Pháp chế Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

2 Luật Điện ảnh (sửa đổi) 
Thứ trưởng                 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

Vụ Thi đua - Khen 

thưởng và Tuyên truyền 
Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

3 Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) 
Thứ trưởng                            

Trần Quý Kiên 
Vụ Kế hoạch - Tài chính Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

4 Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) 
Thứ trưởng                 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

Vụ Thi đua - Khen 

thưởng và Tuyên truyền 
Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

5 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 

trí tuệ 

Thứ trưởng                     

Võ Tuấn Nhân 

Vụ Khoa học                              

và Công nghệ 
Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

6 Luật Dầu khí (sửa đổi) 
Thứ trưởng                            

Trần Quý Kiên 

Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam 
Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

7 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) 
Thứ trưởng                 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

8 Luật Thanh tra (sửa đổi) 
Thứ trưởng                 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
Thanh tra Bộ Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 
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TT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ  

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì, phối hợp tham gia, góp ý 

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

9 Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 
Thứ trưởng                 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 

10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) 
Thứ trưởng                 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
Vụ Pháp chế Các đơn vị thuộc Bộ                    

có liên quan 
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