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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

            Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

  QUYẾT ĐỊNH 

      Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật                                       
hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

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; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020 (Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các 

cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc Hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, PC. 
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Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ- BTNMT  ngày      tháng     năm 2020  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích 

yếu nội dung của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

I.  LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  

1.  Nghị định 

102/2014/NĐ-

CP ngày 

10/11/2014 

về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai 

Bị thay thế bởi Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai 

Hết hiệu lực từ ngày 

05/01/2020 

2.  Thông tư 

26/2013/TT-

BTNMT ngày 26 

tháng 9 năm 2013 

hướng dẫn việc xác định diện 

tích đất loại trừ không tính vào 

giá trị doanh nghiệp quy định 

tại Điều 31 Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước thành công ty cổ phần 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

3.  
Thông tư 

liên tịch  

12/2016/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 

24/6/2016 

quy định về quản lý, cấp phát, 

tạm ứng và hoàn trả chi phí đo 

đạc xác định diện tích đất vi 

phạm 

Theo quy định tại Khoản 4 

Điều 154 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

Hết hiệu lực từ ngày 

05/01/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-102-2014-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-257259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-102-2014-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-257259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-26-2013-tt-btnmt-xac-dinh-dien-tich-dat-loai-tru-gia-tri-doanh-nghiep-209954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-26-2013-tt-btnmt-xac-dinh-dien-tich-dat-loai-tru-gia-tri-doanh-nghiep-209954.aspx
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II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

4.  Nghị định  
33/2017/NĐ-

CP ngày 03/4/2017 

quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước và khoáng sản 

Bị thay thế bởi Nghị định số 

36/2020/NĐ-CP ngày 

24/3/2020 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản 

Hết hiệu lực từ ngày 

10/5/2020 

5.  Quyết định 

15/2008/QĐ-

BTNMT ngày 

31/12/2008 

ban hành quy định bảo vệ tài 

nguyên nước dưới đất 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

III. LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

6.  Quyết định 

02/2006/QĐ-

BTNMT ngày 

27/01/2006 

ban hành quy định về tài liệu và 

thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm 

thời tính trữ lượng khoáng sản 

rắn 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

7.  Quyết định 
14/2006/QĐ-

BTNMT ngày 

ban hành quy định về trình tự, 

thủ tục trình duyệt, thẩm định, 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-33-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-khoang-san-315840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-33-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-khoang-san-315840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-15-2008-qd-btnmt-quy-dinh-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat-85220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-15-2008-qd-btnmt-quy-dinh-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat-85220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-02-2006-qd-btnmt-tai-lieu-thu-tuc-cong-nhan-chi-tieu-tam-thoi-tinh-tru-luong-khoang-san-ran-9088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-02-2006-qd-btnmt-tai-lieu-thu-tuc-cong-nhan-chi-tieu-tam-thoi-tinh-tru-luong-khoang-san-ran-9088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-14-2006-qd-btnmt-trinh-tu-thu-tuc-trinh-duyet-tham-dinh-xet-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-trong-bao-cao-tham-do-13987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-14-2006-qd-btnmt-trinh-tu-thu-tuc-trinh-duyet-tham-dinh-xet-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-trong-bao-cao-tham-do-13987.aspx
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08/9/2006 xét và phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản trong báo cáo thăm 

dò khoáng sản 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

8.  Thông tư  
11/2009/TT-BTNM 

ngày 11/8/2009 

ban hành quy định công tác 

nghiệm thu kết quả thi công và 

thẩm định các dự án, báo cáo 

thuộc lĩnh vực địa chất và 

khoáng sản 

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 

26/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy 

định về thẩm định, phê duyệt 

đề án, báo cáo kết quả điều tra 

cơ bản địa chất về khoáng sản  

Hết hiệu lực từ ngày 

18/02/2020 

9.  Thông tư 
66/2014/TT-

BTNMT ngày 

31/12/2014 

 ban hành quy định thủ tục 

thẩm định, phê duyệt đề án, báo 

cáo kết quả điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản. 

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 

26/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy 

định về thẩm định, phê duyệt 

đề án, báo cáo kết quả điều tra 

cơ bản địa chất về khoáng sản  

Hết hiệu lực từ ngày 

18/02/2020 

10.  Thông tư 

38/2017/TT-

BTNMT ngày 

16/10/2017 

quy định phương pháp quy đổi 

từ giá tính thuế tài nguyên để 

xác định giá tính tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-66-2014-tt-btnmt-thu-tuc-tham-dinh-de-an-bao-cao-ket-qua-dieu-tra-co-ban-dia-chat-khoang-san-263274.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-66-2014-tt-btnmt-thu-tuc-tham-dinh-de-an-bao-cao-ket-qua-dieu-tra-co-ban-dia-chat-khoang-san-263274.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-38-2017-tt-btnmt-quy-doi-gia-tinh-thue-tai-nguyen-tinh-gia-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-366201.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-38-2017-tt-btnmt-quy-doi-gia-tinh-thue-tai-nguyen-tinh-gia-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-366201.aspx
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IV.  LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  

11.  Nghị định 
81/2007/NĐ-CP 

ngày 23/5/2007 

quy định tổ chức, bộ phận 

chuyên môn về bảo vệ môi 

trường tại cơ quan nhà nước và 

doanh nghiệp nhà nước 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 

03/01/2020 của Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Chính phủ ban 

hành 

Hết hiệu lực từ ngày 

03/01/2020  

12.  Quyết định 
102/2007/QĐ-TTg 

ngày 10/7/2007 

về việc phê duyệt "Đề án tổng 

thể tăng cường năng lực quản 

lý an toàn sinh học đối với sinh 

vật biến đổi gen và sản phẩm, 

hàng hóa có nguồn gốc từ sinh 

vật biến đổi gen từ nay đến năm 

2010 thực hiện Nghị định thư 

Cartagena về an toàn sinh học” 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

01/2020/QĐ-TTg ngày 

03/01/2020 về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Hết hiệu lực từ ngày 

03/01/2020 

13.  Quyết định 

10/2006/QĐ-

BTNMT ngày 

21/8/2006 

ban hành quy định chứng nhận 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng đã hoàn thành xử 

lý triệt để theo Quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

14.  Quyết định 

19/2007/QĐ-

BTNMT ngày 

26/11/2007 

về việc ban hành quy định điều 

kiện và hướng dẫn hoạt động 

dịch vụ thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của tổ 

chức dịch vụ thẩm định 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-10-2006-qd-btnmt-chung-nhan-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong-da-hoan-thanh-xu-ly-triet-de-theo-64-2003-qd-ttg-13731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-10-2006-qd-btnmt-chung-nhan-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong-da-hoan-thanh-xu-ly-triet-de-theo-64-2003-qd-ttg-13731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-64-2003-qd-ttg-ke-hoach-xu-ly-triet-de-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong-50799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2007-qd-btnmt-quy-dinh-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-59411.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2007-qd-btnmt-quy-dinh-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-59411.aspx
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hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

15.  Thông tư 

07/2007/TT-

BTNMT ngày 

03/7/2007 

hướng dẫn phân loại và quyết 

định danh mục cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường cần phải xử 

lý 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

16.  Thông tư 

01/2013/TT-

BTNMT ngày 

28/01/2013 

quy định về phế liệu được phép 

nhập khẩu để làm nguyên liệu 

sản xuất 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

17.  Thông tư 

26/2015/TT-

BTNMT ngày 

28/5/2015 

quy định đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết, đề án bảo vệ 

môi trường đơn giản 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-07-2007-tt-btnmt-huong-dan-phan-loai-quyet-dinh-danh-muc-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-xu-ly-53643.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-07-2007-tt-btnmt-huong-dan-phan-loai-quyet-dinh-danh-muc-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-xu-ly-53643.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-01-2013-tt-btnmt-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-lam-nguyen-lieu-san-xuat-169286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-01-2013-tt-btnmt-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-lam-nguyen-lieu-san-xuat-169286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-26-2015-tt-btnmt-bao-ve-moi-truong-chi-tiet-de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian-276971.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-26-2015-tt-btnmt-bao-ve-moi-truong-chi-tiet-de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian-276971.aspx
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18.  Thông tư 

27/2015/TT-

BTNMT ngày 

29/5/2015 

quy định về đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

25/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

19.  Thông tư 

41/2015/TT-

BTNMT ngày 

09/9/2015 

về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất và 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

25/2019/TT-BTNMT 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

20.  Thông tư 

30/2016/TT-

BTNMT ngày 

12/10/2016 

về quản lý, cải tạo và phục hồi 

môi trường khu vực đất bị ô 

nhiễm tồn lưu  

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

25/2019/TT-BTNMT 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2015-tt-btnmt-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-tac-dong-moi-truong-bao-ve-moi-truong-277442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2015-tt-btnmt-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-tac-dong-moi-truong-bao-ve-moi-truong-277442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-41-2015-tt-btnmt-bao-ve-moi-truong-trong-nhap-khau-phe-lieu-lam-nguyen-lieu-san-xuat-292089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-41-2015-tt-btnmt-bao-ve-moi-truong-trong-nhap-khau-phe-lieu-lam-nguyen-lieu-san-xuat-292089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-30-2016-tt-btnmt-quan-ly-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-khu-vuc-dat-bi-o-nhiem-ton-luu-327576.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-30-2016-tt-btnmt-quan-ly-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-khu-vuc-dat-bi-o-nhiem-ton-luu-327576.aspx
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Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường 

21.  
Thông tư 

liên tịch 

12/2007/TTLT-

BTNMT-

BNV ngày 27 

tháng 12 năm 2007 

hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định 

số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 

tháng 5 năm 2007 của Chính 

phủ quy định tổ chức, bộ phận 

chuyên môn về bảo vệ môi 

trường tại cơ quan nhà nước và 

doanh nghiệp nhà nước 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

22.  Quyết định 

46/2014/QĐ-

TTg ngày 

15/8/2014 

quy định về dự báo, cảnh báo 

và truyền tin thiên tai 

Bị thay thế bởi Quyết định số  

03/2020/QĐ-TTg ngày 

13/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về dự báo, 

cảnh báo và truyền tin thiên tai 

Hết hiệu lực từ ngày 

01/3/2020 

VI.  LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

23.  Thông tư 

32/2010/TT-

BTNMT ngày 

08//12/2010 

quy định về cấp phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-12-2007-ttlt-btnmt-bnv-quy-dinh-to-chuc-bo-phan-chuyen-mon-bao-ve-moi-truong-co-quan-nha-nuoc-va-doanh-nghiep-nha-nuoc-61217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-12-2007-ttlt-btnmt-bnv-quy-dinh-to-chuc-bo-phan-chuyen-mon-bao-ve-moi-truong-co-quan-nha-nuoc-va-doanh-nghiep-nha-nuoc-61217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-12-2007-ttlt-btnmt-bnv-quy-dinh-to-chuc-bo-phan-chuyen-mon-bao-ve-moi-truong-co-quan-nha-nuoc-va-doanh-nghiep-nha-nuoc-61217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-81-2007-nd-cp-to-chuc-bo-phan-chuyen-mon-bao-ve-moi-truong-tai-co-quan-doanh-nghiep-nha-nuoc-20494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-46-2014-qd-ttg-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-244616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-46-2014-qd-ttg-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-244616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-32-2010-tt-btnmt-cap-phep-hoat-dong-do-dac-ban-do-115946.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-32-2010-tt-btnmt-cap-phep-hoat-dong-do-dac-ban-do-115946.aspx
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đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

24.  Thông tư 

14/2011/TT-

BTNMT ngày 

15/4/2011 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 32/2010/TT-

BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 

2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về cấp phép hoạt động đo đạc 

và bản đồ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

25.  Thông tư 

55/2014/TT-

BTNMT ngày 

12/9/2014 

quy định kỹ thuật về mô hình 

cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu 

nền địa lý tỉ lệ 1:2.000 và 

1:5.000 

Bị thay thế bởi Thông tư số 

23/2019/TT-BTNMT ngày 

25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy 

định kỹ thuật về mô hình cấu 

trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 

1:5.000 

Hết hiệu lực từ ngày 

10/02/2020 

26.  Thông tư 

46/2015/TT-

BTNMT ngày 

30/10/2015 

về chế độ báo cáo trong hoạt 

động đo đạc và bản đồ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-14-2011-tt-btnmt-sua-doi-thong-tu-32-2010-tt-btnmt-123730.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-14-2011-tt-btnmt-sua-doi-thong-tu-32-2010-tt-btnmt-123730.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-32-2010-tt-btnmt-cap-phep-hoat-dong-do-dac-ban-do-115946.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-32-2010-tt-btnmt-cap-phep-hoat-dong-do-dac-ban-do-115946.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-55-2014-tt-btnmt-mo-hinh-cau-truc-noi-dung-co-so-du-lieu-nen-dia-ly-ty-le-1-2000-1-5000-250275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-55-2014-tt-btnmt-mo-hinh-cau-truc-noi-dung-co-so-du-lieu-nen-dia-ly-ty-le-1-2000-1-5000-250275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2015-tt-btnmt-che-do-bao-cao-trong-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-296423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2015-tt-btnmt-che-do-bao-cao-trong-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-296423.aspx
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hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

27.  Thông tư 

48/2015/TT-

BTNMT ngày 

12/11/2015 

quy định về quản lý, cung cấp 

và khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu đo đạc và bản đồ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

28.  Thông tư 

49/2015/TT-

BTNMT ngày 

12/11/2015 

quy định về quản lý, sử dụng và 

bảo vệ công trình xây dựng đo 

đạc 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

29.  
Thông tư 

liên tịch 

03/2006/TTLT-

BTNMT-

BVHTT ngày 

15/3/2006 

hướng dẫn quản lý hoạt động 

xuất bản bản đồ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-48-2015-tt-btnmt-quan-ly-cung-cap-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-do-dac-ban-do-295685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-48-2015-tt-btnmt-quan-ly-cung-cap-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-do-dac-ban-do-295685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-49-2015-tt-btnmt-quan-ly-su-dung-bao-ve-cong-trinh-xay-dung-do-dac-295684.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-49-2015-tt-btnmt-quan-ly-su-dung-bao-ve-cong-trinh-xay-dung-do-dac-295684.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-lien-tich-03-2006-ttlt-btnmt-bvhtt-huong-dan-quan-ly-hoat-dong-xuat-ban-ban-do-10738.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-lien-tich-03-2006-ttlt-btnmt-bvhtt-huong-dan-quan-ly-hoat-dong-xuat-ban-ban-do-10738.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-lien-tich-03-2006-ttlt-btnmt-bvhtt-huong-dan-quan-ly-hoat-dong-xuat-ban-ban-do-10738.aspx


10 

 

 

VII. LĨNH VỰC KHÁC  

30.  Quyết định 

07/2008/QĐ-

BTNMT ngày 

06/10/2008 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức ngành tài 

nguyên và môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

31.  Thông tư 

29/2012/TT-

BTNMT ngày 

28/12/2012 

quy định phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật của Thanh tra tài 

nguyên và môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

27/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy 

định phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật của Thanh tra tài nguyên 

và môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

18/02/2020 

32.  
Thông tư 

liên tịch 

30/2010/TTLT-

BTNMT-

BNV ngày 

25/11/2010 

hướng dẫn chuyển xếp ngạch 

và chuyển xếp lương viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa 

đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban 

hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ ngày 

15/02/2020 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-07-2008-qd-btnmt-tieu-chuan-nghiep-vu-ngach-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-72007.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-07-2008-qd-btnmt-tieu-chuan-nghiep-vu-ngach-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-72007.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-29-2012-tt-btnmt-phuong-tien-thiet-bi-ky-thuat-luc-luong-thanh-tra-167431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-29-2012-tt-btnmt-phuong-tien-thiet-bi-ky-thuat-luc-luong-thanh-tra-167431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-30-2010-ttlt-btnmt-bnv-huong-dan-chuyen-xep-ngach-xep-luong-116215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-30-2010-ttlt-btnmt-bnv-huong-dan-chuyen-xep-ngach-xep-luong-116215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-30-2010-ttlt-btnmt-bnv-huong-dan-chuyen-xep-ngach-xep-luong-116215.aspx
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Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ- BTNMT  ngày      tháng     năm 2020  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

và tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định               

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  

1.  Nghị định 

47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ; tái 

định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất 

Điều 17 

 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa 

đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 

Hết hiệu lực từ 

ngày 20/02/2020 

2.  Thông tư 

34/2014/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định về xây dựng, 

quản lý, khai thác hệ 

thống thông tin đất đai 

Khoản 3 Điều 9 

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

Khoản 4, 5 Điều 9; Khoản 2 

Điều 16 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-34-2014-tt-btnmt-xay-dung-quan-ly-khai-thac-he-thong-thong-tin-dat-dai-244305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-34-2014-tt-btnmt-xay-dung-quan-ly-khai-thac-he-thong-thong-tin-dat-dai-244305.aspx
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3.  Thông tư 

 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định 

số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ 

Khoản 3 Điều 4  

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

4.  Thông tư 

 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất 

đai và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai 

Khoản 1 Điều 9  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành, liên tịch ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

II. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

5.  Thông tư  
16/2014/TT-BTNMT 

ngày 14/4/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

Khoản 4 Điều 4 
Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-16-2014-tt-btnmt-hoat-dong-hoi-dong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-227519.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-16-2014-tt-btnmt-hoat-dong-hoi-dong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-227519.aspx
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nguyên và môi trường 

ban hành Quy chế 

hoạt động của Hội 

đồng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Khoản 3 Điều 7 và Điều 8 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

Khoản 1 Điều 9 

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

6.  Luật Bảo vệ môi trường 
Điểm a khoản 2 Điều 25  

 

Bị sửa đổi bởi Luật số 39/2019/QH14 

ngày 13/6/2019 của Quốc hội đầu tư 

công 

Hết hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020 

7.  Thông tư 

 38/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định về cải tạo, 

phục hồi môi trường 

trong hoạt động khai 

Điều 13  

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành, liên tịch ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 
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thác khoáng sản 

Phụ lục 3  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

8.  Thông tư 

31/2016/TT-BTNMT 

ngày 14/10/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

về bảo vệ môi trường 

cụm công nghiệp, khu 

kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, làng nghề và 

cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ 

Điểm a khoản 2 Điều 12; 

khoản 2 Điều 18; khoản 2 

Điều 21; Điều 25 và Điều 26 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

9.  Nghị định  

38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khí tượng thuỷ văn 

Điều 3; Điều 4; Điều 5; 

Khoản 5 Điều 7; Khoản 1 

Điều 8; Khoản 2, 3 Điều 9; 

Điều 13;  Điểm d khoản 1 và 

điểm c khoản 2 Điều 15; 

Điều 24; Điểm b khoản 2 

Điều 30; Điều 34 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15/04/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều 

của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Khí tượng thủy văn 

Hết hiệu lực từ 

ngày 01/6/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
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IV.  LĨNH  VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

10.  Nghị định 

173/2013/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực khí 

tượng thủy văn, đo 

đạc và bản đồ 

 Khoản 3 Điều 1, Chương 3 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

 

Hết hiệu lực từ 

ngày 01/4/2020 

Cụm từ "đo đạc và bản đồ" 

tại tên Nghị định, căn cứ ban 

hành, tên Chương 4, 

tại khoản 1 Điều 1, tại Điều 

2, khoản 1 Điều 3, điểm a 

khoản 1 Điều 20 

11.  Nghị định  

84/2017/NĐ-CP ngày 

18 tháng 07 năm 2017 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 173/2013/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực khí 

tượng thủy văn, đo 

đạc và bản đồ 

cụm từ "đo đạc và bản đồ"  

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. 

 

Hết hiệu lực từ 

ngày 01/4/2020 

12.  Quyết định 

17/2005/QĐ-BTNMT 

ngày 21/12/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

ban hành Quy định kỹ 

thuật thành lập bản đồ 

địa hình tỉ lệ 1:2.000 

và 1:5.000 bằng công 

nghệ ảnh số 

khoản 1.4 Mục 1 Quy định 

chung; Mục 2 Cơ sở toán học 

và độ chính xác của bản đồ 

địa hình; Mục 3 Nội dung 

bản đồ  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2019/TT-

BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật về nội dung và ký 

hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1:2.000, 1:5.000 

Hết hiệu lực từ 

ngày 23/01/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-84-2017-nd-cp-sua-doi-173-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-khi-tuong-do-dac-ban-do-355774.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-173-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khi-tuong-thuy-van-do-dac-ban-do-213652.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-173-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khi-tuong-thuy-van-do-dac-ban-do-213652.aspx
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13.  Thông tư 

36/2013/TT-BTNMT 

ngày 30/10/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

ban hành Danh mục 

địa danh dân cư, sơn 

văn, thủy văn, kinh tế 

- xã hội phục vụ công 

tác thành lập bản đồ 

tỉnh Lào Cai 

Tọa độ trung tâm của địa 

danh Đỉnh Phan Xi Păng tại 

Danh mục Địa danh dân cư, 

sơn văn, thủy văn, kinh tế - 

xã hội phục vụ công tác 

thành lập bản đồ Tỉnh Lào 

Cai  

Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 15/02/2020 

V. LĨNH VỰC CHUNG 

14.  Nghị định  

136/2018/NĐ-CP 

ngày 05//10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một 

số điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực 

tài nguyên và môi 

trường 

Điều 10 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của 

Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 

Hết hiệu lực từ 

ngày 03/01/2020 

15.  Thông tư 

 26/2014/TT-BTNMT 

ngày 28/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

ban hành Quy trình và 

Định mức kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng cơ sở 

dữ liệu tài nguyên và 

môi trường 

Chương II Phần II  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2019/TT-

BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định quy trình kỹ thuật xây dựng, 

duy trì, vận hành hệ thống thông tin 

ngành tài nguyên và môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 05/02/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-36-2013-tt-btnmt-danh-muc-dia-danh-dan-cu-son-van-thuy-van-kinh-te-xa-hoi-lao-cai-212496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-36-2013-tt-btnmt-danh-muc-dia-danh-dan-cu-son-van-thuy-van-kinh-te-xa-hoi-lao-cai-212496.aspx
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16.  Thông tư 

 58/2015/TT-BTNMT 

ngày 08/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

quy định thẩm định, 

kiểm tra và nghiệm 

thu dự án ứng dụng 

công nghệ thông tin 

tài nguyên và môi 

trường 

Điều 18  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2019/TT-

BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định quy trình kỹ thuật xây dựng, 

duy trì, vận hành hệ thống thông tin 

ngành tài nguyên và môi trường 

Hết hiệu lực từ 

ngày 05/02/2020 
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