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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với
Đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27)
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-BTNMT ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển đối với Đề mục Khí
tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27).
2. Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo
đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện
pháp điển đối với Đề mục Khí tượng thủy văn.
II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ
trì

Cơ quan,
đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn
thành

Sản phẩm

1. Tập hợp, thu thập, rà Vụ
Pháp Tổng cục
soát, tổng hợp, hoàn thiện chế;
Bộ, Khí tượng
Danh mục văn bản quy ngành
thủy văn;
phạm pháp luật thực hiện
Cục Biến
pháp điển thuộc Đề mục
đổi khí hậu
Khí tượng thủy văn

8/2020

Danh mục
văn bản đưa
vào pháp
điển thuộc
Đề mục

2. Gửi Văn bản đề nghị các Vụ Pháp chế Bộ, ngành
bộ, ngành thực hiện pháp
điển Đề mục Khí tượng
thủy văn đối với văn bản
quy phạm pháp luật thuộc
thẩm quyền bộ, ngành

8/2020

Công văn
gửi các bộ,
ngành

3. Tổng hợp ý kiến góp ý Vụ Pháp chế
các bộ, ngành

9/2020

4. Thực hiện pháp điển Vụ
Pháp Tổng cục 9 -10/2020
theo Đề mục Khí tượng chế;
Bộ, Khí tượng
thủy văn
ngành
thủy văn;
Cục Biến
đổi khí hậu

Kết
pháp
theo
mục

quả
điển
Đề
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5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý Vụ
Pháp Bộ
và ký xác thực kết quả pháp chế;
Bộ, pháp
điển Đề mục Khí tượng ngành
thủy văn

Tư

10/2020

Kết
pháp
theo
mục

6. Xây dựng Hồ sơ kết quả Vụ Pháp chế Bộ
pháp điển theo Đề mục gửi
pháp
Bộ Tư pháp thẩm định

Tư

11/2020

Hồ sơ kết
quả pháp
điển

7. Hoàn thiện kết quả pháp Vụ Pháp chế
điển theo ý kiến thẩm định
của Bộ Tư pháp, gửi Bộ
Tư pháp trình Chính phủ

quả
điển
Đề

Tổng cục Sau khi có Kết
quả
Khí tượng
ý kiến
pháp điển
thủy văn; thẩm định
Cục Biến của Bộ Tư
đổi khí hậu
pháp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được phân công
có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ pháp điển theo
đúng tiến độ, bảo đảm việc thực hiện pháp điển đối với Đề mục Khí tượng thủy văn
được kịp thời và hiệu quả.
2. Các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
trong việc tiến hành thu thập, rà soát, thực hiện pháp điển đối với những văn bản quy
phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì soạn thảo thuộc Đề mục Khí tượng thủy văn.
3. Kinh phí thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn thực hiện theo quy
định của Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13 ngày 12 năm 2013
của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp
luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

