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V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm 

vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-

CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (Nghị định số 33/2017/NĐ-

CP). Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên, 

đảm bảo tính hiệu quả, chặt chẽ và khả thi sau khi ban hành, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị Quý Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phối hợp, chỉ đạo đánh 

giá tình hình 02 năm thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP trên địa bàn địa 

phương theo một số nội dung chính sau đây: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn từ khi Nghị định số 33/2017/NĐ-CP có hiệu lực 

đến hết tháng 3 năm 2019. 

2. Đánh giá tác động của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP đến hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn; những khó 

khăn, vướng mắc khi thực hiện; đề xuất các điều, khoản của Nghị định số 33/ 

2017/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung; bổ sung mới các hành vi vi phạm cần xử 

phạt hoặc nội dung điều, khoản cần bổ sung mới đáp ứng yêu cầu công tác quản 

lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản trong tình hình mới. 

Báo cáo tình hình 02 năm thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP trên địa 

bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 06, Phạm Ngũ Lão, 

Hà Nội) trước ngày 25 tháng 4 năm 2019 để tổng hợp. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế; 

- Cục QL TNN; 

- Lưu VP, ĐCKS (Ti.75). 
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