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1

Báo cáo số 231/BC-CP ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về công tác bảo
vệ môi trường.

2

Báo cáo thường niên “Mekong kỳ diệu” do Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF)
- Việt Nam đã công bố năm 2015.

3

Bộ Công thương, 2014, Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tài nguyên - môi
trường tại văn bản số 6770/BCT-KH ngày 18/07/2014.

4

Bộ Công thương, 2014, Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tài nguyên - môi
trường tại văn bản số 6770/BCT-KH ngày 18/07/2014.

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015, Định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
- những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường.

6

Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013, Đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công
nghệ về quỹ gen giai đoan 2001 - 2013.

7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013, Báo cáo kết quả điều tra đánh giá
thực trạng năng lực hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu gom, nông thôn các tỉnh
thuộc Đồng bằng sông Hồng.

8

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013, Báo cáo tình hình sản xuất và nhập
khẩu phân bón đến hết năm 2011.

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013, Báo cáo tình hình sản xuất và nhập
khẩu phân bón đến hết năm 2011.

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013, Kỷ yếu mô hình, cách làm hay trong
xây dựng nông thôn mới.

11

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014, Báo cáo số 1377/BC-BNN-TCTL
ngày 28/4/2014 về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013.

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014, Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ
tiêu về Tài nguyên - Môi trường theo văn bản số 3026/BNN-KHCN ngày 24/06/2014

13

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014, Báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn các năm 2013 và 2014.

14

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014, Số liệu thống kê sản lượng và kim
ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản.
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15

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững.

16

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010, Thông báo quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam cho
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

17

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng
quan môi trường Việt Nam.

18

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất
thải rắn

19

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2012 - Môi
trường nước mặt

20

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013, Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ
công tác năm 2013, kế hoạch công tác năm 2014.

21

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014, Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất
của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

22

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2013 - Môi
trường không khí

23

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014, Báo cáo quốc gia lần thứ 5 thực hiện Công ước
Đa dạng sinh học giai đoạn 2009 - 2013.

24

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2014 - Môi
trường nông thôn

25

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

26

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015, Kỷ yếu Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ
IV.

27

Bộ Xây dựng, 2014, Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tài nguyên - môi
trường tại văn bản số 2031/BXD-KHCN ngày 28 tháng 8 năm 2014.

28

Bộ Xây dựng, 2014, Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tài nguyên - môi
trường tại văn bản số 2031/BXD-KHCN ngày 28/08/2014.

29

Bộ Y tế, 2013, Niên giám thống kê y tế.

30

Bộ Y tế, 2014, Tài liệu Hội thảo “Tham vấn nghiên cứu và thúc đẩy vệ sinh nông
thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” ngày 24/9/2014.

31

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị chuyên đề Quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường tại Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV
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32

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị chuyên đề về Khoa học Công nghệ lĩnh vực bảo
vệ môi trường, Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV.

33

Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường, 2013, Báo cáo công tác bảo vệ môi
trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2012

34

Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường, 2013, Dự án “Kiểm soát ô nhiễm môi
trường làng nghề”.

35

Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường, 2013, Nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ
liệu về bảo vệ môi trường làng nghề”.

36

Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ TN&MT, tháng 11/2014, Những vấn đề về tài
nguyên nước tại Việt Nam, Tọa đàm về tài nguyên nước Việt Nam - Hungary.

37

Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ TN&MT, tháng 4/2015, Tài nguyên nước Việt
Nam - Những vấn đề đặt ra đối với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật
về tài nguyên nước.

38

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 2015, Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh
giai đoạn 5 năm 2011 - 2015.

39

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, 2011 - 2015, Báo cáo kết quả
quan trắc môi trường.

40

Tổng cục Môi trường (2011 - 2015), Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu
môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2011, 2012, 2013
và 2014

41

Tổng cục Môi trường (2011 - 2015), Báo cáo, số liệu cập nhật của 3 Bộ chỉ thị môi
trường quốc gia: Không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ

42

Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012, Số liệu
thống kê đất thoái hóa giai đoạn 2009 - 2011

43

44

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012, Báo cáo tổng hợp
kết quả dự án điều tra thực trạng môi trường đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng
Bắc Bộ.
Tổng cục Thống kê, 2012, Niên giám thống kê năm 2011.

45

Tổng cục Thống kê, 2013, Niên giám thống kê năm 2012.

46

Tổng cục Thống kê, 2014, Niên giám thống kê năm 2013.

47

Tổng cục Thống kê, 2015, Niên giám thống kê năm 2014.

48

Trạm QT&PTMT công nghiệp, 2011 - 2015, Báo cáo kết quả quan trắc môi trường.
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49

Trạm QT&PTMT vùng biển miền Bắc, miền Trung và miền Nam, 2011 - 2015, Báo
cáo kết quả quan trắc môi trường.

50

Trạm quan trắc và phân tích môi trường đất liền 1, 2, 3, 2011 - 2015, Báo cáo kết
quả quan trắc môi trường.

51

Trạm quan trắc và phân tích môi trường đất miền Bắc, miền Trung và miền Nam,
2011 - 2015, Báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

52

Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường, 2011 - 2015, Báo cáo kết
quả quan trắc môi trường

53

Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Bộ
NN&PTNT, 2015, Kết quả thực hiện chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn giai đoạn 2011 - 2015.

54

Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, 2015, Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng Nông thôn mới 2010 - 2020.

55

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ,
2015, Báo cáo “Hoạt động khoa học và công nghệ trong công tác quản lý bảo tồn
và khai thác - Phát triển nguồn gen.
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