
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:          /BTNMT-KHTC 

V/v Báo cáo, đánh giá nguồn lực tài 

nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                               

              
                Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Công thương; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả 

quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường được giao chủ trì báo cáo nhóm nguồn lực tài nguyên 

thiên nhiên. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương 

xây dựng báo cáo về nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 - 2020 

như sau: 

1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng báo cáo, đánh giá 

tình hình quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên rừng giai đoạn 2016 - 2020 (theo 

biểu số 10, 11 Phụ lục biểu mẫu) tính đến thời điểm 31/12/2020. 

2. Bộ Công thương xây dựng báo cáo, đánh giá tình hình quản lý, khai 

thác sử dụng tài nguyên dầu khí và than tính đến thời điểm 31/12/2020 (thuộc tài 

nguyên khoáng sản). 

3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo các nguồn 

lực tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn quản lý tính đến thời điểm 31/12/2020. 

Đề cương báo cáo và Phụ lục bảng biểu số liệu thuộc nhóm nguồn lực tài 

nguyên thiên nhiên kèm theo Công văn số 7480/BKHĐT-TCTH ngày 11 tháng 

11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 26 tháng 2 năm 2021 để tổng hợp./. 

   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC(md). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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