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I. Tình hình thực hiện Hệ thống tương tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi 

trường với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Hệ thống tương tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Sở Tài 

nguyên và Môi trường (Hệ thống tương tác) được phát triển trên cơ sở Hệ thống 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ, trong đó các Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham gia vào Hệ thống như một đơn vị trong Bộ; có quyền truy cập, tiếp 

nhận, xử lý, gửi văn bản cho Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và giữa các Sở Tài 

nguyên và Môi trường với nhau. 

Đến nay, Bộ đã hoàn thành bàn giao tài khoản cho 63/63 Sở Tài nguyên và 

Môi trường; hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Hệ thống trực tiếp tại một số Sở (Quảng 

Ninh, Bắc Ninh, Bình Dương, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Thái 

Bình, Hòa Bình, Thái Nguyên) và hỗ trợ tất cả các Sở qua điện thoại và email. 

Kết quả thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản qua Hệ thống tương tác tính từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 05 tháng 7 năm 2019 như sau: 

1. Đối với Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ 

(i) Qua Hệ thống tương tác, Bộ gửi 9.418 văn bản, các đơn vị trực thuộc Bộ 

gửi 7.993 văn bản đến các Sở Tài nguyên và Môi trường (chi tiết tại Phụ lục 01 

kèm theo). 

(ii) Việc nhận và xử lý văn bản nhận từ các Sở: 

- Tổng số văn bản Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận qua Hệ thống tương 

tác: 2.214 văn bản (chiếm trên 70%) trên tổng số các văn bản nhận từ các Sở (chi 

tiết tại Phụ lục 01 kèm theo). 

- Tổng số văn bản Bộ và các đơn vị thuộc Bộ xử lý, trả lời: 1.041 văn bản 

(đối với các văn bản cần trả lời); trong đó: đúng hạn: 1.016 văn bản (chiếm trên 

97%); hiện còn 25 văn bản (chiếm tỷ lệ 3%) đang được phân công xử lý và tiếp 

tục trả lời (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). 

2. Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường 

(i) 63/63 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận văn bản của Bộ và các 

đơn vị trực thuộc Bộ gửi qua Hệ thống tương tác. Tuy nhiên, hiện mới có 43/63 
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Sở thực hiện gửi văn bản cho Bộ qua Hệ thống tương tác (2.214 văn bản, chiếm tỷ 

lệ trên 70%), trong đó một số Sở đã thực hiện gửi văn bản trên Hệ thống với số 

lượng lớn như: TP. Hồ Chí Minh 374 văn bản; Bình Thuận 114 văn bản; Hà Tĩnh 

104 văn bản; Ninh Bình 128 văn bản; Quảng Ninh 174 văn bản; Sơn La 125 văn 

bản; Thái Bình 185 văn bản; Thái Nguyên 108 văn bản… (chi tiết tại Phụ lục 01 

kèm theo); các Sở còn lại vẫn xử lý và gửi văn bản theo đường bưu điện.  

(iii) Đã có 25 Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện gửi nhận 83 văn bản 

cho các Sở Tài nguyên và Môi trường khác qua Hệ thống (chi tiết tại Phụ lục 03 

kèm theo). 

3. Việc gửi, nhận văn bản điện tử trong thời gian tới 

Từ ngày 12/3/2019, Trục liên thông văn bản quốc gia đã khai trương và 

triển khai đến các bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan nhà nước sẽ gửi, nhận văn 

bản thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, tuy nhiên do yếu tố kỹ thuật, hiện 

nay vẫn còn tồn tại đối với một số đơn vị cấp 2 của các bộ, ngành, địa phương. 

Thống kê việc đăng ký tham gia, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử của các 

Sở Tài nguyên và Môi trường chi tiết tại mục 5, mục 6 tại Phụ lục kèm theo. 

Đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện gửi, nhận văn bản điện 

tử có xác thực chữ ký số với Bộ thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc 

Hệ thống tương tác của Bộ (trong trường hợp chưa gửi được trên Trục), bảo đảm 

100% văn bản (trừ văn bản mật) được gửi, tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử. 

II. Công tác kết nối, liên thông, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ 

quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành tài nguyên và môi trường 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 964/QĐ-BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện 

tử ngành tài nguyên và môi trường (phiên bản 2.0) 

- Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, cơ 

chế để phục vụ triển khai Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử ngành tài nguyên 

và môi trường.   

- Đang cập nhật, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên 

và môi trường theo định hướng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

phiên bản 2.0 (đang trình Thủ tướng Chính phủ), đang lấy ý kiến của các Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi ban hành sẽ căn cứ 

triển khai thực hiện Chính phủ/Chính quyền điện tử, hướng tới ngành tài nguyên 

và môi trường số, Chính phủ số, xã hội số. 

2. Xây dựng triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phạm vi 

ngành tài nguyên và môi trường  

2.1. Xây dựng các đề án CSDL toàn ngành 
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- Thực hiện xây dựng các đề án CSDL lớn, toàn ngành tài nguyên và môi 

trường trên cơ sở tích hợp, kết nối, liên thông và cơ chế để khai thác, tiếp cận, chia 

sẻ, sử dụng: (i) Đề án tổng thể “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia” (trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11 năm 2019); (ii) Đề án “Xây dựng, hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia” (trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tháng 10 năm 2019); (iii) Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

của các địa phương, các bộ, ngành”: (trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 

11 năm 2019); (iv) Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng 

bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí 

hậu”: đang hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (lần 

2), trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên 

và môi trường (theo Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ); xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải (theo Quyết định số 140/QĐ-

TTg ngày 26/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ)... 

- Hoàn thiện, tái cấu trúc cơ sở hạ tầng CNTT dùng chung, theo hướng hội 

tụ bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin, dữ liệu; xây dựng hạ tầng tính 

toán, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu với giải pháp công nghệ hiện đại, tiên tiến. 

Trong thời gian tới, các hệ thống CSDL lớn có quy mô, phạm vi toàn ngành 

với sự tham gia của các bộ, ngành sẽ là cơ sở, căn cứ cho công tác quản lý nhà 

nước, hoạch định chính sách, chuyên môn nghiệp vụ và tiền đề cho sự phát triển 

của ngành tài nguyên và môi trường. 

2.2. Về triển khai các hệ thống thông tin 

a) Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc (tại địa chỉ https://hscv.monre.gov.vn) từ năm 2006 và thường xuyên 

nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn 

bản đi, đến, hồ sơ điện tử; tra cứu, tìm kiếm văn bản của người dùng và theo yêu 

cầu của công tác văn thư lưu trữ; cơ bản 100% văn bản, tài liệu (không mật) là văn 

bản điện tử được xác thực chữ ký số, trao đổi trên môi trường mạng. 

Đến tháng 9/2018, nhằm tăng cường khả năng tương tác với Sở Tài nguyên 

và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ đã mở rộng hệ thống 

này cho các Sở sử dụng để liên thông văn bản điện tử giữa Bộ, các đơn vị trực 

thuộc Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường. Thông qua đó, Bộ có thể theo dõi 

được tình hình trả lời văn bản của địa phương gửi xin ý kiến và địa phương cũng 

tiếp nhận thông tin chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời từ Bộ. 

Hiện nay, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các chức năng, nghiệp vụ theo Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kết nối liên thông với Trục 

liên thông văn bản quốc gia (tại địa chỉ https://lienthong.chinhphu.vn) để gửi/nhận 

văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; giữa các 

đơn vị thuộc Bộ và với các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 

https://hscv.monre.gov.vn/
https://lienthong.chinhphu.vn/


4 

thuộc TW; đồng thời đã kết nối, tích hợp, liên thông với các hệ thống thông tin 

dùng chung khác của Bộ. 

b) Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa quốc gia, Một cửa 

điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Đã hoàn thành 115 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong đó 64 DVC vận 

hành chính thức, 51 DVC đã hoàn thành thử nghiệm, công bố thực hiện chính thức 

trong năm 2019 và trong đó có 91 DVC mức độ 3, 24 DVC mức độ 4 (trong đó 12 

DVC tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ (tại địa chỉ 

https://dvctt.monre.gov.vn) trong đó có các dịch vụ công được cung cấp gồm 

nhiều thủ tục kết nối liên thông đến địa phương và 12 DVC tại Hệ thống hải quan 

một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn). Hệ thống Một cửa điện tử đã 

phục vụ đắc lực công tác cung cấp dịch vụ công, góp phần hiện đại hóa hành 

chính, cải cách hành chính. 

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đến nay, Bộ 

đã hoàn thành triển khai và kết nối chính thức 16 TTHC dưới hình thức DVCTT 

mức độ 4 với Cổng thông tin Một cửa quốc gia, trong đó 04 TTHC đã chính thức 

kết nối từ năm 2016, 07 TTHC chính thức kết nối từ ngày 31/7/2018, 03 TTHC 

chính thức kết nối từ ngày 28/12/2018, 02 TTHC chính thức kết nối từ ngày 

25/01/2019. 

c) Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường 

Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường đã triển khai tại 

các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường từ 

năm 2015 (tại địa chỉ http://thongke.monre.gov.vn) phục vụ công tác quản lý, cập 

nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin 

thống kê quốc gia ngành tài nguyên và môi trường thống nhất, thông suốt và hiệu 

quả tại 2 cấp Trung ương và địa phương; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các 

thông tin thống kê, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ngành tài nguyên và 

môi trường. 

d) Hệ thống hỗ trợ công tác thanh tra, khiếu nại thanh tra, kiểm tra và 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành tài nguyên và môi trường 

Hệ thống này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai chính thức 

từ năm 2016 (tại địa chỉ http://thanhtra.monre.gov.vn) và hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với Hệ thống cơ sở dữ liệu khiếu nại, tố cáo quốc gia của Thanh tra Chính phủ 

từ năm 2018. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ công tác thanh tra theo 

hướng điện tử hóa, hỗ trợ việc lập hồ sơ, ra quyết định về thanh tra giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, vụ việc; phục vụ 

công tác cải cách hành chính trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 

và công tác quản lý nhà nước của ngành. Các Sở Tài nguyên và Môi trường tham 

gia vào hệ thống (tại địa chỉ http://thanhtrabo.monre.gov.vn) để tiếp nhận, xử lý hồ 

sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng thời tra cứu các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ trong phạm vi địa phương mình. 

e) Hệ thống ICT Index ngành tài nguyên và môi trường 

http://thongke.monre.gov.vn/
http://thanhtra.monre.gov.vn/
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Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng 

mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành tài nguyên và môi trường1, 

đồng thời triển khai hệ thống đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT tại các 

đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương (tại địa chỉ 

http://ictindex.monre.gov.vn) phục vụ thu thập số liệu, tổ chức đánh giá, xếp hạng 

mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường các địa phương hàng năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn để đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp nhằm thúc đẩy việc ứng dụng 

CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường. Kết quả đánh giá, xếp hạng của các 

đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong các tiêu chí để 

đánh giá, xem xét thi đua, khen thưởng hàng năm. 

2.3. Tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia 

a) Về xây dựng Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia 

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện dự án 

“Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” theo Quyết định số 1975/QĐ-TTg 

ngày 30 tháng 10 năm 2013. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn I, xây dựng 

CSDL đất trồng lúa đạt được kết quả như với mục tiêu đề ra của dự án. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu triển khai dự án “Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) bằng vốn vay của 

ngân hàng Thế giới, với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia 

thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu phù hợp với 

Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0), Kiến trúc Chính 

phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (phiên bản 2.0) và Kiến trúc Chính 

quyền điện tử ở địa phương. 

b) Về xây dựng hệ CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường 

Thực hiện Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan 

trắc tài nguyên và môi trường”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

6438/BTNMT-CNTT ngày 28/11/2017 và Công văn số 2813/BTNMT-CNTT 

ngày 31/5/2018 gửi các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

quan trắc tài nguyên và môi trường” đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về giải 

pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn thông tin dữ liệu, tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử 

ngành tài nguyên và môi trường, Kiến trúc Chính quyền điện tử địa phương và 

thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện Đề án. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ 

trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc giai đoạn 1 (2017-2020) của Đề 

án, cụ thể: 

- Xây dựng trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án 

thành phần số 1 “Xây dựng hành lang pháp lý phục vụ thiết lập, quản lý và vận 

                                                 
1 Quyết định số 2051/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2016 
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hành”, dự án thành phần số 3 “Xây dựng dữ liệu quan trắc của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường” phù hợp với Kiến trúc Chính phủ ngành tài nguyên và môi trường. 

- Từng bước triển khai thực hiện dự án “Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu tích hợp xử lý dữ liệu quan trắc tài nguyên và 

môi trường”, đảm bảo cung cấp các giải pháp công nghệ, hạ tầng CNTT hiện đại, 

tiên tiến để thu nhận đầy đủ, tích hợp thống nhất thông tin, dữ liệu trên phạm vi 

quốc gia và tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm an ninh, an toàn. 

- Hướng dẫn các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương xây dựng các dự án thành phần “Xây dựng dữ liệu quan trắc tài 

nguyên và môi trường của các Bộ, ngành, địa phương kết nối với Hệ cơ sở dữ liệu 

quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường” để tổng hợp, xem xét, phê duyệt 

và tổ chức triển khai thực hiện. 

III. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường trong tình hình mới 

1. Đề xuất các công tác thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ 

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai xây dựng, phát triển 

Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 

Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các Sở, ban ngành liên quan tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên 

quan trực thuộc Bộ thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: 

(i) Về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách: Tiếp tục rà 

soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành hoặc trình các cấp có 

thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý phục 

vụ việc ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử. 

(ii) Về xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ 

liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử 

- Triển khai tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi 

trường sau khi được ban hành tại Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động 

của Bộ, ngành; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo 

đảm được cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính phủ, các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành, chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương; đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên trong giải 

quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Thực hiện xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển 

khai các đề án (tại Nghị quyết 17/NQ-CP): 
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Xây dựng, cập nhật CSDL tài nguyên và môi trường trong nền tảng kết nối, 

liên thông thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin; tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng, chia sẻ, khai thác, phân tích, sử dụng 

thông tin dữ liệu, tăng hiệu quả công việc, tăng đóng góp của ngành vào phát triển 

bền vững KT-XH, hướng tới ngành tài nguyên và môi trường số, Chính phủ số, xã 

hội số, cụ thể: 

+ Tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia kết nối, chia sẻ dữ liệu 

với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, 

ngành, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết 

nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa 

phương trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 

2021 - 2025. 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia cung cấp hạ tầng dữ 

liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển Chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực 

tuyến, phát triển đô thị thông minh, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục 

hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025. 

(iii) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa 

ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo 

hướng điện tử hóa, hướng tới Bộ Tài nguyên và Môi trường số, ngành tài nguyên 

và môi trường số, nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp. 

(iv) Về bộ máy, nhân lực công nghệ thông tin 

- Quan tâm tổ chức bộ máy cho đơn vị thực hiện công tác công nghệ thông 

tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, 

chuyên môn của Sở (Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường). 

- Tăng cường đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực về ứng dụng công nghệ 

thông tin; kỹ năng khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ 

thống mạng và an toàn an ninh thông tin. 

2. Triển khai thực hiện thu nhận, xây dựng, vận hành, khai thác, chia 

sẻ, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu 

Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, 

khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP) và Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 

(Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT). 

(i) Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục thực hiện các nội dung sau: 
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- Thu thập, thu nhận thông tin, dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao; xây dựng, tích hợp, xử lý, 

quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường phục vụ 

khai thác, cung cấp và sử dụng theo phân công. 

- Xây dựng và công bố danh mục thông tin, dữ liệu chuyên ngành tài 

nguyên và môi trường trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình và cung 

cấp cho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường để tổng hợp. 

- Báo cáo về công tác thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT. 

 (ii) Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện 

các nội dung theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường (tại Công văn số 115/CNTT-PCQLCNTT ngày 20/3/), cụ thể như sau: 

- Tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, 

chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quy chế khai thác 

và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định tại Khoản 1 

Điều 27 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP; Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường hàng năm trên địa bàn và triển khai thực hiện thu thập 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo kế hoạch được phê duyệt. 

- Xây dựng, tổng hợp danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn, công bố trên Trang/Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ tra cứu, tìm kiếm, cung cấp, sử 

dụng; gửi danh mục (cập nhật theo năm) về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp và công bố 

trên Cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ nghiệp vụ quản lý, cung cấp thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Tổ chức xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường, tạo lập môi trường thông tin số, phục vụ triển khai, vận 

hành Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực hoạt động công 

vụ, cải cách hành chính, phục vụ xã hội. 

- Báo cáo về công tác thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT. 

3. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương phối hợp đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin, an ninh mạng, bảo mật thông tin, dữ liệu theo quy định: 

(i) Triển khai các giải pháp bảo mật thông tin và đánh giá, giám sát an toàn 

thông tin cho các hệ thống thông tin theo cấp độ theo Nghị định số 85/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT 

ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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(ii) Thực hiện phòng chống, dò quét, ứng cứu sự cố, hỗ trợ kỹ thuật, đào 

tạo, tuyên truyền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng đối với các hệ 

thống thông tin/cơ sở dữ liệu; triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố bảo đảm an 

toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 

tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;  

(iii) Triển khai các giải pháp phòng chống mã độc nhằm nâng cao năng lực 

phòng chống phần mềm độc hại theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 

số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018. 

 (iv) Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ triển 

khai dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử cho các hệ thống thông tin. 

4. Về tổ chức đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ thông tin, dữ liệu tại 

các Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ngành tài nguyên và môi trường là một ngành kinh tế - kỹ thuật, điều tra 

cơ bản đặc thù, có phạm vi rộng trên nhiều lĩnh vực, đối tượng quản lý đa dạng, 

phức tạp. Hoạt động chính của ngành đều liên quan thu nhận, tạo lập, quản lý 

và phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân và xã hội. Hiện nay, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Bộ Nội vụ tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 28/8/2014, trong đó quy định Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp có vị trí phục vụ trực tiếp cho công 

tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ thông qua đảm nhận công tác thu 

thập, lưu giữ, quản lý và phân tích, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường, có vai trò ngày càng quan trọng đặc biệt trong bối cảnh 

đẩy mạnh xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu, hướng tới 

nền kinh tế số, xã hội số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra các giá trị 

mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Với hệ thống thông tin/CSDL tài nguyên và môi trường ngày càng trở 

nên rất lớn, kết nối, liên thông đa ngành, từ địa phương đến các bộ, ngành trung 

ương và cả nước, việc không có tổ chức trực thuộc thực hiện nhiệm vụ trên sẽ 

rất khó khăn trong giải quyết, xử lý công việc kịp thời, chính xác đáp ứng công 

tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Với những cơ sở trên, đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục duy trì đơn vị này trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường để bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của 

ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương và sẽ được tổ chức, sắp xếp 

đồng bộ khi đã có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thống nhất.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, Cục 

Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo Hội nghị./. 

                                                    CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 



PHỤ LỤC 01 

1. KẾT QUẢ GỬI, NHẬN, XỬ LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VÀ CÁC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Từ 1/1/2019 đến 5/7/2019) 

 

S 

T 

T 

  
Từ Hệ thống tương tác chỉ đạo điều hành 

Từ trục liên thông văn bản 

quốc gia 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
Đã 

nhận 

Tình hình xử lý 

Đã gửi Đã nhận Đã gửi Đã tiếp 

nhận/xử lý 

Có thời hạn/yêu cầu phải trả lời 

Đã trả lời Đúng hạn Chưa trả lời 

1 Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp  

125 125   11 56     

2 Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai  

182 0      62 5 

3 Sở TN&MT tỉnh Đắc Nông 

131 85   8 1     

4 Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc 

137 14   4 31 59   

5 Sở TN&MT tỉnh Điện Biên 

125 86   5 6     

6 Sở TN&MT tỉnh Yên Bái  

150 11   4   26   

7 Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc 

146 51   6 6     

8 Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long 

126 123   11   59 22 

9 Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang  

133 5      64 9 

10 Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh 

135 34   6 11 61   

11 Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang 

142 142 6 6 12 6 62 64 

12 Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế  

138 27   2   6 4 

13 Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên  

159 156 8 8 8 18 78   

14 Sở TN&MT tỉnh Thái Bình 

160 16 16 16 9 185 63   

15 Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa  

166 76   11 3     

16 Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh  

135 16   11 4     

17 Sở TN&MT tỉnh Sơn La  

144 144 1 1 5 125 64   

18 Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng  

134 15   1   62   

19 Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị  

138 25   5   23 1 

20 Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh  

193 193 14 14 7 116 64   

https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=1#1
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=2#2
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=3#3
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=4#4
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=5#5
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=6#6
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=7#7
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=8#8
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=9#9
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=10#10
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=11#11
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=12#12
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=13#13
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=14#14
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=15#15
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=16#16
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=17#17
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=18#18
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=19#19
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=20#20
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21 Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi  

163 16 2 2 7 15     

22 Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam  

181 18   1 9 61 5 

23 Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình  

143 42   1 7     

24 Sở TN&MT tỉnh Phú Yên 

143 17   7 2 37   

25 Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ 

141 95   1 1     

26 Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận 

146 146   12 56     

27 Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình 

145 144 2 2 13 174   8 

28 Sở TN&MT tỉnh Nghệ An  

173 56   2   63 24 

29 Sở TN&MT tỉnh Nam Định 

136 136 11 11 9 84 63 25 

30 Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn  

132 79   5       

31 Sở TN&MT tỉnh Long An  

168 163   13 85 63   

32 Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng 

139 4   5       

33 Sở TN&MT tỉnh Lào Cai  

174 57   7   38 14 

34 Sở TN&MT tỉnh Lai Châu  

161 161   12 1 63 17 

35 Sở TN&MT tỉnh Kon Tum  

152 13   9 2 38 37 

36 Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang 

140 35   7       

37 Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa  

142 39   3       

38 Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang 

133 133   11 34     

39 Sở TN&MT tỉnh Hải Dương  

160 154   11 7     

40 Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên  

151 117   8 4     

41 Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình  

140 79   8 5     

42 Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh 

118 116    14     

43 Sở TN&MT tỉnh Hà Nam  

138 138   1 1     

44 Sở TN&MT tỉnh Hà Giang 

143 12      63 22 

45 Sở TN&MT tỉnh Gia Lai  

144 122   6 3 61 17 

46 Sở TN&MT tỉnh Cà Mau  

134 134 12 12 3 97     

47 Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng  

132 132 13 13 3 21 63 14 

48 Sở TN&MT tỉnh Bến Tre 

130 126   8 43 61 3 

49 Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh  

154 154 1 1 7 63 62   

50 Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn  

127 79   8       

https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=21#21
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=22#22
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=23#23
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=24#24
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=25#25
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=26#26
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=27#27
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=28#28
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=29#29
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=30#30
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=31#31
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=32#32
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=33#33
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=34#34
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=35#35
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=36#36
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=37#37
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=38#38
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=39#39
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=40#40
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=41#41
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=42#42
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=44#44
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=45#45
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=46#46
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=47#47
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=48#48
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=49#49
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=50#50
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=51#51
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51 Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang  

162 162   9 9     

52 Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu  

133 128   8       

53 Sở TN&MT tỉnh Bình Định 

139 82 5 5 2 7 6   

54 Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận 

151 15   9 114 59 9 

55 Sở TN&MT tỉnh Bình phước 

139 25   2 2 61 7 

56 Sở TN&MT tỉnh Bình Dương 

186 52 4 4 1 54 6 11 

57 Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

202 143   6 21   

  

58 Sở TN&MT tỉnh An Giang 

135 123 2 2 6 9     

59 Sở TN&MT TP. Đà Nẵng 

145 1   9 12 25 19 

60 Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh  

205 199   8 374 94   

61 Sở TN&MT TP. Hải Phòng 

182 0      62 16 

62 Sở TN&MT TP. Hà Nội  

219 0          

63 Sở TN&MT TP. Cần Thơ 

138 14   2 1 59   

 Tổng số 9.418 5.923 115 115 412 2.214 2.023 407 

 

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GỬI NHẬN, XỬ LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ 

VÀ CÁC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Từ 1/1/2019 đến 5/7/2019) 

  
Hệ thống tương tác chỉ đạo điều hành 

Trục liên thông văn bản 

quốc gia 

Đơn vị Đã đến 

Tình hình xử lý 

Đã gửi Đã nhận Đã gửi 
Đã tiếp 

nhận/ xử 

lý 

Có thời hạn/yêu cầu phải trả lời 

Đã trả lời Đúng hạn 
Chưa trả 

lời 

Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp  

106 16    56     

Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai  

224 0      22 5 

Sở TN&MT tỉnh Đắc Nông  

91 41    1     

Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc 

104 4    31 22   

Sở TN&MT tỉnh Điện Biên  

77 68    6     

https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=52#52
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=53#53
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=54#54
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=55#55
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=56#56
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=57#57
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=58#58
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=58#58
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=59#59
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=60#60
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=61#61
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=62#62
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=63#63
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=64#64
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=1#1
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=2#2
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=3#3
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=4#4
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=5#5
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Sở TN&MT tỉnh Yên Bái  

132 21      7   

Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc 

118 51    6     

Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long  

92 89      22 22 

Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang  

91 4      22 9 

Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh  

143 25    11 22   

Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang 

115 115 7 7 1 6 22 64 

Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế  

116 24      22 4 

Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên  

136 136 6 6 1 18 38   

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình  

111 111 13 13 1 185 23   

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa  

166 87   1 3     

Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh  

109 78   1 4     

Sở TN&MT tỉnh Sơn La  

88 88 2 2  125 23   

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng  

98 8      22   

Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị  

110 3   1   7 1 

Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh  

259 259 31 31 1 116 23   

Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi  

119 118 1 1 3 15     

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam  

156 91    9 22 5 

Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình  

111 5   1 7     

Sở TN&MT tỉnh Phú Yên  

121 98   1 2 15   

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ  

102 67   1 1     

Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận  

138 138   1 56 22   

Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình  

109 18 8 8 1 174   8 

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An  

151 41      22 24 

Sở TN&MT tỉnh Nam Định  

110 11 9 9 2 84 23 25 

Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn  

90 4          

Sở TN&MT tỉnh Long An  

158 157   1 85 22   

Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng  

103 29          

Sở TN&MT tỉnh Lào Cai  

122 4   1   16 14 

Sở TN&MT tỉnh Lai Châu  

111 111   1 1 23 17 

Sở TN&MT tỉnh Kon Tum  

108 83    2 15 37 

https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=6#6
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=7#7
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=300&Expand=8#8
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Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang  

133 53          

Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa  

127 56          

Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang  

100 1 6 6 1 34     

Sở TN&MT tỉnh Hải Dương  

141 129   1 7     

Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên  

108 93   1 4     

Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình  

112 78   1 5     

Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh  

93 92   1 14     

Sở TN&MT tỉnh Hà Nam  

119 119   1 1     

Sở TN&MT tỉnh Hà Giang  

100 3      23 22 

Sở TN&MT tỉnh Gia Lai  

101 73    3 22 17 

Sở TN&MT tỉnh Cà Mau  

98 98 7 7  97     

Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng  

94 94 4 4  21 23 14 

Sở TN&MT tỉnh Bến Tre 

105 95 7 7  43 22 3 

Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh 

138 138 7 7  63 24   

Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn  

86 64          

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang  

122 122    9     

Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu 

154 12          

Sở TN&MT tỉnh Bình Định  

101 49    7 22   

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận  

178 178    114   9 

Sở TN&MT tỉnh Bình phước 

168 17    2 22 7 

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương  

193 49 7 7  54 23 11 

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

211 145    21     

Sở TN&MT tỉnh An Giang 

103 88 1 1  9     

Sở TN&MT TP. Đà Nẵng 

130 111    12 7 19 

Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh  

209 2    374 61   

Sở TN&MT TP. Hải Phòng 

175 0      23 16 

Sở TN&MT TP. Hà Nội  

191 0          

Sở TN&MT TP. Cần Thơ 

108 12    1 22   

Tổng số 7.993 5.002 116 116 26 2.214 771 407 
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PHỤ LỤC 02 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GỬI  

BỘ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ 

(Từ 1/1/2019 đến 5/7/2019) 

 

Đơn vị 
Đã tiếp 

nhận/xử lý 

Đã trả 

lời 

Đúng 

hạn 

Đang trả 

lời 

Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp 56 18 18 

 Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai 8 6 6 

 Sở TN&MT tỉnh Đắc Lăk 15 10 10 1 

Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông 31 8 8 

 Sở TN&MT tỉnh Điện Biên 14 12 12 

 Sở TN&MT tỉnh Yên Bái 15 14 14 

 Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc 30 27 27 

 Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long 8 6 6 

 Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang 9 8 8 

 Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh 22 19 19 

 Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang 60 21 21 

 Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế 21 19 19 

 Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên 108 40 40 2 

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình 185 38 38 2 

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa 26 23 21 

 Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh 40 12 12 

 Sở TN&MT tỉnh Sơn La 125 42 42 5 

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng 9 6 6 

 Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị 18 14 14 

 Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh 116 21 21 

 Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi 21 17 17 1 

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam 16 10 10 

 Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình 21 10 10 

 Sở TN&MT tỉnh Phú Yên 15 10 9 

 Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ 9 8 8 

 Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận 56 23 23 1 

Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình 174 43 43 1 

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An 27 19 19 

 Sở TN&MT tỉnh Nam Định 84 14 14 

 Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn 20 11 11 

 Sở TN&MT tỉnh Long An 85 18 18 

 Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng 12 5 5 

 Sở TN&MT tỉnh Lào Cai 15 5 5 

 Sở TN&MT tỉnh Lai Châu 19 15 14 

 Sở TN&MT tỉnh Kon Tum 21 10 10 2 

Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang 9 6 6 

 Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa 33 28 26 

 Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang 34 25 25 3 
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Sở TN&MT tỉnh Hải Dương 25 17 17 

 Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên 23 15 15 

 Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình 5 5 5 

 Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh 104 19 19 1 

Sở TN&MT tỉnh Hà Nam 14 11 11 

 Sở TN&MT tỉnh Hà Giang 5 2 2 

 Sở TN&MT tỉnh Gia Lai 30 11 11 

 Sở TN&MT tỉnh Cà Mau 97 29 29 

 Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng 21 6 6 

 Sở TN&MT tỉnh Bến Tre 43 12 12 

 Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh 63 25 25 

 Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn 14 11 11 

 Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang 9 9 9 

 Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu 8 5 5 

 Sở TN&MT tỉnh Bình Định 15 11 10 

 Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận 114 31 28 1 

Sở TN&MT tỉnh Bình Phước 11 6 6 

 Sở TN&MT tỉnh Bình Dương 54 18 18 1 

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21 18 18 

 Sở TN&MT tỉnh An Giang 19 15 15 

 Sở TN&MT TP. Đà Nẵng 12 12 12 

 Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh 374 69 65 4 

Sở TN&MT TP. Hải Phòng 20 18 17 

 Sở TN&MT TP. Hà Nội 19 13 13 

 Sở TN&MT TP. Cần Thơ 16 12 11 

 Tổng số 2.718 1.041 1.016 25 
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PHỤ LỤC 03 

GỬI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Đơn vị gửi Số văn bản 

1. Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh 9 

2. Sở TN&MT Bình Thuận 8 

3. Sở TN&MT Bến Tre 2 

4. Sở TN&MT Cao Bằng 1 

5. Sở TN&MT Cà Mau 7 

6. Sở TN&MT Gia Lai 3 

7. Sở TN&MT Hà Tĩnh 10 

8. Sở TN&MT Hải Dương 2 

9. Sở TN&MT Hậu Giang 1 

10. Sở TN&MT Long An 1 

11. Sở TN&MT Nam Định 2 

12. Sở TN&MT Ninh Bình 2 

13. Sở TN&MT Ninh Thuận 2 

14. Sở TN&MT Quảng Nam 2 

15. Sở TN&MT Quảng Ninh 1 

16. Sở TN&MT Sơn La 5 

17. Sở TN&MT Tây Ninh 2 

18. Sở TN&MT Thái Bình 5 

19. Sở TN&MT Thái Nguyên 3 

20. Sở TN&MT Tiền Giang 6 

21. Sở TN&MT Trà Vinh 1 

22. Sở TN&MT Vĩnh Phúc 1 

23. Sở TN&MT Điện Biên 2 

24. Sở TN&MT Đắc Lắc 2 

25. Sở TN&MT Đồng Tháp 3 

Tổng số 83 

 


