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THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, 

khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng; 

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của 

Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên 

và môi trƣờng; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc; 

Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin tài nguyên và môi trƣờng đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Cục trƣởng Cục Công nghệ thông tin và Vụ trƣởng Vụ 

Pháp chế, 

QUY ĐỊNH: 

Chƣơng I 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Điều 1. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

1. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng là các bản chính, bản gốc tài liệu, 

mẫu vật, số liệu bao gồm các loại dữ liệu quy định tại Điều 3 Nghị định số 

102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng (sau đây gọi 

tắt là Nghị định số 102/2008/NĐ-CP) đã đƣợc xử lý và lƣu trữ theo quy định. 
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2. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng theo hình thức thể hiện bao gồm: 

a) Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo; số liệu, kết quả điều tra, 

khảo sát, đánh giá; 

b) Các quy hoạch, kế hoạch đã đƣợc phê duyệt; 

c) Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép và các nội dung liên 

quan đến giấy phép; 

d) Kết quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; 

đ) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài 

nguyên và môi trƣờng; 

e) Kết quả của các dự án, chƣơng trình, đề tài nghiên cứu khoa học công 

nghệ về tài nguyên và môi trƣờng; 

g) Các mẫu vật, bản đồ, biểu đồ, phim, ảnh, bản vẽ và các vật mang 

tin khác; 

h) Hệ quy chiếu quốc gia; hệ thống điểm đo đạc cơ sở, điểm đo đạc cơ 

sở chuyên dụng; hệ thống thông tin địa lý; 

i) Thông tin về tài nguyên và môi trƣờng (thông tin thuộc tính, thông tin 

quan trắc …) và các hình thức dữ liệu khác theo quy định. 

3. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng phải đƣợc chuyển sang dạng số 

và lƣu trữ theo quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

để bảo đảm an toàn, dễ quản lý, truy nhập, tìm kiếm thông tin. Các cơ quan, 

đơn vị đƣợc giao trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng phải có kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chƣa ở dạng số theo 

thứ tự ƣu tiên về thời gian và tầm quan trọng. 

Việc số hóa dữ liệu của Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng của 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định tùy theo tình hình thực tế của ngành, địa phƣơng. Kinh 

phí thực hiện số hóa dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

1. Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng là tập hợp dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng đã đƣợc kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và đƣợc lƣu 

trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dƣới dạng tệp dữ liệu lƣu trên các hệ 

thống tin học, các thiết bị lƣu trữ và các vật mang tin nhƣ các loại ổ cứng máy 

tính, băng từ, đĩa CD, DVD ... hoặc văn bản, tài liệu đƣợc xây dựng, cập nhật 

và duy trì phục vụ quản lý nhà nƣớc và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí. 
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2. Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia do Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng xây dựng, lƣu trữ, quản lý; 

b) Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng của các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trƣờng ngành) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây 

dựng, lƣu trữ, quản lý; 

c) Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng địa phƣơng) do Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng, lƣu trữ, quản lý; 

d) Cơ sở dữ liệu thành phần cho các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên 

nƣớc, khoáng sản, môi trƣờng, địa chất và khoáng sản, khí tƣợng thủy văn và 

biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo và các dữ liệu chuyên 

ngành khác về tài nguyên và môi trƣờng (sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu thành 

phần về tài nguyên và môi trƣờng) do các tổ chức quản lý lĩnh vực chuyên 

ngành trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng, lƣu trữ, quản lý. 

Điều 3. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia  

1. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia là tập hợp thống nhất 

toàn bộ dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng trên phạm vi toàn quốc đƣợc 

chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia trên cơ sở tích hợp cơ sở dữ liệu của từng lĩnh 

vực thuộc ngành tài nguyên và môi trƣờng, đƣợc số hóa để có thể cập nhật, 

quản lý, khai thác bằng hệ thống công nghệ thông tin. 

2. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia đƣợc kết nối trực 

tuyến giữa các Cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc ngành, giữa Trung ƣơng 

với cấp tỉnh, đƣợc kết nối không trực tuyến với các Cơ sở dữ liệu về tài nguyên 

và môi trƣờng quốc tế và khu vực. 

3. Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng 

quốc gia, có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có liên quan xây 

dựng quy định cụ thể phạm vi, mức độ, đối tƣợng đƣợc khai thác, sử dụng dữ 

liệu thuộc Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia; 

b) Cấp và giao quyền truy cập cho tổ chức, cá nhân đăng ký thai thác, 

sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia theo 

quy định; 

c) Thực hiện việc ứng dụng công nghệ để bảo trì, nâng cấp Cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trƣờng quốc gia; quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin 
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học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trƣờng quốc gia; 

d) Xây dựng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu thống nhất cho các Cơ sở 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng bảo đảm tích hợp các Cơ sở dữ liệu thành 

phần, Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành, Cơ sở dữ liệu tài nguyên 

và môi trƣờng địa phƣơng thành hệ thống thông suốt, thống nhất từ Trung 

ƣơng tới địa phƣơng; hƣớng dẫn các đơn vị quản lý các Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu thống nhất. 

4. Căn cứ vào Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng quốc gia 

đã đƣợc phê duyệt, Cục trƣởng Cục Công nghệ thông tin yêu cầu các cơ quan 

quản lý Cơ sở dữ liệu thành phần về tài nguyên và môi trƣờng quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Thông tƣ này cung cấp, tích hợp dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trƣờng quốc gia. 

Điều 4. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành, Cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trƣờng địa phƣơng 

1. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành là tập hợp toàn bộ các 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng, thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, 

thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trƣờng ngành. 

Các tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng địa 

phƣơng có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trƣờng ngành theo quy định. 

2. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng địa phƣơng là tập hợp toàn bộ 

các dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng đƣợc thu thập trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng và các dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng có liên 

quan đến công tác quản lý nhà nƣớc, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh tại địa phƣơng. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chỉ đạo Trung tâm Công nghệ 

thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng và các đơn vị trực thuộc xây 

dựng, quản lý, lƣu trữ, cập nhật, khai thác và sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trƣờng địa phƣơng. 
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Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trƣờng địa phƣơng. 

Điều 5. Quy định về cung cấp dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng 

1. Trách nhiệm cung cấp dữ liệu: 

a) Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành, Cơ 

sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng địa phƣơng có trách nhiệm cung cấp Danh 

mục dữ liệu và dữ liệu đã đƣợc xử lý cho các Cơ sở dữ liệu thành phần về tài 

nguyên và môi trƣờng quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tƣ này. Dữ liệu cung 

cấp cho Cơ sở dữ liệu thành phần về tài nguyên và môi trƣờng phải là bản 

chính, bản gốc tài liệu, mẫu vật, số liệu. 

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu thành phần về tài nguyên và môi trƣờng 

có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, số hóa các dữ liệu do mình thu thập đƣợc và 

dữ liệu do các Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành, Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trƣờng địa phƣơng cung cấp để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trƣờng quốc gia theo quy định của Quy chế cung cấp dữ liệu, 

xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và bảo trì Cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trƣờng quốc gia; 

b) Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành, Cơ 

sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng địa phƣơng có trách nhiệm cung cấp Danh 

mục dữ liệu và dữ liệu đã đƣợc xử lý có liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành khác 

phụ trách cho Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng của Bộ, ngành đó; 

c) Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành có 

trách nhiệm cung cấp Danh mục dữ liệu và dữ liệu đã đƣợc xử lý, đƣợc thu 

thập hoặc có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng cho Cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trƣờng của địa phƣơng đó; 

d) Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng của địa 

phƣơng có ranh giới tiếp giáp với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có 

trách nhiệm cung cấp Danh mục dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trƣờng của địa phƣơng giáp ranh đó. 

2. Hình thức, thời hạn cung cấp dữ liệu: 

a) Hình thức: 

- Gửi dữ liệu trực tiếp qua mạng thông tin điện tử; 

- Gửi dữ liệu bằng văn bản (qua đƣờng văn bản hành chính, qua đƣờng 

bƣu điện). 
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b) Thời hạn: 

- Việc cung cấp các loại dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng đã đƣợc 

quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi 

trƣờng hoặc cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền thì thời hạn thực hiện theo đúng quy định, yêu cầu; 

- Tần suất, thời gian cung cấp dữ liệu bằng hình thức gửi dữ liệu trực tiếp 

qua mạng thông tin điện tử thực hiện theo quy định, quy phạm, quy chuẩn kỹ 

thuật do cơ quan quản lý các Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quy định; 

- Cung cấp dữ liệu theo định kỳ: các Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có 

trách nhiệm cung cấp dữ liệu theo các kỳ: 6 tháng (lấy số liệu từ ngày 01 tháng 

01 đến hết ngày 30 tháng 6); một năm (lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết 

ngày 31 tháng 12); cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng 

ngành có trách nhiệm cung cấp dữ liệu một năm/1 lần (lấy số liệu từ ngày 01 

tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12). 

Điều 6. Yêu cầu đối với dữ liệu đƣợc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về 

tài nguyên và môi trƣờng 

Tất cả các dữ liệu trƣớc khi đƣợc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng phải đƣợc kiểm tra, đánh giá, xử lý theo quy định. Tùy 

theo loại dữ liệu, cấp độ dữ liệu, hình thức, đặc điểm, tính chất của dữ liệu, 

mức độ xử lý và cấp độ phổ biến của dữ liệu để cập nhật các dữ liệu vào Cơ sở 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng cho hợp lý, khoa học, bảo đảm chính xác, 

thuận tiện và hiệu quả trong quản lý, khai thác và sử dụng, bảo đảm yêu cầu 

bảo mật, an toàn dữ liệu. 

1. Đối với kết quả của các chƣơng trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa 

học công nghệ về tài nguyên và môi trƣờng: dữ liệu đƣợc cập nhật là toàn bộ 

hồ sơ kết quả nộp lƣu theo quy định về quản lý các chƣơng trình, dự án, đề tài 

nghiên cứu khoa học công nghệ. 

2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trƣờng; các quy hoạch, 

kế hoạch; số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo; số liệu, kết quả điều tra, 

khảo sát, đánh giá: dữ liệu đƣợc cập nhật là các văn bản, tài liệu, hồ sơ đã đƣợc 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền công bố, ban hành, phê duyệt (có đóng dấu 

xác nhận). 

3. Đối với kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép và các nội 

dung liên quan đến cấp phép: dữ liệu đƣợc cập nhật là toàn bộ hồ sơ và quyết 

định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 
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4. Đối với dữ liệu về kết quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại, tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo: dữ liệu đƣợc cập nhật là toàn bộ hồ sơ vụ việc và việc thực 

hiện quyết định giải quyết có hiệu lực của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

Điều 7. Công bố Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

1. Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng đƣợc công bố trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, trên mạng Internet, trang tin điện tử của các 

cơ quan Trung ƣơng và địa phƣơng nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc.  

Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng là danh sách những dữ 

liệu về tài nguyên và môi trƣờng hiện có kèm theo chỉ dẫn về phƣơng thức tiếp 

cận, cơ quan quản lý, địa chỉ truy cập, nơi lƣu trữ, bảo quản dữ liệu. 

2. Cục Công nghệ thông tin, Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập 

nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Cơ quan chuyên môn 

thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng Bộ, ngành) và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các tỉnh đánh giá khả năng 

khai thác, sử dụng, mức độ phổ biến dữ liệu để xây dựng Danh mục dữ liệu về 

tài nguyên và môi trƣờng trình cấp có thẩm quyền công bố theo quy định tại 

Điều 11 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP. 

3. Năm (5) năm một lần, Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan biên tập, phát hành Cơ sở dữ liệu về 

tài nguyên và môi trƣờng. 

Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng Bộ, ngành biên tập, phát hành Cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên và môi trƣờng của ngành. 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 

có liên quan biên tập, phát hành Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng của 

địa phƣơng. 

Chƣơng II 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU THẬP, QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, 

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Điều 8. Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và 

sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm 

thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng theo nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
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a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức, 

đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật trong việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và 

sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng chuyên ngành trình Bộ trƣởng; 

b) Xác định những dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng cần thu thập, 

phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về 

tài nguyên và môi trƣờng; 

c) Thu thập, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng theo kế hoạch đã 

đƣợc phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao;  

d) Tiếp nhận dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng, xây dựng, tích hợp, 

xử lý, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về 

tài nguyên và môi trƣờng theo phân công; cung cấp dữ liệu chuyên ngành về 

tài nguyên và môi trƣờng đã tích hợp về Cục Công nghệ thông tin để xây dựng 

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia theo quy định; 

đ) Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng do mình thu thập, quản 

lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; ký kết hợp đồng với tổ chức, cá 

nhân về thu thập, tổng hợp, xử lý, lƣu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng theo quy định; thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành về tài nguyên và môi trƣờng theo quy định; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trƣởng giao. 

2. Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng là 

cơ quan chuyên môn, đầu mối giúp Bộ trƣởng quản lý việc thu thập, quản lý, 

cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng, có nhiệm 

vụ, quyền hạn sau: 

a) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trƣởng ban hành hoặc để trình cấp có thẩm 

quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, quy 

định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên 

và môi trƣờng;  

b) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trƣởng ban hành Quy chế cung cấp dữ 

liệu, xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và bảo trì Cơ sở dữ liệu tài nguyên 

và môi trƣờng quốc gia; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức, 

đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng, bao gồm: các chuẩn dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng chuyên ngành, phần mềm dùng chung cho các cơ sở dữ liệu, các dịch vụ 

khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng trên mạng Internet, trang 

điện tử, chính sách an toàn và bảo mật dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trƣởng 

kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng và tổ chức triển khai, 
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theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sau khi đƣợc phê duyệt; tham gia 

thẩm định các đề án, dự án điều tra, thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng của các đơn vị thuộc Bộ; 

đ) Tiếp nhận dữ liệu đã tích hợp của từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ; tổ chức xây dựng, tích hợp, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây 

dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng chuyên ngành của từng lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thu thập, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng theo phân công của Bộ trƣởng; 

e) Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng cho các tổ chức, cá 

nhân theo quy định; ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng 

hợp, xử lý, lƣu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; thu phí 

khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia  

theo quy định; 

g) Xây dựng, trình Bộ trƣởng phê duyệt Danh mục dữ liệu về tài nguyên 

và môi trƣờng quốc gia và tổ chức công bố trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng, trên mạng Internet, trang điện tử của Bộ; biên tập và phát hành cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên và môi trƣờng  năm (5) năm một lần; 

h) Hƣớng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

trong việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

i) Tham mƣu cho Bộ trƣởng kiểm tra, giám sát, xử lý các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và 

sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trƣởng giao. 

3. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu thành phần về tài nguyên và môi trƣờng: 

a) Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập 

nhật Cơ sở dữ liệu về đất đai; 

b) Tổng cục Môi trƣờng chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật 

Cơ sở dữ liệu về môi trƣờng; 

c) Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng, quản 

lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu về biển và hải đảo; 

d) Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng, 

quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu về địa chất và khoáng sản; 

đ) Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, 

cập nhật Cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; 

e) Cục Quản lý tài nguyên nƣớc chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập 

nhật Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nƣớc; 
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g) Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng, 

quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu về khí tƣợng thủy văn; 

h) Cục Khí tƣợng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm xây 

dựng, quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu; 

i) Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật Cơ sở dữ 

liệu văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trƣờng;  

k) Vụ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập 

nhật Cơ sở dữ liệu về kết quả của các dự án, chƣơng trình, đề tài nghiên cứu 

khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trƣờng; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về tài nguyên và môi trƣờng; 

l) Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật Cơ sở 

dữ liệu về kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và 

môi trƣờng. 

Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu thành phần về tài nguyên và môi trƣờng 

quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g và điểm h khoản này giao trách nhiệm và quy 

định nhiệm vụ cho một đơn vị trực thuộc làm đầu mối trong việc giúp mình xây 

dựng, quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu thành phần về tài nguyên và môi trƣờng. 

4. Trung tâm Viễn thám quốc gia cung cấp dữ liệu viễn thám cho các cơ 

quan quản lý Cơ sở dữ liệu thành phần quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g và 

điểm h khoản 3 Điều này này theo quy định của pháp luật về cung cấp, khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 

Điều 9. Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác 

và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ 

cho Trung tâm Thông tin hoặc một tổ chức trực thuộc làm đầu mối, giúp mình 

trong việc quản lý việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ 

liệu về tài nguyên và môi trƣờng. 

2. Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng Bộ, ngành có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức, đơn 

giá, quy chuẩn kỹ thuật trong việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử 

dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng của ngành trình Bộ trƣởng, thủ 

trƣởng cơ quan ngang Bộ, thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trƣởng, 

thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ kế hoạch 

thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng năm của ngành và tổ chức 

triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sau khi đƣợc phê duyệt;  
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c) Tiếp nhận dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng, xây dựng, tích hợp, xử 

lý, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng của ngành; 

d) Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng cho các tổ chức, cá 

nhân theo quy định; ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng 

hợp, xử lý, lƣu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; thu phí 

khai thác và sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng của 

ngành theo quy định; 

đ) Xây dựng, trình Bộ trƣởng, thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, thủ trƣởng 

cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng của ngành và tổ chức công bố trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng, trên mạng Internet, trang điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

e) Tham mƣu cho Bộ trƣởng, thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, thủ trƣởng 

cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra, xem xét, xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ 

liệu về tài nguyên và môi trƣờng. 

Điều 10. Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác 

và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng 

1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm 

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quản lý việc thu 

thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng ở địa phƣơng. 

Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có 

trách nhiệm lƣu trữ dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng của Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trƣờng của địa phƣơng. 

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: 

a) Chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế 

thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng áp dụng trên địa bàn; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng 

năm của tỉnh và tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch 

sau khi đƣợc phê duyệt;  

c) Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; xây dựng, tích 

hợp, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng 

địa phƣơng; 
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d) Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng cho các tổ chức, cá 

nhân theo quy định; ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng 

hợp, xử lý, lƣu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; thu phí 

khai thác và sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng địa 

phƣơng theo quy định; 

đ) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục dữ 

liệu về tài nguyên và môi trƣờng của địa phƣơng và tổ chức công bố trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, trên Internet, trang điện tử của Sở và của tỉnh; 

biên tập, phát hành Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng của địa phƣơng; 

e) Tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xem xét, xử lý các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai 

thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác đƣợc giao. 

Chƣơng III 

THU THẬP DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Mục I 

LẬP, PHÊ DUYỆT, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU THẬP DỮ LIỆU 

Điều 11. Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch 

1. Nguyên tắc lập kế hoạch: 

a) Bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nƣớc và đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

b) Bảo đảm dữ liệu đƣợc thu thập chính xác, đầy đủ, có hệ thống; 

c) Bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ giữa các tổ chức, đơn 

vị có liên quan và bảo đảm có sự lồng ghép các hoạt động, nhiệm vụ, phối hợp 

chặt chẽ trong việc thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; hạn chế tối 

đa việc thu thập lại cùng một nguồn dữ liệu; tận dụng nguồn dữ liệu sẵn có; 

d) Bảo đảm thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực. 

2. Căn cứ lập kế hoạch: 

a) Nhu cầu của công tác quản lý nhà nƣớc và yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

b) Nhiệm vụ đƣợc giao của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

c) Các chƣơng trình, dự án đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

phê duyệt. 
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Điều 12. Nội dung kế hoạch 

1. Yêu cầu của công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng 

và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Mục đích, yêu cầu thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng. 

3. Các loại dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng cần thu thập, cập nhật. 

4. Các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng. 

5. Tổ chức, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ. 

6. Kinh phí, thời gian, nguồn nhân lực thực hiện kế hoạch. 

Điều 13. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng 

năm theo thẩm quyền. 

Điều 14. Lập, phê duyệt kế hoạch 

1. Căn cứ vào các quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tƣ này, các 

Sở, ban, ngành của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao xác 

định dữ liệu cần thu thập, cập nhật, đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, 

cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng, gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng trƣớc ngày 15 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, lập kế hoạch dự kiến. 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp đề xuất của các Sở, ban, ngành 

và các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, cập nhật dữ liệu của mình dự thảo kế 

hoạch; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở Thông 

tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thu 

thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng năm của tỉnh, xong trƣớc ngày 

15 tháng 10 hàng năm. 

Sau khi phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi một bản kế hoạch 

thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng năm của mình đến Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 

phạm vi quản lý nhà nƣớc liên quan đến các dữ liệu cần thu thập theo kế hoạch 

đã phê duyệt. 

2. Căn cứ vào các quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tƣ này, các 

đơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xác 

định dữ liệu cần thu thập, cập nhật, đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, 

cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng, gửi về Cơ quan chuyên môn thu 

thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trƣớc ngày 15 

tháng 10 hàng năm để tổng hợp, lập kế hoạch dự kiến. 
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Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ tổng hợp đề xuất của các đơn vị, xem xét các nội dung thu 

thập, cập nhật dữ liệu có liên quan trong kế hoạch của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng đã đƣợc phê duyệt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan trình Bộ trƣởng, thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, thủ trƣởng cơ quan thuộc 

Chính phủ phê duyệt kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, xong trƣớc 

ngày 15 tháng 11 hàng năm. 

Sau khi phê duyệt, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải 

gửi một bản kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng năm 

của mình đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ có phạm vi quản lý nhà nƣớc liên quan đến các dữ liệu 

cần thu thập theo kế hoạch đã phê duyệt và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng. 

3. Căn cứ vào các quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tƣ này, các 

đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xác định dữ liệu cần thu thập, 

cập nhật, đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, cập nhật dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng, gửi về Cục Công nghệ thông tin trƣớc ngày 15 tháng 11 

hàng năm để tổng hợp, lập kế hoạch dự kiến.  

Cục Công nghệ thông tin tổng hợp đề xuất của các đơn vị; xem xét các 

nội dung thu thập, cập nhật dữ liệu có liên quan trong kế hoạch của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ đã đƣợc phê duyệt, chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ 

Tài chính, trình Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt kế hoạch 

thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng năm của Bộ, xong trƣớc 

ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

Sau khi phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng gửi một bản kế hoạch 

thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng hàng năm của mình đến các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng. 

Điều 15. Thực hiện kế hoạch 

1. Cục Công nghệ thông tin, Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập 

nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng, thủ 

trƣởng cơ quan ngang Bộ, thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên 

và môi trƣờng hàng năm. 
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2. Việc thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng phải tuân 

thủ đúng các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

định mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng. Nội dung dữ liệu thu thập, cập nhật phải phù hợp, chính xác, kịp thời, 

hiệu quả; ƣu tiên mục tiêu sử dụng dài hạn; ƣu tiên dữ liệu có thể dùng cho 

nhiều mục đích sử dụng khác nhau. 

3. Trƣờng hợp pháp luật quy định việc thu thập dữ liệu phải đƣợc phép 

của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thì đơn vị đƣợc giao chủ trì việc thu thập 

dữ liệu phải làm thủ tục xin phép theo quy định và chỉ đƣợc tiến hành thu thập 

dữ liệu sau khi đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép. 

4. Việc thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng thuộc danh mục tài 

liệu bí mật nhà nƣớc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo 

vệ bí mật nhà nƣớc. 

5. Các hình thức thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng: 

a) Yêu cầu cung cấp dữ liệu, tiếp nhận dữ liệu từ các tổ chức, cá nhân 

theo quy định; 

b) Quan trắc, điều tra, khảo sát; 

c) Nghiên cứu, dự báo; 

d) Tổng hợp, tạo lập dữ liệu và các hình thức khác. 

Điều 16. Giao nộp dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc 

giao sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc hoặc có nguồn gốc từ ngân sách 

nhà nƣớc để thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng có trách nhiệm giao 

nộp cho các Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử 

dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng theo quy định của pháp luật. 

2. Dữ liệu giao nộp phải là các bản chính, bản gốc. 

Mục II 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐÃ ĐƢỢC THU THẬP 

Điều 17. Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu 

1. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng sau khi thu thập phải đƣợc phân 

loại, tổng hợp, đánh giá, xử lý. 

2. Việc kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu phải tuân theo các quy định, 

quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền ban hành, phê duyệt. 
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3. Cơ quan chủ trì thu thập, tiếp nhận dữ liệu có trách nhiệm kiểm tra, 

đánh giá, xử lý dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu. 

Điều 18. Nội dung kiểm tra, đánh giá dữ liệu  

1. Dữ liệu phải đƣợc kiểm tra, đánh giá theo các nội dung sau: 

a) Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy trình, quy phạm, quy 

chuẩn kỹ thuật trong việc thu thập dữ liệu; 

b) Kiểm tra, đánh giá về cơ sở khoa học, giá trị pháp lý, mức độ tin cậy 

và độ chính xác của dữ liệu; 

c) Kiểm tra, đánh giá về trạng thái vật lý của dữ liệu; 

d) Đánh giá về mức độ tổng hợp, khái quát của dữ liệu; 

đ) Đánh giá về giá trị khai thác, sử dụng của dữ liệu. 

2. Kiểm tra, đánh giá dữ liệu trong trƣờng hợp tổ chức, cá nhân đầu tƣ 

điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu hiến tặng: 

Việc kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu trong trƣờng hợp tổ chức, cá nhân 

đầu tƣ điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu hiến tặng tuân theo quy định tại khoản 

1 Điều này, trong trƣờng hợp thấy cần thiết thì thủ trƣởng cơ quan tiếp nhận dữ 

liệu thành lập Hội đồng tƣ vấn để kiểm tra, đánh giá dữ liệu đƣợc hiến tặng. 

Điều 19. Xử lý dữ liệu 

1. Xử lý dữ liệu là việc biên tập, chỉnh sửa, tổng hợp, sắp xếp, phân loại 

dữ liệu và áp dụng các biện pháp công nghệ, kỹ thuật theo các quy định, quy 

trình, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm tính chính xác, tin cậy, thống 

nhất của dữ liệu nhằm phục vụ việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và 

lƣu trữ, bảo quản dữ liệu. 

2. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng đƣợc biên tập, chỉnh sửa, sắp 

xếp, tổng hợp theo các mức độ sau:  

a) Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu có đƣợc qua hoạt động thu thập dữ liệu chƣa 

đƣợc chuẩn hóa, chỉnh lý; 

b) Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã đƣợc chuẩn hóa theo các quy định, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (dữ liệu cơ bản); 

c) Dữ liệu nâng cao là dữ liệu thứ cấp đã đƣợc tổng hợp, chỉnh lý, cập 

nhật nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dữ liệu để đáp ứng nhu cầu 

cho một hay nhiều mục đích cụ thể; 

d) Bộ dữ liệu là tập hợp các dữ liệu có liên quan chặt chẽ với nhau mô tả 

đặc tính của đối tƣợng xem xét. 
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3. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng đƣợc sắp xếp, phân loại theo các 

tiêu chí sau: 

a) Theo loại dữ liệu quy định tại Điều 3 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP; 

b) Theo cấp độ tổng hợp của dữ liệu: dữ liệu cấp quốc gia, dữ liệu 

chuyên ngành, dữ liệu cấp địa phƣơng; 

c) Theo mức độ phổ biến: mật; khai thác, sử dụng có điều kiện; khai 

thác, sử dụng rộng rãi. 

4. Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng phải đƣợc xử lý về mặt vật lý, 

hóa học và chuẩn hóa, số hóa dữ liệu để lƣu trữ, bảo quản. 

Chƣơng IV 

CUNG CẤP, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG 

DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Điều 20. Nguyên tắc cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu 

1. Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nƣớc và đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Tạo điều kiện cho cơ quan nhà nƣớc, tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh 

chóng, dễ dàng, tránh phải cung cấp nhiều lần cùng một nội dung dữ liệu. 

3. Tạo thuận lợi cho các hoạt động trên môi trƣờng mạng. 

4. Bảo đảm đầy đủ, chính xác, theo đúng thời hạn và nội dung yêu cầu. 

5. Bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 

6. Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

7. Phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu. 

Việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu phải tuân theo các quy định về bảo 

vệ bí mật nhà nƣớc.  

8. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định cụ thể về thẩm quyền cung cấp, phạm vi, mức độ, đối tƣợng 

đƣợc khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên, môi trƣờng do mình quản lý 

theo quy định của pháp luật. 

9. Các Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành, Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trƣờng địa phƣơng tham gia nối mạng với Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trƣờng quốc gia đƣợc quyền khai thác, sử dụng miễn phí các dữ 

liệu cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 
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Điều 21. Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu trên mạng Internet, 

trang điện tử 

1. Tổ chức, cá nhân đƣợc khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng trên mạng Internet, trang điện tử không phải trả phí khai thác, sử 

dụng dữ liệu đối với các trƣờng hợp sau: 

a) Khai thác, sử dụng Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

b) Khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng mà theo quy 

định của pháp luật phải đƣợc công khai, phổ biến rộng rãi, không phải thực 

hiện nghĩa vụ tài chính.  

2. Tổ chức, cá nhân đƣợc khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng trên mạng Internet, trang điện tử theo đăng ký và đƣợc cấp quyền 

truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng. Đơn vị đƣợc giao quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

cấp quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân đăng ký. 

3. Tổ chức, cá nhân đƣợc cấp quyền truy cập có trách nhiệm: 

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khoá; không đƣợc làm lộ địa chỉ, mã khoá 

truy cập đã đƣợc cấp; 

b) Chỉ đƣợc khai thác, sử dụng dữ liệu trong phạm vi đƣợc cấp, không 

xâm nhập trái phép Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; sử dụng dữ liệu 

đúng mục đích; 

c) Quản lý nội dung các dữ liệu đã khai thác, không đƣợc cung cấp cho 

tổ chức, cá nhân khác trừ trƣờng hợp đã thỏa thuận, đƣợc phép của cơ quan 

đƣợc giao quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

d) Không đƣợc thay đổi, xóa, huỷ, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển 

trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không đƣợc tạo ra hoặc phát tán 

chƣơng trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng; thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý dữ liệu về 

những sai sót của dữ liệu đã cung cấp; 

đ) Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ tài chính; 

e) Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nƣớc; chịu 

trách nhiệm về sai phạm do khai thác, sử dụng dữ liệu gây ra. 

4. Đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng có trách 

nhiệm thông báo về việc tạm ngừng cung cấp dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên 

môi trƣờng mạng: 

a) Trừ trƣờng hợp bất khả kháng, phải thông báo công khai chậm nhất là 

07 (bảy) ngày làm việc trƣớc khi chủ động tạm ngừng cung cấp dữ liệu, dịch 

vụ có liên quan trên mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở 
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rộng cơ sở hạ tầng thông tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian 

dự kiến phục hồi các hoạt động cung cấp dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi 

trƣờng mạng; 

b) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố ngay sau khi hệ thống thông 

tin của mình bị lỗi trong quá trình hoạt động làm ảnh hƣởng nghiêm trọng hoặc 

gây ngừng cung cấp dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trƣờng mạng. 

5. Đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng có trách 

nhiệm bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy nhập thuận tiện; có công cụ tìm 

kiếm dữ liệu dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm; 

b) Khuôn dạng dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để 

dễ dàng tải xuống, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng các phƣơng tiện điện tử 

phổ biến; 

c) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng các biểu mẫu trên trang 

thông tin điện tử của Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng (nếu có); 

d) Bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của dữ liệu trên 

trang thông tin điện tử của Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

đ) Cập nhật thƣờng xuyên và kịp thời dữ liệu trên trang thông tin điện tử 

của Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng;  

e) Quy định rõ thời hạn tồn tại trực tuyến của từng loại thông tin; 

g) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể hình thức khai 

thác dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng từ Internet và trang điện tử phù hợp 

với thực tế địa phƣơng. 

7. Việc cung cấp dữ liệu, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và 

môi trƣờng trên mạng Internet, trang điện tử phải tuân thủ theo đúng các quy 

định của Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành.  

Điều 22. Khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc 

văn bản yêu cầu 

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ 

quan quản lý dữ liệu. 
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2. Khi nhận đƣợc phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá 

nhân, cơ quan quản lý dữ liệu thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá 

nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu. Trƣờng hợp từ chối cung cấp 

dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

3. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn 

bản yêu cầu đƣợc thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

4. Tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 

102/2008/NĐ-CP. 

Điều 23. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu 

1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về tài nguyên, môi trƣờng 

phải có các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu; 

b) Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp; 

c) Mục đích sử dụng dữ liệu; 

d) Hình thức khai thác, sử dụng dữ liệu và phƣơng thức nhận kết quả. 

2. Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trƣởng 

cơ quan và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, 

địa chỉ và chữ ký của ngƣời yêu cầu cung cấp dữ liệu theo Mẫu 01 kèm theo 

Thông tƣ này. 

3. Trƣờng hợp ngƣời có nhu cầu sử dụng dữ liệu về tài nguyên, môi 

trƣờng là cá nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải đƣợc tổ 

chức, doanh nghiệp nơi ngƣời đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với 

các chuyên gia, thực tập sinh là ngƣời nƣớc ngoài đang làm việc cho các 

chƣơng trình, dự án tại các Bộ, ngành, địa phƣơng hoặc học tập tại các cơ sở 

đào tạo tại Việt Nam thì phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền của Bộ, ngành, địa 

phƣơng hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu theo Mẫu 02 kèm 

theo Thông tƣ này. 

Điều 24. Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu 

1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đƣợc thực hiện theo 

một trong các phƣơng thức sau: 

a) Nộp trực tiếp tại các cơ quan quản lý dữ liệu; 

b) Gửi qua đƣờng công văn, fax, bƣu điện. Việc gửi yêu cầu qua đƣờng 

công văn, fax đƣợc thực hiện trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu là các cơ quan 

nhà nƣớc. 
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2. Cơ quan quản lý dữ liệu tiếp nhận kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu, 

thông báo nghĩa vụ tài chính (trƣờng hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) 

cho tổ chức, cá nhân. 

3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Cơ quan 

quản lý dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các dữ liệu cho các 

tổ chức, cá nhân. Trƣờng hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và 

trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết. 

Điều 25. Những trƣờng hợp không cung cấp dữ liệu 

1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, 

cụ thể; yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc 

không đúng quy định. 

2. Văn bản yêu cầu không có chữ ký của ngƣời có thẩm quyền và đóng 

dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ 

thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu. 

3. Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật. 

4. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Điều 26. Khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng 

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng thực hiện theo 

quy định của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu. Mẫu hợp đồng cung cấp, khai 

thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng theo Mẫu 03 kèm theo 

Thông tƣ này. 

Điều 27. Cung cấp dữ liệu phục vụ cho các mục đích quốc phòng và 

an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nƣớc hoặc 

trong tình trạng khẩn cấp 

Trƣờng hợp cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng để phục vụ 

cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh 

đạo Đảng và Nhà nƣớc hoặc trong tình trạng khẩn cấp, các đơn vị quản lý Cơ sở 

dữ liệu dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

theo chỉ đạo của Thủ trƣởng cơ quan, không thu phí khai thác, sử dụng. 

Chƣơng V 

PHỐI HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Điều 28. Nguyên tắc phối hợp, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Phối hợp, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng giữa các Bộ, ngành 

và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là việc trao đổi, cung cấp các dữ liệu giữa các Bộ, 
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ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, giữa các Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng và giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trên nguyên tắc: 

1. Bảo đảm việc tiếp cận và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

phục vụ kịp thời cho việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lƣợc, chính sách, 

xây dựng kế hoạch, tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc 

và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức; bảo đảm 

không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ giữa các tổ chức, đơn vị có liên quan và 

bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập, quản lý dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng. 

3. Bảo đảm dữ liệu đƣợc thu thập đầy đủ, chính xác và có hệ thống; 

thống nhất các dữ liệu đã đƣợc thu thập, cập nhật, quản lý. 

4. Bảo đảm việc trao đổi, cung cấp dữ liệu đƣợc thông suốt, kịp thời; 

bảo đảm các yêu cầu về an toàn thông tin. 

5. Bảo đảm thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng hiệu quả, 

khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn nhân lực. 

Điều 29. Các nội dung chính cần phối hợp 

1. Phối hợp trong quá trình lập kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên 

và môi trƣờng: 

Trong quá trình lập kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng, cơ quan đƣợc giao chủ trì lập kế hoạch gửi dự thảo kế hoạch đến các 

Bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nƣớc liên quan đến lĩnh vực dữ liệu cần 

thu thập, gửi dự thảo kế hoạch đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng địa phƣơng 

thuộc địa bàn triển khai thu thập dữ liệu đề nghị đóng góp ý kiến để bảo đảm 

tránh trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ; trong dự thảo kế hoạch cần nêu rõ 

những hoạt động, nhiệm vụ sẽ phối hợp thực hiện. 

2. Phối hợp trong quá trình thu thập, xử lý dữ liệu: 

a) Cục Công nghệ thông tin, Cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập 

nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các 

tỉnh thƣờng xuyên thông báo cho nhau về thời gian, tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ trong kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng; 

b) Trong quá trình thực hiện việc thu thập, xử lý dữ liệu, tổ chức, cá 

nhân đƣợc giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn liên 

quan đến lĩnh vực dữ liệu cần thu thập để bảo đảm việc thu thập, xử lý dữ liệu 

tuân thủ đúng quy định, quy trình, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm 
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chính xác, tin cậy; phối hợp cho chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng địa 

phƣơng trong quá trình thu thập dữ liệu để tiết kiệm kinh phí, nguồn lực, bảo 

đảm nhiệm vụ đƣợc thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. 

3. Phối hợp trong quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu:  

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia cung 

cấp cho các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng ngành, Cơ 

sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng địa phƣơng quyền truy cập để khai thác, 

sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng quốc gia thông qua 

mạng điện tử. 

Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu có trách nhiệm áp dụng các biện 

pháp nghiệp vụ - kỹ thuật cần thiết để bảo mật hệ thống dữ liệu chung, bảo 

đảm sự chia sẻ dữ liệu chính xác, kịp thời, hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về việc phối hợp giữa Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trong việc lập kế hoạch, thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, cung cấp dữ liệu và 

khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tại địa phƣơng. 

Điều 30. Phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng 

1. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng tổ 

chức thu thập, cập nhật các dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của 

từng tổ chức, đơn vị. Các dữ liệu đƣợc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng phải đầy đủ, chi tiết, kịp thời. 

2. Việc cung cấp dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi 

trƣờng thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tƣ này. 

3. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng và các 

tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 

các dữ liệu cung cấp, chia sẻ. 

Chƣơng VI 

LƢU TRỮ, BẢO QUẢN DỮ LIỆU 

VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Điều 31. Lƣu trữ, bảo quản dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

1. Việc lƣu trữ, bảo quản dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng phải tuân 

theo quy định của pháp luật về lƣu trữ, các quy định, quy trình, quy phạm và 

quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. 
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2. Tất cả các dữ liệu thu thập đƣợc phải đƣợc phân loại, đánh giá, xử lý 

để có hình thức, biện pháp lƣu trữ, bảo quản, bảo vệ phù hợp, bảo đảm an toàn. 

Điều 32. Bảo đảm an toàn dữ liệu số về tài nguyên và môi trƣờng 

1. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng phải 

có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin 

nhằm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và nội dung dữ liệu đối với 

nguy cơ tự nhiên hoặc do con ngƣời gây ra nhằm bảo đảm cho các Cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên và môi trƣờng thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối 

tƣợng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy. Bảo đảm an toàn dữ liệu số về 

tài nguyên và môi trƣờng bao hàm các nội dung bảo vệ và bảo mật dữ liệu, an 

toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng. 

2. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng có 

trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc thu thập, xử lý, cập 

nhật thông tin một cách đầy đủ, tin cậy, nhanh chóng, chính xác; đồng thời bảo 

đảm việc lƣu trữ dữ liệu an toàn trong cơ sở dữ liệu về các mặt: 

a) Lƣu trữ vật lý: bảo đảm không bị hỏng hóc các thiết bị lƣu trữ thông 

tin nhƣ ổ cứng máy tính, băng từ, đĩa từ,... 

b) Tổ chức Logic: số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên 

tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tƣợng cố tình làm hỏng các 

tổ chức Logic của dữ liệu; 

c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông 

tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu; 

d) Dữ liệu số đƣợc lƣu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái 

phép thông qua hệ thống bảo mật với các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến. 

3. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng phải 

có biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu, định kỳ 3 (ba) 

tháng 1 (một) lần phải kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin điện tử. 

4. Sao lƣu dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng:  

a) Dữ liệu số về tài nguyên và môi trƣờng phải đƣợc định kỳ 3 (ba) 

tháng 1 (một) lần sao chép và lƣu trữ theo quy định;  

b) Dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng phải đƣợc lƣu trữ bản dự phòng 

ít nhất 6 (sáu) tháng 1 (một) lần. Bản dự phòng có thể khôi phục đƣợc trong 

trƣờng hợp có sự cố hỏng hóc thiết bị một cách khách quan; 

c) Các dữ liệu lƣu giữ trong Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

phải đƣợc sao chép vào đĩa cứng, đĩa quang (CD, DVD), băng từ theo định kỳ 

và lƣu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo mật và an toàn theo quy định 

hiện hành của pháp luật.  
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Điều 33. Chế độ bảo mật dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng 

1. Việc in, sao, chụp, vận chuyển, giao nhận, truyền dữ liệu tài liệu, lƣu 

giữ, bảo quản, cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc và các hoạt 

động khác có liên quan đến dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc phải tuân 

theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

2. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, 

phát hiện những dữ liệu không an toàn bảo mật, kịp thời xử lý nhằm bảo đảm 

các dữ liệu đƣa vào Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng không vi phạm 

các quy định về danh mục thông tin mật. 

3. Cán bộ, nhân viên thực hiện cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trƣờng đƣợc cấp quyền truy cập, cập nhật riêng nhất định trong 

từng thành phần dữ liệu, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ đối với quyền truy 

nhập thông tin trong các Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng. 

4. Danh mục tài liệu mật về tài nguyên và môi trƣờng thuộc danh mục 

tài liệu bí mật nhà nƣớc đƣợc quy định tại Quyết định của Thủ tƣớng Chính 

phủ về danh mục bí mật nhà nƣớc độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trƣờng và Quyết định của Bộ trƣởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nƣớc 

độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng. 

Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng xây 

dựng quy định cụ thể (danh mục) các dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc; 

mức độ bảo mật và phƣơng án bảo vệ các dữ liệu. 

Chƣơng VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2009. 

Việc giao nộp, gửi báo cáo, tài liệu, số liệu, thông tin liên quan đến các 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng trong các hoạt động nghiệp vụ thực hiện 

theo các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành.  

2. Cục trƣởng Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hƣớng dẫn, 

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tƣ này. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm hƣớng dẫn, tổ chức và kiểm 

tra việc thực hiện Thông tƣ này. 
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Các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng để nghiên 

cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tƣ pháp); 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Website của Bộ; 

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Lƣu: VT, PC. Tg. 300. 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Khôi Nguyên 
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MẪU 01 

MẪU VĂN BẢN, PHIẾU YÊU CẦU 

CUNG CẤP DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.............., ngày      tháng      năm .... 

 

Kính gửi: .................................................................... 

 

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân): ........................................................ 

2. Địa chỉ: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. Số điện thoại, fax, E-mail: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5. Mục đích sử dụng dữ liệu: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phƣơng thức nhận kết quả (xem, đọc tại 

chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu hoặc gửi qua đƣờng 

bƣu điện... ):  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 NGƢỜI YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU

 

  

 

 

                                           

 Trƣờng hợp là cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu thì thủ trƣởng cơ quan phải ký, ghi rõ họ tên, đóng 

dấu; là cá nhân phải ký, ghi rõ họ tên. 
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MẪU 02 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.............., ngày     tháng      năm .... 

 

Kính gửi: .................................................................... 

 

1. Ngƣời yêu cầu cung cấp dữ liệu: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2. Quốc tịch/nơi đang làm việc, học tập: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. Số điện thoại, fax, E-mail: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4. Danh mục và nội dung dữ liệu yêu cầu cung cấp: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. Mục đích sử dụng dữ liệu: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phƣơng thức nhận kết quả (xem, đọc tại 

chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu hoặc gửi qua đƣờng 

bƣu điện... ):  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

7. Cam kết của ngƣời yêu cầu sử dụng dữ liệu: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 

NƠI ĐANG LÀM VIỆC, HỌC TẬP 
NGƢỜI YÊU CẦU 

 

 

 

(Ký xác nhận, đóng dấu) 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MẪU 03 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG 

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

.................................... 

Số:          /HĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 .............., ngày     tháng      năm .... 

 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự; 

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên, 

Hôm nay, ngày..... tháng ..... năm ..... , tại ..............., chúng tôi gồm: 

1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A): 

Cơ sở dữ liệu ........................ thuộc ................................................................ 

Đại diện: .......................................................................................................... 

Chức vụ: .......................................................................................................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................ 

Điện thoại ............................, Fax: ............................Email: .......................... 

Số tài khoản : ................................................................................................... 

2. Bên khai thác, sử dụng dữ liệu (Bên B): 

Tên tổ chức, cá nhân: ....................................................................................... 

Đại diện: ........................................................................................................... 

Chức vụ: ........................................................................................................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................. 

Điện thoại ............................, Fax: ............................Email: .......................... 

Số tài khoản : ................................................................................................... 

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng khai thác, sử dụng dữ liệu nhƣ sau: 

Điều 1. Nội dung hợp đồng: 

(về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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Điều 2. Thời gian thực hiện: 

………..…. ngày, kể từ ngày ....... tháng…..… năm ……..............…….…........ 

Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phƣơng thức nhận kết quả: 

- Hình thức khai thác, sử dụng: ........................................................................... 

- Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập: ...................................................... 

- Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu: .................................................... 

- Nhận gửi qua đƣờng bƣu điện: ......................................................................... 

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phƣơng thức thanh toán: 

Tiền trả cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu là: ...........................................đồng 

(Bằng chữ: .................................................................................................. đồng) 

Trong đó: Tiền khai thác, sử dụng dữ liệu là: ..............................................đồng 

                 Tiền dịch vụ cung cấp dữ liệu là: ..........................................…..đồng 

Số tiền đặt trƣớc: ..........................................................................................đồng 

Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản):................................................... 

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên: 

(Phải có đủ nội dung quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 

15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai 

thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường). 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Điều 6: Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Điều 7: Điều khoản chung 

1. Hợp đồng này đƣợc làm thành .............. bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, 

bên A giữ .......... bản, bên B giữ .......... bản. 

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày .............................................................. 

 
BÊN B 

 

(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức, 

ghi họ tên đối với cá nhân ) 

 

BÊN A 

 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


