
 

 
Phụ lục 2 

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến tập huấn năm 2023 

(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BTNMT ngày      tháng    năm 2022                     

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tên văn bản 

I Các văn bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

1 Lĩnh vực đất đai 

1.1. Luật Đất đai (sửa đổi) (Tờ trình số 52/TTr-BTNMT ngày 20/8/2022) 

1.2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai (Tờ trình số 61/TTr-BTNMT ngày 30/9/2022) 

1.3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tờ trình số 72/TTr-BTNMT ngày 04/11/2022) 

1.4 Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 

02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu 

nguồn dưới 50 ha 

2  Lĩnh vực môi trường 

2.1. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

2.2 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

2.3 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

4 Lĩnh vực khí tượng thủy văn 

4.1. Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm 

soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ 

cực tím 

4.2. Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 quy định về loại bản tin và thời 

hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

4.3. Thông tư số 14/2022/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng 

5 Lĩnh vực tài nguyên nước 

5.1. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (Tờ trình số 07/TTr-BTNMT ngày 16/02/2022) 

5.2. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước (Tờ trình 

số 60/TTr-BTNMT ngày 28/9/2022) 

6 Lĩnh vực khoáng sản 

6.1 Luật Địa chất và Khoáng sản (thay thế Luật Khoáng sản năm 2010) 

6.2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định chi tiết, thi hành 

Luật Khoáng sản năm 2010. 

7 Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

7.1. Nghị định số 136/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 

7.2. Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 

7.3 Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 

7.4 Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2022 ban hành danh mục 

địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản 

đồ thành phố Hà Nội 

8 Lĩnh vực viễn thám  

8.1 Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 

8.2 Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng 

diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám 

quang học độ phân giải thấp 

9 Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

9.1 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn 

9.2 Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 

nhà kính 

9.3 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu  

II Văn bản chung 

1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của cácnghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 

2 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 quy định kỹ thuật và định mức 

kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường 

3 Thông tư số 09/2022/TT-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2022 quy định về Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

4 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên 

và môi trường 
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