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PHỤ LỤC 01: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CPĐT CỦA BỘ TN&MT 

I. Hiện trạng về ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối với hệ thống Hải quan 

một cửa điện tử:  

Bộ TN&MT đã triển khai Hệ thống một cửa tại Văn phòng một cửa của Bộ 

tại địa chỉ https://egov.monre.gov.vn để tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ người dân, 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống này mới đáp ứng được DVC mức độ 2. 

Hiện tại, Bộ đang xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

được triển khai tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn dành cho người dân, doanh 

nghiệp; và địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn dành cán bộ tiếp nhận và xử lý nghiệp 

vụ TTHC. 100% DVC của Bộ đã được hệ thống cung cấp, trong đó có 91 dịch vụ 

công mức độ 3 và 24 thủ tục mức độ 4; có 15 dịch vụ công đã kết nối với hệ thống 

Hải quan một cửa.  

Việc chia sẻ, tích hợp hệ thống Dịch vụ công với các hệ thống trong và 

ngoài Bộ được mô tả tại Hình 1 tại mục IV. 

Bảng 1:  Bảng tổng hợp số liệu hiện trạng về TTHC 

STT Lĩnh vực Tổng số TTHC 
Hiện trạng 

Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 

1 Lĩnh vực biển và hải đảo 15 5 10 0 

2 Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 16 0 16 0 

3 Lĩnh vực đất đai 3 2 1 0 

4 Lĩnh vực môi trường 44 0 26 18 

5 Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn 8 0 8 0 

6 Lĩnh vực đo đạc, bản đồ 2 0 2 0 

7 Lĩnh vực biến đổi khí hậu 9 0 9 0 

8 Lĩnh vực tài nguyên nước 14 0 9 5 

9 Lĩnh vực viễn thám 1 0 1 0 

10 Lĩnh vực tổng hợp 7 7 0 0 

Tổng cộng 119 14 82 23 

Ghi chú: Số liệu về TTHC được tổng hợp trong Bảng 1 được cập nhật đến 

thời điểm hiện tại. Số liệu này sẽ biến động trong thời gian tới do Bộ TN&MT 

đang trong quá trình cải cách TTHC và nâng cấp các DVC đang ở mức độ 2 lên 

https://egov.monre.gov.vn/
https://dvctt.monre.gov.vn/
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mức độ 3, 4. Khi có sự biến động này, việc triển khai các DVC trực tuyến của Bộ 

chỉ thay đổi về khối lượng công việc mà không ảnh hưởng đến định hướng, giải 

pháp chung trong Kiến trúc. 

- Cổng thông tin điện tử: 

Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT được triển khai tại địa chỉ 

http://monre.gov.vn, cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

của cơ quan nhà nước. Người dân, doanh nghiệp có thể khai thác thông tin ngành 

TNMT, góp ý, kiến nghị, phản ánh với cơ quan quản lý của Bộ. 

Các đơn vị quản lý nhà nước về chuyên ngành trực thuộc Bộ đều có 

Cổng/Trang thông tin riêng cung cấp thông tin theo quy định. 

- Các ứng dụng và kênh thông tin khác: 

Ngoài Cổng thông tin, Bộ TN&MT còn cung cấp thông tin và nhận phản 

hồi thông tin từ người dân, doanh nghiệp qua các ứng dụng: 

+ Hệ thống giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp, định kỳ 02 

lần một năm triển khai tại địa chỉ http://giaoluutructuyen.monre.gov.vn; 

+ Chuẩn bị triển khai Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị các vấn đề 

liên quan đến TN&MT; 

+ Web site phổ biến pháp luật về TN&MT; thông báo và hỏi đáp về hàng 

rào kỹ thuật trong thương mại của TN&MT triển khai tại địa chỉ 

http://phapluat.monre.gov.vn; 

+ Tiếp nhận góp ý, phản ánh kiến nghị qua điện thoại, email. 

II. Hiện trạng về ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử: 

Bộ TN&MT đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc từ 

năm 2006 tại địa chỉ https://hscv.monre.gov.vn. Đến tháng 9/2016, toàn bộ văn 

bản đi, đến của Bộ và các đơn vị trong Bộ đều được gửi/nhận và xử lý qua hệ 

thống; hầu hết các văn bản phát hành đều được ký số. 

Hệ thống 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. Hệ thống đã kết nối với Trục liên thông 

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

tử với các cơ quan, đơn vị bên ngoài Bộ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ trong Quyết 

http://monre.gov.vn/
http://giaoluutructuyen.monre.gov.vn/
https://hscv.monre.gov.vn/
https://lienthong.chinhphu.vn/
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định số 28/2018/QĐ-TTg. 

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

TN&MT, 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 TN&MT. Thông qua việc 

này, Bộ có thể theo dõi được tình hình trả lời văn bản của địa phương gửi xin ý 

kiến, và địa phương cũng tiếp cân thông tin chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời từ Bộ.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ (email): 

Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ TN&MT được triển khai từ rất sớm 

tại địa chỉ https://mail.monre.gov.vn, hoạt động ổn định, an toàn; 100% công 

chức, viên chức và người lao động trong Bộ được cung cấp và sử dụng thường 

xuyên email công vụ này trong trao đổi, xử lý công việc hàng ngày. 

- Hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức: 

Bộ TN&MT đã triển khai hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên 

chức của Bộ từ năm 2013 tại địa chỉ https://qlns.monre.gov.vn. Hệ thống chỉ chạy 

trong mạng WAN của Bộ. Khoảng 80% số lượng cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động của Bộ đã được đưa vào hệ thống quản lý. Hệ thống tiếp tục được 

nâng cấp và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý về công tác cán bộ và từng 

bước pháp lý hoá hồ sơ số thay dần hồ sơ giấy trong công tác cán bộ. 

- Một số hệ thống khác đã và đang trong quá trình triển khai phục vụ công 

tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ: 

+ Hệ thống quản lý công tác khoa học và công nghệ; 

+ Hệ thống quản lý công tác kế hoạch - tài chính; 

+ Hệ thống hỗ trợ công tác thanh tra, khiếu nại triển khai tại địa chỉ  

http://thanhtra.monre.gov.vn; 

+ Hệ thống thống kê ngành TN&MT triển khai tại địa chỉ  

http://thongke.monre.gov.vn  . 

Các hệ thống này cần được nâng cấp để hỗ trợ tốt công tác quản lý và phù 

hợp với định hướng chung trong Kiến trúc CPĐT của Bộ. 

III. Hiện trạng về ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên ngành 

Bộ TN&MT được giao quản lý 09 lĩnh vực trong ngành TN&MT, dữ liệu 

chuyên ngành có đặc thù là rất lớn, chủ yếu ở dạng dữ liệu không gian (GIS) và 

thường sử dụng các giải pháp của các hãng lớn như ESRI, Microstation,… để xây 

dựng và quản lý. 

https://mail.monre.gov.vn/
https://qlns.monre.gov.vn/
http://thanhtra.monre.gov.vn/
http://thongke.monre.gov.vn/
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Một số HTTT/CSDL cấp quốc gia hoặc có phạm vi toàn ngành: 

- Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (đang trong quá trình xây dựng); 

- Hệ thống CSDL quốc gia về TN&MT, triển khai giai đoạn 1; 

- Hệ thống thông tin khí tượng thuỷ văn; 

- Hệ thống thư viện điện tử TNMT: http://elib.monre.gov.vn. 

IV. Hiện trạng về nền tảng chia sẻ, tích hợp CPĐT của Bộ 

CÁC HỆ THỐNG BÊN NGOÀIBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Dịch vụ 
công

Trục liên thông văn bản 

quốc gia

Hệ thống Hải quan một 

cửa quốc gia

Hệ thống Quản lý 
văn bản và hồ sơ 

điện tử

Active 
Directory

Liên thông
Hồ sơ TTHC

Liên thông
văn bản điện tử

Hệ thống Một cửa

Cổng thông tin điện 
tử

SSO-Dịch vụ xác thực một lần

Kết quả xử lý

Văn bản

Liên thông hồ sơ trình

Hệ thống thư điện tử
Hệ thống dùng 

chung khác

Hệ thống Quản lý 
cán bộ công chức, 

viên chức

Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ

Số liệu trao đổi
văn bản điện tử

Tiến độ giải quyết TTHC

Chú thích:

Sử dụng SSO

Cung cấp/liên thông 

thông tin, dữ liệu

Kết quả phê duyệt

Thông tin chung
của hồ sơ TTHC

 

Hình 1:  Mô hình hiện trạng chia sẻ, tích hợp một số HTTT của Bộ 

Hiện tại, việc chia sẻ, tích hợp và liên thông thông tin giữa các hệ thống 

đang thực hiện chủ yếu là trực tiếp, mặc dù đã được đầu tư giải pháp Biztalk đóng 

vai trò là trục tích hợp (ESB) quản lý các dịch vụ. Việc kết nối, liên thông thành 

công giữa Hệ thống dịch vụ công với Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử 

là bước đệm để triển khai các công việc liên quan đến kết nối, liên thông sau này. 

Trong mô hình, Hệ thống Dịch vụ công trên thực tế được triển khai thành 

02 hệ thống, một hệ thống dành riêng cho người dùng trong Bộ tại địa chỉ 

https://dvc.monre.gov.vn, hệ thống này sử dụng nền tảng xác thực chung của Bộ, 

và một hệ thống dành cho tổ chức/cá nhân ngoài Bộ tại địa chỉ 

https://dvctt.monre.gov.vn, hệ thống này sử dụng nền tảng xác thực và tài khoản 

truy cập của Sharepoint (là nền tảng xây dựng Hệ thống dịch vụ công của Bộ). 

Nhóm dịch vụ cơ bản: 

Đã xây dựng một số dịch vụ, các dịch vụ này phần nào đã đáp ứng được 

yêu cầu chia sẻ, tích hợp. Cụ thể: 

http://elib.monre.gov.vn/
https://dvc.monre.gov.vn/
https://dvctt.monre.gov.vn/
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- Dịch vụ thư mục; 

- Dịch vụ quản lý định danh; 

- Dịch vụ xác thực người dùng; 

- Dịch vụ tích hợp; 

- Dịch vụ giám sát hệ thống. 

Nhóm dịch vụ dữ liệu TN&MT:  

- Dịch vụ bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:50.000; 

- Dịch vụ bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:250.000; 

- Dịch vụ bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:1000.000; 

- Dịch vụ bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 của 63 tỉnh/thành phố; 

- Dịch vụ ảnh viễn thám SPOT5 thời kỳ 2007-2010; 

- Dịch vụ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 05 năm một lần của 63 tỉnh/thành 

phố; 

- Dịch vụ số liệu kiểm kê đất đai 05 năm một lần của 63 tỉnh/thành phố; 

- Dịch vụ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và các vùng kinh tế - 

xã hội; bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện;  

 - Dịch vụ số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện; 

- Dịch vụ đăng ký, quản lý dịch vụ. 

Nhóm dịch vụ trao đổi dữ liệu trong Bộ TN&MT: 

- Liên thông hồ sơ trình; 

- Liên thông văn bản. 

Nhóm dịch vụ trao đổi dữ liệu ngoài Bộ TN&MT: 

- Liên thống văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia; 

- Dịch vụ cung cấp số liệu về tiến độ giải quyết hồ sơ, trao đổi văn bản điện 

tử lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Liên thông hồ sơ với Hệ thống Hải quan một cửa quốc gia. 

V. Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật 

1. Hiện trạng các TTDL của Bộ 

Bộ TN&MT đã đầu tư và đưa vào hoạt động 03 TTDL, trong đó 02 TTDL 

đặt tại Hà Nội và 01 TTDL đặt tại phía Nam. Các TTDL được thiết kế và xây 
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dựng đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng vật lý. Hệ thống mạng 

được phân chia thành các lớp mạng, vùng mạng riêng biệt với các chức năng khác 

nhau (DMZ, FARM, LAN…). Với hệ thống mạng, được trang bị hệ thống tường 

lửa hoạt động ở Layer 7, có các chức năng theo dõi, phân tích, cảnh bảo 

(Checkpoint); đối với TTDL chạy các dịch vụ trực tuyến của Bộ được đầu tư thiết 

bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDOS; đối với một số dịch vụ đặc thù 

(thư điện tử) được trang bị thêm hệ thống tường lửa chuyên dụng (Fortimail); đối 

với hệ thống mạng đã được đầu tư và đang triển khai hệ thống thu thập và phân 

tích bảo mật (HP Arcsight). 

Hệ thống mạng được thiết kế với yêu cầu chuẩn Tier-III cho TTDL với tất 

cả các node mạng trong hệ thống sẽ có tối thiểu 2 kết nối tới node mạng khác, sử 

dụng 2 thiết bị, mỗi thiết bị sẽ có 2 module nguồn được cấp từ 2 hệ thống nguồn 

khác nhau, nhằm đảm bảo tính dự phòng thiết bị kết nối , giảm thiểu ngưng trệ do 

sự cố khi vận hành hệ thống.  

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH MẠNG

Core Firewall

Internet

SiSi

SiSi

Core Switch

EX3200

EX4200-VC

EX4200-VC

EX4200-VC

EX4200-VC

DMZ

Public Servers

Datacenter

EX3200

PSTN

Voice and Video Conf

Nhà cung cấp 

dịch vụ

User Access

EX3200

EX3200

EX3200

EX3200

EX3200

OMC

EX3200

Adim

Adim

· 02 Core Router: MX80

· 02 Core Switch: EX8208

· 02 Core Firewall: SRX3400

· 02 Firewall Internet: SRX650

· 04 Switch cho DC: EX4200

· 05 Switch cho User: EX3200

· 01 Switch cho DMZ: EX3200

· 01 Switch cho Voice and Video Conf: EX3200

· Hệ thống quản trị mạng: WANDL và NSM

Thống kê thiết bị:

10GE

10GE

10GE 10GE

10GE

10GE

10GE

10GE

GE
GE

GE

GE

GE

Sử dụng công nghệ 

virtual chassis

Router/Firewall/

IDP

 tích  hơp

Sử dụng thiết kế 

Firewall tập trung + IDP

Core

 

Hình 2:  Sơ đồ thiết kế trung tâm điều hành mạng của Bộ 
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Hình 3:  Mô hình tổng quan hệ thống mạng TTDL của Bộ  

2. Hiện trạng về đường truyền nội bộ, kết nối từ TW đến địa phương 

Bộ TN&MT đã xây dựng mạng diện rộng của ngành, dùng đường truyền 

cáp quang kết nối từ Bộ đến các đơn vị trực thuộc Bộ; từ các đơn vị trực thuộc Bộ 

đến các đơn vị cấp dưới. Tổng số 150 điểm kết nối, cụ thể như sau:  

- Điểm kết nối mạng cấp 1: Đặt tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

TNMT, dự phòng tại Chi nhánh ở TP.Hồ Chí Minh; 

- Điểm kết nối mạng cấp 2: Đặt tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở 

TN&MT: 31 điểm; 

- Điểm kết nối mạng cấp 3 và cấp 4: Đặt tại các đơn vị cấp dưới của các 

đơn vị trực thuộc Bộ: 50 điểm cấp 3 và 67 điểm cấp 4; 

- Kết nối Internet tập trung ở hai điểm cấp 1 tại Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh và một số điểm có nhu cầu lớn. 

Tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ đã có mạng cục bộ (LAN). Tổng số có 273 

mạng LAN trong đó có 177 mạng LAN được kết nối với mạng diện rộng của 

ngành; được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phòng, chống truy cập trái 

phép, đạt tỷ lệ 64,8%; Số mạng LAN được trang bị hệ thống an toàn dữ liệu 

(tủ/băng đĩa/SAN/NAS) là 152, đạt tỷ lệ 55,7%. 

Tổng số máy chủ đang vận hành là 306; số phòng máy chủ là 37, các phòng 
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máy chủ đều được trang bị hệ thống báo cháy nổ, hệ thống chống sét, hệ thống 

UPS giám sát nguồn điện, hệ thống điều hòa không khí, quạt thông gió; 10 mạng 

cục bộ đã có hệ thống an toàn dữ liệu chuyên dụng (tủ/băng đĩa/ SAN/NAS). 

Nhiều phòng máy chủ được trang bị hệ thống an toàn báo cháy, nổ; hệ thống an 

toàn chống sét. 

3. Hiện trạng sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) 

Có 02 điểm kết nối với mạng TLSCD, tại Trụ sở Bộ và Văn phòng đại diện 

của Bộ trong Nam. Thông qua mạng TLSCD để kết nối với Trục liên thông văn 

bản của Chính phủ, truy cập và sử dụng một số HTTT do Văn phòng Chính phủ 

chủ trì, triển khai. 

Cụ thể về hiện trạng truyền dẫn tại Bộ TN&MT: 

- Đường truyền internet; 

- Hiện nay tại TTDL đặt tại Trụ sở Bộ đang sử dụng 02 đường truyền 

internet của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, chạy song song và dự phòng cho 

nhau. Các đường truyền này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu truy cập internet 

của người dùng cũng như quản bá các dịch vụ cần thiết của Bộ. 

Bảng 2:  Danh mục hiện trạng đường truyền số liệu 

TT 
Tên đường 

truyền 

Tốc độ  

đường truyền 

Đơn vị   

cung cấp 
Ghi chú 

1 Leased line 250Mbps / 10Mbps FPT  

2 Leased line 100Mbps / 3Mbps Viettel  

- Tại TTDL đặt tại Cục CNTT và dữ liệu TN&MT cũng đang sử dụng 02 

đường truyền internet của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, chạy song song 

và dự phòng cho nhau. Các đường truyền này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu 

truy cập internet của người dùng cũng như quản bá các dịch vụ cần thiết. 

TT 
Tên đường 

truyền 

Tốc độ  

đường truyền 

Đơn vị   

cung cấp 
Ghi chú 

1 Leased line 100Mbps / 

5Mbps 

FPT  

2 Leased line 20Mbps TSLCD  

- Đường truyền WAN: 

Trong dự án “Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường” (Thực hiện từ năm 2010 đến năm 2015) đã kết nối hệ thống mạng WAN 
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cho các đơn vị trong Bộ và một số Sở TN&MT (150 điểm). 

VI. Hiện trạng về nhân lực, chính sách, chỉ đạo, quản lý 

1. Hiện trạng về nhân lực 

Tổng số cán bộ chuyên trách về CNTT: 671. Trong đó: Số cán bộ tại đơn 

vị chuyên trách CNTT của cơ quan: 220; Số đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan có 

cán bộ chuyên trách (hoặc phụ trách) về CNTT: 30; Trình độ chuyên môn, nghiệm 

vụ CNTT: Tiến sỹ: 10; Thạc sỹ: 55; Đại học: 440; Trung cấp: 15. 

Hàng năm, Bộ đã tổ chức nhiều khóa tập huấn cơ bản, chuyên sâu nhằm 

nâng cao kiến thức về CNTT đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ. 

2. Hiện trạng chính sách về CNTT 

Bộ TN&MT đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản 

lý, các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật phục vụ việc 

ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành TN&MT. 

Bảng 3:  Danh mục hiện trạng chính sách về CNTT 

STT Văn bản 

I Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

1.  

Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và 

môi trường 

2.  
Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

II Văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

II.1 Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý 

3.  
Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2012 quy định việc cung cấp, 

trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. 

4.  
Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 quy định về giao nộp, 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường 

5.  
Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 quy định về việc giao 

nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản 

6.  
Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định về quản lý, 

cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 

7.  Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 quy định về xây dựng, 
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STT Văn bản 

khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo 

8.  
Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định kỹ thuật thu 

nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn 

9.  
Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định về xây dựng, 

quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 

10.  
Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 quy định thẩm định, kiểm tra và 

nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

11.  

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định về công 

tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực 

quản lý đất đai 

12.  
Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về kiểm tra, 

thẩm định và nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 

13.  
Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

14.  
Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dự án ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường 

15.  
Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 quy định về cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT 

16.  
Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định thu thập, dữ 

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

17.  
Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 ban hành Quy chế kiểm 

tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

18.  
Quyết định số 2402/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2011 ban hành Kế hoạch ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TN&MT giai đoạn 2011-2015 

19.  
Quyết định số 3024/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2016 ban hành Kế hoạch ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016-2020 

20.  
Quyết định số 3600/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2015 ban hành Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TN&MT năm 2016 

21.  
Quyết định số 3023/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2016 ban hành Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TN&MT năm 2017 

22.  
Quyết định số 3062/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2017 ban hành Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 

23.  
Quyết định số 3921/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2018 ban hành Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 
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STT Văn bản 

24.  

Quyết định số 3455/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về Chính phủ điện tử 

25.  
Quyết định số 3339/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2017 ban hành Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phiên bản 1.0) 

26.  
Quyết định số 4007/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường 

27.  

Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 4 năm 2019 ban hành Kế hoạch hành 

động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 

tháng 3 năm 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. 

28.  
Quyết định số 1209/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2015 ban hành Kế hoạch cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến tại Bộ TN&MT năm 2015, định hướng đến năm 2020 

29.  

Quyết định số 1717/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2017 ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 

một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 thuộc phạm vi Bộ Tài nguyên và Môi trường 

30.  

Quyết định số 3936/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 ban hành Kế hoạch hành 

động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác 

kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương 

mại giai đoạn 2019-2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

31.  

Quyết định số 2568/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 công bố Danh mục các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo 

phương thức trực tuyến năm 2017 

32.  

Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017 ban hành Quy chế công 

khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

33.  
Quyết định số 1957/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2018 ban hành Kế hoạch cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 

34.  

Quyết định số 3998/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

35.  

Quyết định số 1365/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2014 ban hành Kế hoạch hành động thực 

hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo 

đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới 

36.  Quyết định số 3313/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2017 ban hành Kế hoạch triển 
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khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

giai đoạn 2018-2020 

37.  
Quyết định số 3210/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2018 ban hành Quy chế bảo 

đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

38.  

Quyết định số 2134/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2011 ban hành Chế độ tính hao mòn tài 

sản cố định và phần mềm máy tính đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

tại Bộ TN&MT 

39.  
Quyết định số 1413/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2012 ban hành Quy chế quản lý, cập nhật 

và khai thác thư viện điện tử tài nguyên và môi trường 

40.  

Quyết định số 1676/QĐ-BTNMT ngày 12/8/2014 ban hành Quy chế quản lý sử dụng 

hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng 

dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ TN&MT 

41.  
Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2015 ban hành Quy chế quản lý, vận hành 

và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường 

42.  
Công văn số 4112/BTNMT-CNTT ngày 01/10/2015 về việc Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường  

43.  
Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

44.  

Quyết định số 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 ban hành Quy định đánh giá, xếp 

hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển công nghệ thông tin ngành 

tài nguyên và môi trường 

45.  

Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 ban hành Kế hoạch 

chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

46.  

Quyết định số 2109/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2018 ban hành Quy chế công 

khai và cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

47.  

Quyết định số 2180/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2018 ban hành Danh mục mã 

định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, 

trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành và các hệ thống 

thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

48.  

Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 9 năm 2018 ban hành Kế hoạch của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 

4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính 
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49.  
Chỉ thị 01/CT-BTNMT ngày 09 tháng 8 năm 2018 về việc sử dụng văn bản điện tử có 

xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

II.2 Văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế - kỹ thuật 

50.  
Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 Ban hành Quy trình và Định mức 

kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

51.  
Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 ban hành Quy trình và định mức 

kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 

52.  
Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

53.  

Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản 

đồ 

54.  

Quyết định số 3219/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2017 ban hành Bộ đơn giá sản 

phẩm dịch vụ sự nghiệp công xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường do Bộ giao đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà 

nước năm 2017 

II.3 Văn bản quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật 

55.  
Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 quy định Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở 

56.  
Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 quy định kỹ thuật về cập 

nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 

57.  
Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô 

hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 

58.  
Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô 

hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 

59.  
Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô 

hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 

60.  

Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật đo 

đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ 

lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 

61.  
Thông tư số 69/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật cập 

nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh 

62.  
Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định kỹ thuật cơ sở 

dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:250.000 
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63.  
Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 quy định xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa giới hành chính 

64.  
Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật về cơ 

sở dữ liệu đất đai 

65.  
Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 quy định về quy trình 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

66.  
Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 quy định các bộ dữ liệu, 

chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 

67.  

Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 quy định kỹ thuật chuẩn 

bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường 

không khí và nước 

68.  

Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định kỹ thuật về sản 

xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử 

dụng 

69.  
Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật đặt 

chụp ảnh viễn thám 

70.  
Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2016 quy định quy trình công 

bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 

71.  
Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định quy trình công 

nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1 

72.  
Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định quy trình đo 

khống chế ảnhviễn thám 

73.  
Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định kỹ thuật xây 

dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 

74.  

Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định kỹ thuật thành 

lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000 và 

1:1.000.000 

75.  
Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 ban hành Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 

3. Hiện trạng về chỉ đạo, quản lý 

- Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT, do Bộ trưởng 

trực tiếp làm Trưởng ban; 

- Thứ trưởng phụ trách CNTT; 

- Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tham mưu, 
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giúp Bộ trưởng chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT toàn ngành; 

- Các đơn vị chuyên trách về CNTT của các đơn vị thuộc Bộ. 

VII. Đánh giá tổng quan về hiện trạng phát triển CPĐT của Bộ 

Qua các thông tin, số liệu thống kê về hiện trạng đã nêu, có thể đưa ra một 

số đánh giá về những điểm mạnh, điểm còn hạn chế về hiện trạng phát triển CPĐT 

của Bộ TN&MT như sau: 

Những điểm mạnh: 

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT, TTDL của Bộ được đầu tư sớm và khá hoàn 

thiện, tạo điều kiện triển khai ứng dụng CNTT; hệ thống mạng nội bộ (LAN) được 

triển khai tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ và được kết nối với nhau qua mạng 

diện rộng (WAN) của ngành (tổng số 31 điểm); Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

được kết nối phục vụ yêu cầu liên thông văn bản với Trục liên thông văn bản quốc 

gia và truy cập vào một số hệ thống đặt tại Văn phòng Chính phủ; 

- Một số dịch vụ cơ bản, dịch vụ tích hợp, dịch vụ chia sẻ, liên thông thông 

tin bước đầu được hình thành và phát huy tác dụng; nhiều HTTT được tích hợp 

cùng một tài khoản người dùng, đăng nhập một lần tạo thuận lợi cho người sử 

dụng; 

- Các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý của 

Bộ được triển khai mạnh mẽ, bước đầu đã phát huy hiệu quả tốt, tạo tiền đề cho 

việc phát triển CPĐT của Bộ ngày càng tốt hơn; 

- Việc ứng dụng CNTT hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được chú trọng. Bộ 

đã triển khai được trên 50% số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 và đưa kế hoạch hoàn thành các thủ tục còn lại trong năm 2018; Bộ và các đơn 

vị trực thuộc Bộ đã có trang/cổng thông tin để cung cấp đầy đủ thông tin theo quy 

định về các hoạt động của Bộ; tổ chức giao lưu trực tuyến định kỳ với người dân 

và doanh nghiệp, đây là dịp các cơ quan quản lý của Bộ tiếp xúc trực tuyến với 

người dân, doanh nghiệp nhằm giải đáp thắc mắc, tháo gỡ kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc mà họ đang gặp phải; 

- Các HTTT/CSDL chuyên ngành được xây dựng phục vụ các hoạt động 

chuyên ngành, hỗ trợ đắc lực cho việc xử lý các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ; đã có nhiều dữ liệu chuyên ngành được công bố dạng dịch vụ thông 

tin nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của các đơn vị quản lý nhà nước 

khác; 

- Nhân lực chuyên trách về CNTT khá hùng hậu, có trình độ chuyên môn 
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tốt; Bộ đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều văn bản, chính sách về CNTT, 

tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển CPĐT sau này; Bộ đã thành lập Ban chỉ 

đạo ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT do Bộ trưởng trực tiếp làm 

Trưởng ban, việc này thể hiện tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong việc 

phát triển ngành TN&MT. 

Những điểm còn hạn chế và định hướng: 

- Các TTDL của Bộ được đầu tư từ khá sớm, tính đến thời điểm hiện tại đã 

lạc hậu và dần dần không đủ năng lực tính toán và lưu trữ, cộng với định hướng 

tập trung hoá hạ tầng tính toán của Bộ, dùng chung các phần mềm nền tảng, hệ 

quản trị CSDL,... Do vậy, cần thiết phải đầu tư nâng cấp, mở rộng các TTDL của 

Bộ hiện tại để đáp ứng yêu cầu; 

- Các HTTT/CSDL chuyên ngành đã triển khai theo hàng dọc (theo từng 

lĩnh vực chuyên ngành), không hoặc ít có sự chia sẻ, kết nối thông tin; chưa có 

kho dữ liệu ngành TN&MT; CSDL dùng chung còn hạn chế. Chính vì vậy, cần 

thiết phải có đợt tổng rà soát, quy hoạch lại các HTTT/CSDL, xác định được 

những CSDL dùng chung, xác định được những CSDL đưa vào Kho dữ liệu của 

Bộ; 

- Nền tảng chia sẻ, tích hợp của Bộ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được 

yêu cầu liên thông nghiệp vụ, dữ liệu trong CPĐT nói chung và của Bộ nói riêng. 

Chính vì vậy, cần ưu tiên triển khai hạng mục này ngay trong giai đoạn đầu xây 

dựng Kiến trúc CPĐT của Bộ. Khi triển khai hạn mục này, cần thiết phải nghiên 

cứu các giải pháp ESB chuyên nghiệp của các hãng lớn trên thế giới, thêm vào đó 

là các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo việc kết nối, liên thông nghiệp vụ, thông tin 

trong CPĐT của Bộ; 

- Các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp ở mức độ 3, mức độ 4 còn hạn 

chế về số lượng hồ sơ nộp trực tuyến, một phần do đặc thù của ngành TN&MT, 

nhưng cũng cần chú trọng việc công bố rộng rãi trên các phương tiện đại chúng, 

kết hợp với tuyên truyền. 
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PHỤ LỤC 02: DANH MỤC NGHIỆP VỤ  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

I. Khối nghiệp vụ hành chính 

Khối nghiệp vụ hành chính gồm nhóm, loại nghiệp vụ sau: 

STT 
Nhóm nghiệp vụ / Mã 

BRM Monre 
Tên nghiệp vụ Mô tả 

1 Nghiệp vụ thanh tra     

1.1 001.001.001.001 
Quản lý công tác thanh tra, 

kiểm tra 
Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra 

1.2 001.001.001.002 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng chống tham nhũng 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng 

1.3 001.001.001.003 Xử lý vi phạm Xử lý vi phạm 

2 Nghiệp vụ văn phòng     

2.1 001.001.002.001 

Báo cáo định kỳ hoặc đột 

xuất phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của lãnh đạo 

cơ quan; tình hình thực hiện 

nhiệm vụ về các lĩnh vực 

công tác được phân công 

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan; tình hình thực 

hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công 

2.2 001.001.002.002 

Công tác hành chính, quản 

trị, văn thư, lưu trữ, thông 

tin, bảo mật của cơ quan 

Công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông 

tin, bảo mật của cơ quan 

2.3 001.001.002.003 

Quản lý chính sách, chế độ 

đối với công chức và người 

lao động thuộc cơ quan 

Quản lý chính sách, chế độ đối với công chức và người 

lao động thuộc cơ quan 

3 
Nghiệp vụ tổ chức cán 

bộ 
    

3.1 001.001.003.001 

Quản lý về tổ chức bộ máy 

và biên chế chức, người lao 

động 

Quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế chức, người lao 

động 

3.2 001.001.003.002 
Quản lý công chức, viên 

chức, người lao động 
Quản lý công chức, viên chức, người lao động 

3.3 001.001.003.003 
Quản lý về đào tạo, bồi 

dưỡng. 
Quản lý về đào tạo, bồi dưỡng. 

3.4 001.001.003.004 
Quản lý về chế độ, chính 

sách, lao động và tiền lương 
Quản lý về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương 

3.5 001.001.003.005 Quản lý về CCHC Quản lý về CCHC 

4 
Nghiệp vụ kế hoạch - 

tài chính 
    

4.1 001.001.004.001 Quản lý kế hoạch tài chính. Quản lý kế hoạch tài chính. 

4.2 001.001.004.002 
Quản lý kế toán, kiểm toán 

nội bộ 
Quản lý kế toán, kiểm toán nội bộ 

4.3 001.001.004.003 Quản lý đầu tư. 
Quản lý đầu tư. 

4.4 001.001.004.004 Quản lý tài sản. Quản lý tài sản. 

4.5 001.001.004.005 
Quản lý các chương trình, 

dự án 
Quản lý các chương trình, dự án 

5 
Nghiệp vụ thi đua 

khen thưởng và tuyên 

truyền 

    

5.1 001.001.005.001 Công tác thi đua Công tác thi đua 

5.2 001.001.005.002 Khen thưởng Khen thưởng 

5.3 001.001.005.003 Tuyên truyền Tuyên truyền 

5.4 001.001.005.004 Báo chí Báo chí 

5.5 001.001.005.005 Hiện vật truyền thống Hiện vật truyền thống 

5.6 001.001.005.006 In ấn, xuất bản In ấn, xuất bản 



22 
 

5.7 001.001.005.007 

Tổ chức ký kết quy chế, 

chương trình phối hợp tuyên 

truyền về TN&MT 

Tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp tuyên 

truyền về TN&MT 

6 Nghiệp vụ pháp chế Nghiệp vụ pháp chế   

6.1 001.001.006.001 
Xây dựng chính sách, pháp 

luật 

- Quản lý tổng hợp chương trình, kế hoạch xây dựng 

văn bản pháp luật;  

- Quản lý quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện;  

- Quản lý quá trình thẩm định, ban hành; 

- Theo dõi thực hiện văn bản; 

- Thống kê, phân tích, báo cáo tổng hợp. 

6.2 001.001.006.002 
Rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Quản lý kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra 

văn bản; 

- Kiểm tra, rà soát, kết luận hệ thống hóa văn bản; 

- Quản lý tổng hợp việc thi hành pháp luật;  

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tiếp nhận, thu thập, thông 

tin;thực hiện kết luận thi hành pháp luật; 

- Theo dõi tình hình thực hiện; 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo. 

6.3 001.001.006.003 
Kiểm tra và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật 
Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

6.4 001.001.006.004 
Hợp nhất văn bản quy phạm 

pháp luật 
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

6.5 001.001.006.005 
Công tác pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật 
Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

6.6 001.001.006.006 Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Quản lý chương trình, kế hoạch;  

- Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ (đào tạo báo cáo viên, 

chuẩn bị tài liệu, ...); 

- Tổ chức thông tin, truyền thông (trên cổng thông tin, 

hướng dẫn, giải đáp qua các diễn đàn); 

- Kiểm tra thực hiện 

6.7 001.001.006.007 

Theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và quản lý công 

tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

6.8 001.001.006.008 
Kiểm soát thủ tục hành 

chính 

- Quản lý tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

- Thẩm định, rà soát các thủ tục hành chính; 

6.9 001.001.006.009 
Pháp luật quốc tế và hợp tác 

quốc tế về pháp luật 

Dịch vụ tra cứu thông tin pháp luật (quốc tế, quốc gia, 

ngành) 

6.10 001.001.006.010 

Thực hiện hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp 

thuộc trách nhiệm của Bộ 

theo quy định của pháp luật. 

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách 

nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật. 

6.11 001.001.006.011 

Thực hiện công tác tham 

mưu về các vấn đề pháp lý 

và tham gia tố tụng thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ 

Dịch vụ tra cứu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

6.12 001.001.006.012 

Tham mưu giúp Bộ trưởng, 

thủ trưởng cơ quan thực hiện 

quản lý nhà nước về công 

tác bồi thường của Nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 

Dịch vụ tra cứu thông tin bồi thường, kiểm tra công tác 

bồi thường, phối hợp các đơn vị liên quan về công tác 

bồi thường theo qui định của pháp luật 

6.13 001.001.006.013 

Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật theo quy 

định 

Dịch vụ cập nhật CSDL quốc gia về pháp luật 

6.14 001.001.006.014 
Tổ chức quản lý cộng tác 

viên kiểm tra 
Dịch vụ quản lý cộng tác viên kiểm tra 

6.15 001.001.006.015 Giám định tư pháp Dịch vụ giám định tư pháp 

7 
Nghiệp vụ khoa học 

và công nghệ 
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7.1 001.001.007.001 
Quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 

- Đề xuất phương án phân bổ ngân sách hàng năm 

- Thống nhất phương án phân bổ gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính 

- Tổ chức xác định danh mục đề tài 

- Tuyển chọn danh mục đề tài 

- Thẩm định, trình duyệt danh mục nhiệm vụ, danh 

mục nhiệm vụ thường xuyên 

- Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài 

- Công bố kết quả đề tài 

- Tổng kết, đánh giá tình hình ứng dụng, chuyển giao 

kết quả của đề tài 

7.2 001.001.007.002 
Quản lý xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 

- Quản lý xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ 

thuật 

- Đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy 

định kỹ thuật 

7.3 001.001.007.003 

Quản lý các hoạt động về 

phát triển tiềm lực khoa học 

và công nghệ 

- Hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ tăng cường năng 

lực nghiên cứu cho các tổ chức khoa học và công nghệ 

- Tổ chức đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ, đề 

xuất đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ 

- Hướng dẫn xây dựng hệ thống các phòng phân tích, 

phòng thí nghiệm 

- Hướng dẫn các đơn vị đăng ký các hoạt động khoa 

học và công nghệ 

7.4 001.001.007.004 
Quản lý hoạt động chuyển 

giao công nghệ 

- Tổ chức chuyển giao công nghệ 

- Hướng dẫn hoạt động sở hữu trí tuệ 

- Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

7.5 001.001.007.005 

Đo lường chất lượng sản 

phẩm, ứng dụng năng lượng 

nguyên tử 

- Đo lường, kiểm định chất lượng sản phẩm khoa học 

và công nghệ 

- Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong ngành 

7.6 001.001.007.006 
Hoạt động hợp tác quốc tế 

về khoa học và công nghệ 

- Thẩm định hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học 

công nghệ 

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học 

công nghệ 

7.7 001.001.007.007 

Quản lý hoạt động của Quỹ 

phát triển khoa học và công 

nghệ 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký Quỹ 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý Quỹ 

7.8 001.001.007.008 
Thống kê hoạt động khoa 

học và công nghệ 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thống kê khoa 

học và công nghệ 

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công 

nghệ 

7.9 001.001.007.009 

Áp dụng các hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 

Tổ chức áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các đơn vị trong Bộ 

7.10 001.001.007.010 

Quản lý phát triển nhân lực, 

hạ tầng khoa học và công 

nghệ 

- Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức nghiên cứu 

khoa học và công nghệ 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ 

- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ 

khoa học và công nghệ 

- Thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải 

thể, kiện toàn tổ chức khoa học và công nghệ 

7.11 001.001.007.011 

Thẩm định chương trình, đề 

án, nhiệm vụ chuyên môn, 

dự án đầu tư thiết bị khoa 

học và công nghệ 

Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, nhiệm vụ 

chuyên môn, các dự án đầu tư thiết bị khoa học và 

công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

7.12 001.001.007.012 
Quản lý giải thưởng về khoa 

học và công nghệ 

- Đề xuất các giải thưởng về khoa học và công nghệ 

- Tổng hợp đề xuất các giải thưởng về khoa học và 

công nghệ 

8 
Nghiệp vụ hợp tác 

quốc tế 
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8.1 001.001.008.001 
Xây dựng các kế hoạch, 

chương trình hợp tác quốc tế 

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế 

và hội nhập quốc tế dài hạn, 5 năm, hàng năm, kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 

- Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các kế hoạch, 

chương trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế 

8.2 001.001.008.002 Quản lý đoàn ra, đoàn vào 

- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; hướng dẫn các 

đơn vị lập đoàn ra, đoàn vào 

- Thẩm định, trình duyệt các phương án tổ chức đoàn 

ra 

- Xây dựng nội dung chuyên môn và thực hiện đoàn ra 

của Lãnh đạo Bộ 

- Xây dựng nội dung chuyên môn và thực hiện tiếp 

khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ 

- Theo dõi, quản lý, thẩm định chương trình đón tiếp, 

tổ chức đón tiếp các đoàn vào 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả của 

đoàn ra 

8.3 001.001.008.003 
Tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế 

- Thẩm định, trình duyệt hồ sơ tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả hội 

nghị quốc tế 

8.4 001.001.008.004 Quản lý điều ước quốc tế 

- Xây dựng phương án, tổ chức đàm phán, ký kết, sửa 

đổi điều ước quốc tế 

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các điều ước quốc tế, 

làm đầu mối thực hiện các điều ước quốc tế 

- Kiểm tra, đôn đốc việc đóng niên liễm cho các điều 

ước quốc tế  

8.5 001.001.008.005 
Quản lý các thỏa thuận quốc 

tế 

- Thẩm định, trình duyệt chủ trương đàm phán, nội 

dung và ký thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ 

- Làm đầu mối, hoặc trình Bộ trưởng cử đầu mối thực 

hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ 

- Quản lý nhà nước các điều ước quốc tế nhân danh Bộ 

8.6 001.001.008.006 

Quản lý các điều ước quốc tế 

nhân danh các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

- Thẩm định, trình duyệt chủ trương đàm phán, nội 

dung và việc ký thỏa thuận quốc tế nhân danh các đơn 

vị trực thuộc Bộ 

- Theo dõi, kiểm tra, thực hiện các thỏa thuận quốc tế 

nhân danh các đơn vị trực thuộc Bộ 

8.7 001.001.008.007 
Quản lý chương trình, dự án 

có sử dụng vốn nước ngoài 

- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch dài hạn và hàng năm 

các dự án, hoạt động phi dự án có sử dụng vốn nước 

ngoài; tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt 

- Vận động nguồn vốn nước ngoài; xây dựng danh mục 

các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án có sử 

dụng nguồn vốn nước ngoài 

- Thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư các chương 

trình, dự án , hoạt động phi dự án có sử dụng vốn nước 

ngoài 

- Thẩm định, trình duyệt quyết định đầu tư các chương 

trình, dự án, hoạt động phi dự án, sử dụng nguồn vốn 

nước ngoài có vốn đối ứng 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá báo cáo định 

kỳ việc thực hiện các chương trình, dự án sử dụng 

nguồn vốn nước ngoài 

8.8 001.001.008.008 

Xây dựng, trình duyệt kế 

hoạch đối thoại chính sách 

hàng năm về tài nguyên và 

môi trường với các đối tác 

quốc tế, tổ chức thực hiện 

sau khi phê duyệt 

- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch đối thoại chính sách 

hàng năm về tài nguyên và môi trường với các đối tác 

quốc tế  

- Quản lý kế hoạch đối thoại chính sách hàng năm về 

tài nguyên và môi trường với các đối tác quốc tế sau 

khi phê duyệt 

8.9 001.001.008.009 

Làm đầu mối liên hệ với các 

Bộ, ngành, đại diện của các 

tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ và đại diện cơ 

- Kêu gọi, huy động nguồn lực tài chính và các nguồn 

lực khác cho chương trình, dự án hợp tác quốc tế, hội 

nhập quốc tế 

- Đề xuất cử đại diện của Bộ tại các cơ quan đại diện 
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quan ngoại giao của nước 

ngoài tại Việt Nam  

của Việt Nam ở nước ngoài 

- Phát hiện, đề cử,  người Việt Nam ứng cử, tham gia 

các vị trí quan trọng trong các tổ chức quốc tế, tổ chức 

liên chính phủ  

8.10 001.001.008.010 
Quản lý hộ chiếu ngoại giao, 

công vụ 

- Quản lý tập trung và thống nhất hộ chiếu ngoại giao, 

công vụ 

- Đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm hộ 

chiếu ngoại giao, công vụ 

II. Khối nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thủ tục hành chính 

Khối nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thủ tục hành chính gồm nhóm nghiệp 

vụ sau: 

STT Mã BRM Monre Tên nghiệp vụ Mô tả 

1 001.002.001 
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả 
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

2 001.002.002 

Quy trình tiếp nhận và xử lý 

thủ tục hành chính tiếp nhận 

từ cơ quan khác 

Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp 

nhận từ cơ quan khác 

3 001.002.003 
Quy trình trình và phê duyệt 

kết quả thủ tục hành chính 

Quy trình trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành 

chính 

4 001.002.004 
Quy trình xử lý nghĩa vụ tài 

chính 
Quy trình xử lý nghĩa vụ tài chính 

III.  Khối nghiệp vụ chuyên ngành 

Khối nghiệp vụ chuyên ngành gồm nhóm, loại nghiệp vụ sau: 

STT 
Nhóm nghiệp vụ / Mã 

BRM Monre 
Tên nghiệp vụ Mô tả 

1 
LĨNH VỰC BIỂN VÀ 

HẢI ĐẢO 
    

1.1 001.003.001 
Điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 
  

1.1.1 001.003.001.001 

Chương trình trọng điểm điều 

tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

Quy định việc đề xuất, tổ chức thực hiện và giám sát 

các dự án, đề án, nhiệm vụ để xây dựng và thực thi 

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo do TTCP phê duyệt 

1.1.2 001.003.001.002 

Hoạt động điều tra cơ bản 

không thuộc Chương trình 

trọng điểm điều tra cơ bản tài 

nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

Quy định các dự án, nhiệm vụ, đề án thuộc Hoạt động 

điều tra cơ bản không thuộc Chương trình trọng điểm 

điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

và thẩm quyền của các cơ quan trong việc lập, trình, 

phê duyệt và thực hiện. 

1.1.3 001.003.001.003 
Thống kê tài nguyên biển và 

hải đảo 

Quy định nội dung và trách nhiệm của các cơ quan 

trong việc thống kê tài nguyên biển và hải đảo 

1.2 001.003.002 

Nghiên cứu khoa học về tài 

nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

  

1.2.1 001.003.002.001 

Chương trình khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia về tài 

nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

Quy định về chương trình khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1.2.2 001.003.002.002 

Cấp phép nghiên cứu khoa 

học trong vùng biển Việt Nam 

cho tổ chức cá nhân nước 

ngoài 

Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt 

Nam cho tổ chức cá nhân nước ngoài 

1.2.3 001.003.002.003 

Công bố và chuyển giao thông 

tin, kết quả nghiên cứu khoa 

học của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tiến hành nghiên cứu 

Công bố và chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu 

khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành 

nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 
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khoa học trong vùng biển Việt 

Nam 

1.3 001.003.003 
Kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo 
  

1.3.1 001.003.003.001 
Điều tra, thống kê, phân loại, 

đánh giá các nguồn thải 
Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải 

1.3.2 001.003.003.002 

Quan trắc định kỳ và đánh giá 

hiện trạng các khu vực biển và 

hải đảo 

Quan trắc định kỳ và đánh giá hiện trạng các khu vực 

biển và hải đảo 

1.3.3 001.003.003.003 

Điều tra, đánh giá sức chịu tải 

môi trường của các khu vực 

biển, hải đảo 

Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu 

vực biển, hải đảo 

1.3.4 001.003.003.004 

Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, 

khắc phục tình trạng ô nhiễm 

và suy thoái môi trường 

Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô 

nhiễm và suy thoái môi trường 

1.3.5 001.003.003.005 

Xác đinh phân vùng rủi ro ô 

nhiễm môi trường biển và hải 

đảo 

Xác đinh phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và 

hải đảo 

1.3.6 001.003.003.006 
Xác đinh cấp rủi ro ô nhiễm 

môi trường biển và hải đảo 
Xác đinh cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

1.3.7 001.003.003.007 

Chia sẻ thông tin, đánh giá 

chất lượng môi trường nước 

biển; kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển xuyên biên giới 

theo quy định của pháp luật 

Chia sẻ thông tin, đánh giá chất lượng môi trường nước 

biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển xuyên biên 

giới theo quy định của pháp luật 

1.3.8 001.003.003.008 
Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển từ các hoạt động trên biển 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động 

trên biển 

1.3.9 001.003.003.009 
Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

từ đất liền  
Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ đất liền  

1.3.10 001.003.003.010 
Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

xuyên biên giới 
Kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới 

1.3.11 001.003.003.011 

Đánh giá kết quả hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển và hải đảo 

Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo 

1.3.12 001.003.003.012 
Báo cáo hiện trạng môi trường 

biển và hải đảo 
Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo 

1.4 001.003.004 

Ứng phó, khắc phục sự cố 

tràn dầu, hóa chất độc trên 

biển 

  

1.4.1 001.003.004.001 

Xây dựng nguyên tắc ứng phó 

khắc phục sự cố tràn dầu, hóa 

chất độc trên biển 

Xây dựng nguyên tắc ứng phó khắc phục sự cố tràn 

dầu, hóa chất độc trên biển 

1.4.2 001.003.004.002 

Phân cấp ứng phó khắc phục 

sự cố tràn dầu, hóa chất độc 

trên biển 

Phân cấp ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất 

độc trên biển 

1.4.3 001.003.004.003 
Xác định và thông báo khu 

vực hạn chế hoạt động 
Xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động 

1.4.4 001.003.004.004 

Tạm đình chỉ hoạt động với cơ 

sở gây sự cố tràn dầu, hóa chất 

độc trên biển 

Tạm đình chỉ hoạt động với cơ sở gây sự cố tràn dầu, 

hóa chất độc trên biển 

1.5 001.003.005 Nhận chìm ở biển   

1.5.1 001.003.005.001 
Kiểm soát hoạt động nhận 

chìm ở biển 
Kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển 

1.5.2 001.003.005.002 

Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung, cho phép trả lại, thu 

hồi giấy phép nhận chìm ở 

biển 

Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, 

thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển 

1.6 001.003.006 

Quan trắc, giám sát tổng 

hợp tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 
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1.6.1 001.003.006.001 

Thiết lập hệ thống quan trắc, 

giám sát tổng hợp tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

Thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1.6.2 001.003.006.002 

Tham gia các hệ thống quan 

trắc, giám sát biển và đại 

dương của khu vực, thế giới 

Tham gia các hệ thống quan trắc, giám sát biển và đại 

dương của khu vực, thế giới 

1.7 001.003.007 

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên môi 

trường biển và hải đảo 

  

1.7.1 001.003.007.001 
Hệ thống thông tin tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

Quy định Hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

1.7.2 001.003.007.002 
Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi 

trường biển và hải đảo được 

Quy định Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và 

hải đảo được 

1.7.3 001.003.007.003 

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ 

thông tin tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

Quy định Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1.7.4 001.003.007.004 

Hệ thống phần mềm hệ điều 

hành, phần mềm hệ thống và 

phần mềm ứng dụng 

Quy định Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm 

hệ thống và phần mềm ứng dụng 

1.7.5 001.003.007.005 

Tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ 

liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

Quy định về Tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1.8 001.003.008 

Lưu trữ, khai thác, sử dụng 

dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

Lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

1.8.1 001.003.008.001 

Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

1.8.2 001.003.008.002 

Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

1.8.3 001.003.008.003 

Cung cấp thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo thuộc 

không thuộc danh mục bí mật 

nhà nước cho tổ chức, cá nhân 

trong nước 

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo thuộc không thuộc danh mục bí 

mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân trong nước 

1.8.4 001.003.008.004 

Công bố thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm tài nguyên môi trường 

biển và hải đảo 

Công bố thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên môi 

trường biển và hải đảo 

1.9 001.003.009 
Quản lý khai thác biển và 

hải đảo 
Quản lý khai thác biển và hải đảo 

1.9.1 001.003.009.001 

Chiến lược khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo 

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo 

vệ môi trường biển và hải đảo 

1.9.2 001.003.009.002 
Quy hoạch không gian biển 

quốc gia 
Quy hoạch không gian biển quốc gia 

1.9.3 001.003.009.003 

Quy hoạch tổng thể khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ 

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ 

1.9.4 001.003.009.004 
Chương trình quản lý tổng 

hợp tài nguyên vùng bờ 
Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 

1.9.5 001.003.009.005 Phân loại hải đảo Phân loại hải đảo 

1.9.6 001.003.009.006 Giao khu vực biển Giao khu vực biển 

1.9.7 001.003.009.007 

Công tác bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học biển và 

hải đảo 

Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển 

và hải đảo 

1.9.8 001.003.009.008 

Tổng hợp, đánh giá tiềm năng 

kinh tế - xã hội liên quan đến 

các vùng biển, hải đảo của 

Việt Nam 

Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan 

đến các vùng biển, hải đảo của Việt Nam 
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1.9.9 001.003.009.009 
Đánh giá biến động tài nguyên 

biển và hải đảo 
Đánh giá biến động tài nguyên biển và hải đảo 

1.9.10 001.003.009.010 
Thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển 
Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

1.9.11 001.003.009.011 

Xây dựng, quản lý hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu phục 

vụ giao, sử dụng khu vực biển; 

hành lang bảo vệ bờ biển; 

phân loại hải đảo; quản lý tổng 

hợp vùng bờ; lập quy hoạch 

Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

phục vụ giao, sử dụng khu vực biển; hành lang bảo vệ 

bờ biển; phân loại hải đảo; quản lý tổng hợp vùng bờ; 

lập quy hoạch 

1.10 001.003.010 

Hợp tác quốc tế về tài 

nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo 

1.10.1 001.003.010.001 

Xây dựng các chương trình, kế 

hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ 

hợp tác quốc tế về biển, hải 

đảo và đại dương  

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, 

nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biển, hải đảo và đại dương  

1.10.2 001.003.010.002 

Nghiên cứu, xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật về quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo 

Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1.10.3 001.003.010.003 

Điều tra nghiên cứu tài 

nguyên, môi trường biển và 

hải đảo; 

Điều tra nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

1.10.4 001.003.010.004 

Ứng dụng khoa học công nghệ  

phục vụ công tác điều tra, 

nghiên cứu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác điều 

tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1.10.5 001.003.010.005 

Điều tra, đánh giá, mức độ tổn 

thương tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

Điều tra, đánh giá, mức độ tổn thương tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

1.10.6 001.003.010.006 

Dự báo thiên tai, ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo do các 

hoạt động khai thác tài nguyên 

môi trường biển và hải đảo. 

Dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

do các hoạt động khai thác tài nguyên môi trường biển 

và hải đảo. 

1.10.7 001.003.010.007 
Khai thác bền vững tài nguyên 

biển và hải đảo 
Khai thác bền vững tài nguyên biển và hải đảo 

1.10.8 001.003.010.008 

Bảo vệ tính đa dạng sinh học 

biển và hải đảo và duy trì năng 

suất, tính đa dạng của hệ sinh 

thái biển, hải đảo và vùng bờ 

Bảo vệ tính đa dạng sinh học biển và hải đảo và duy trì 

năng suất, tính đa dạng của hệ sinh thái biển, hải đảo và 

vùng bờ 

1.10.9 001.003.010.009 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển và hải đảo, ứng phó sự cố 

môi trường biển, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng 

phó sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng 

2 
LĨNH VỰC BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU 
    

2.1 001.004.001 
Thích ứng với biến đổi khí 

hậu 
Thích ứng với biến đổi khí hậu 

2.1.1 001.004.001.001 

Hướng dẫn, giám sát đánh giá 

tác động của biến đổi khí hậu 

và xây dựng các giải pháp ứng 

phó 

- Các báo cáo giám sát đánh giá tác động của BĐKH; 

- Các giải pháp ứng phó với BĐKH. 

2.1.2 001.004.001.002 

Lồng ghép nội dung thích ứng 

với biến đổi khí hậu vào chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch 

Nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu được lồng 

ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

2.1.3 001.004.001.003 

Xây dựng và triển khai hệ 

thống theo dõi, thẩm định, báo 

cáo (MRV) đối với các hoạt 

- Xây dựng Hệ thống MRV 

-Triển khai Hệ thống MRV 
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động thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

2.1.4 001.004.001.004 

Tổ chức triển khai các nội 

dung có liên quan đến tổn thất 

và thiệt hại trong khuôn khổ 

Thỏa thuận Paris về biến đổi 

khí hậu 

Đánh giá được tổn thất, thiệt hại do biến đổi khí hậu 

gây ra 

2.1.5 001.004.001.005 

Hướng dẫn và giám sát thực 

hiện Kế hoạch quốc gia về 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Báo cáo thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

- Giám sát việc triển khai Kế hoạch quốc gia về thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

2.1.6 001.004.001.006 

Xây dựng và triển khai áp 

dụng bộ tiêu chí đánh giá ưu 

tiên trong các hoạt động thích 

ứng biến đổi khí hậu 

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt 

động thích ứng biến đổi khí hậu 

- Báo cáo kết quả việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá ưu 

tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu 

2.1.7 001.004.001.007 
Thẩm định nội dung thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

Thẩm định nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu của 

các Bộ, ngành, địa phương 

2.2 001.004.002 
Giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính 
  

2.2.1 001.004.002.001 

Xây dựng và tổ chức triển 

khai hệ thống theo dõi, thẩm 

định, báo cáo (MRV) đối với 

các hoạt động giảm nhẹ phát 

thải, tăng cường hấp thụ khí 

nhà kính 

- Xây dựng Hệ thống MRV đối với các hoạt động giảm 

nhẹ phát thải, tăng cường hấp thụ khí nhà kính 

-Triển khai Hệ thống MRV đối với các hoạt động giảm 

nhẹ phát thải, tăng cường hấp thụ khí nhà kính 

2.2.2 001.004.002.002 Kiểm kê quốc gia khí nhà kính 
Tính toán được lượng phát thải/hấp thụ khí nhà kính 

của các lĩnh vực và của quốc gia 

2.2.3 001.004.002.003 
Quản lý hoạt động kinh doanh 

tín chỉ các-bon 
Quản lý số lượng tín chỉ các-bon 

2.2.4 001.004.002.004 

Cấp Thư xác nhận tài liệu ý 

tưởng dự án theo Cơ chế phát 

triển sạch (CDM) 

Cấp Thư xác nhận tài liệu ý tưởng dự án theo Cơ chế 

phát triển sạch (CDM) 

2.2.5 001.004.002.005 

Cấp Thư xác nhận hoặc thư 

phê duyệt dự án đầu tư theo 

CDM 

Cấp Thư xác nhận hoặc thư phê duyệt dự án đầu tư 

theo CDM 

2.2.6 001.004.002.006 

Cấp Thư phê duyệt tài liệu dự 

án, chương trình các hoạt 

động theo CDM 

Cấp Thư phê duyệt tài liệu dự án, chương trình các hoạt 

động theo CDM 

2.2.7 001.004.002.007 

Điều chỉnh nội dung Thư phê 

duyệt tài liệu dự án, chương 

trình các hoạt động theo CDM 

Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt tài liệu dự án, 

chương trình các hoạt động theo CDM 

2.2.8 001.004.002.008 

Gia hạn Thư phê duyệt tài liệu 

dự án, chương trình các hoạt 

động theo CDM 

Gia hạn Thư phê duyệt tài liệu dự án, chương trình các 

hoạt động theo CDM 

2.2.9 001.004.002.009 
Công nhận Bên thứ ba theo 

Cơ chế tín chỉ chung (JCM) 
Công nhận Bên thứ ba theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) 

2.2.10 001.004.002.010 
Phê duyệt phương pháp luận 

theo JCM 
Phê duyệt phương pháp luận theo JCM 

2.2.11 001.004.002.011 Đăng ký dự án theo JCM Đăng ký dự án theo JCM 

2.2.12 001.004.002.012 Cấp tín chỉ cho dự án JCM Cấp tín chỉ cho dự án JCM 

2.3 001.004.003 
Thông tin dữ liệu biến đổi 

khí hậu 
  

2.3.1 001.004.003.001 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về biến đổi khí hậu 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu 

2.3.2 001.004.003.002 
Công bố kịch bản biến đổi khí 

hậu 
Công bố kịch bản biến đổi khí hậu 

2.3.3 001.004.003.003 

Tổ chức đánh giá mức độ phù 

hợp của kịch bản biến đổi khí 

hậu 

Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí 

hậu 

2.3.4 001.004.003.004 
Xây dựng các báo cáo quốc 

gia về biến đổi khí hậu 
Xây dựng các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu 
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2.4 001.004.004 Bảo vệ tầng ô-dôn   

2.4.1 001.004.004.001 

Thủ tục xác nhận đăng ký 

nhập khẩu polyol trộn sẵn 

HCFC-141b 

Xác nhận việc đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn 

HCFC-141b 

2.5 001.004.005 
Thực hiện Đóng góp do quốc 

gia tự quyết định (NDC) 
Thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 

2.5.1 001.004.005.001 

Hướng dẫn, triển khai, kiểm 

tra, tổng hợp và đánh giá việc 

thực hiện Đóng góp do quốc 

gia tự quyết định (NDC) 

Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, tổng hợp và đánh giá 

việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định 

(NDC) 

2.6 001.004.006 

Thực hiện Công ước khung 

của Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu, Thỏa thuận 

Paris về biến đổi khí hậu, 

Nghị định thư Kyoto 

Thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Nghị 

định thư Kyoto 

2.6.1 001.004.006.001 

Thực hiện Công ước khung 

của Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu, Thỏa thuận 

Paris về biến đổi khí hậu, 

Nghị định thư Kyoto 

Xây dựng các báo cáo thực hiện Công ước khung của 

Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về 

biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto 

2.7 001.004.007 

Thực hiện Chương trình hỗ 

trợ ứng phó với biến đổi khí 

hậu (SP-RCC) 

Thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi 

khí hậu (SP-RCC) 

2.7.1 001.004.007.001 

Xây dựng Khung Chính sách 

Chương trình hỗ trợ ứng phó 

với biến đổi khí hậu (SP-

RCC) 

Xây dựng Khung Chính sách Chương trình hỗ trợ ứng 

phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) 

3 
LĨNH VỰC ĐO ĐẠC 

VÀ BẢN ĐỒ 
    

3.1 001.005.001 
Quản lý hoạt động đo đạc và 

bản đồ 
Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ 

3.1.1 001.005.001.001 

Thẩm định việc thể hiện 

đường địa giới hành chính trên 

các loại bản đồ trước khi xuất 

bản 

Thể hiện chính xác đường địa giới hành chính các cấp 

trên bản đồ trước khi xuất bản 

3.1.2 001.005.001.002 

Thẩm định về sự cần thiết, 

phạm vi, giải pháp kỹ thuật 

công nghệ của nội dung đo 

đạc và bản đồ trong các 

chương trình, dự án, nhiệm vụ 

Thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật 

công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ trong các 

chương trình, dự án, nhiệm vụ 

3.2 001.005.002 
Quản lý công trình hạ tầng 

đo đạc và bản đồ 
Quản lý công trình hạ tầng đo đạc và bản đồ 

3.2.1 001.005.002.001 
Quản lý, bảo vệ điểm gốc đo 

đạc quốc gia 

Quản lý, bảo vệ điểm gốc đo đạc quốc gia theo quy 

định trong Nghị định chính phủ 

3.2.2 001.005.002.002 
Quản lý, bảo vệ mạng lưới 

trạm định vị vệ tinh quốc gia 

Quản lý, vận hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến 

mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 

3.2.3 001.005.002.003 
Di dời mốc đo đạc, trạm định 

vị vệ tinh quốc gia 

Di dời mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia theo 

quy định trong Nghị định chính phủ 

3.2.4 001.005.002.004 
Hủy bỏ mốc đo đạc, trạm định 

vị vệ tinh quốc gia 

Tổ chức việc hủy bỏ mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh 

quốc gia theo quy định 

3.3 001.005.003 
Triển khai hoạt động đo đạc 

và bản đồ cơ bản 
Triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản 

3.3.1 001.005.003.001 

Thiết lập hệ thống số liệu gốc 

đo đạc quốc gia, hệ tọa độ 

quốc gia, hệ độ cao quốc gia 

và hệ trọng lực quốc gia 

- Xây dựng hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ tọa 

độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia và hệ trọng lực quốc 

gia. 

- Xây dựng hệ Quy chiếu và hệ tọa độ động quốc gia. 

- Điều chỉnh, cập nhật, số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ 

tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia và hệ trọng lực 

quốc gia. 

3.3.2 001.005.003.002 
Thiết lập hệ thống số liệu các 

mạng lưới đo đạc quốc gia 

- Xây dựng hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc 

gia; 
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- Cung cấp số liệu chính xác cho các ngành, lĩnh vực; 

- Chuẩn hóa, thống nhất trong cùng hệ tọa độ, độ cao, 

trọng lực quốc gia.  

3.3.3 001.005.003.003 
Xây dựng hệ thống dữ liệu 

ảnh hàng không 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu ảnh hàng không. 

- Tài liệu để xây dựng hệ thống các loại bản đồ, đo đạc 

ngoại nghiệp 

3.3.4 001.005.003.004 

Xây dựng, vận hành, cập nhật 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc 

gia; thành lập và cập nhật hệ 

thống bản đồ địa hình quốc gia 

- Xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia; thành lập, cập nhật hệ thống bản đồ địa hình 

quốc gia. 

- Cung cấp CSDL nền địa lý quốc gia cho các ngành, 

lĩnh vực khác triển khai ứng dụng 

3.3.5 001.005.003.005 
Đo đạc và bản đồ về biên giới 

quốc gia 

Đo đạc bản đồ và hồ sơ tài liệu phục vụ việc đàm phán, 

hoạch định, phân giới, cắm mốc và quản lý đường biên 

giới quốc gia trên đất liền, trên biển, vùng đặc quyền 

kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; thành lập bộ bản 

đồ chuẩn biên giới 

3.3.6 001.005.003.006 
Đo đạc và bản đồ về địa giới 

hành chính 

Đo đạc thành lập bản đồ địa giới hành chính phục vụ 

thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh ĐGHC, giải 

quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính các 

cấp 

3.3.7 001.005.003.007 Chuẩn hóa địa danh 

- Xây dựng hệ thống thông tin địa danh. 

- Đảm bảo cách nói, cách viết chính xác đối tượng địa 

danh trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ và các sản 

phẩm, tài liệu khác 

3.3.8 001.005.003.008 
Xây dựng, vận hành, bảo trì 

điểm gốc đo đạc quốc gia 

- Xây dựng, vận hành, bảo trì điểm gốc đo đạc quốc 

gia. 

- Cung cấp số liệu gốc đo đạc quốc gia cho các tổ chức, 

cá nhân. 

3.3.9 001.005.003.009 
Xây dựng, vận hành, bảo trì 

mốc đo đạc quốc gia 

- Xây dựng, vận hành, bảo trì mốc đo đạc quốc gia. 

- Cung cấp kịp thời số liệu mốc đo đạc quốc gia cho 

các tổ chức, cá nhân 

3.3.10 001.005.003.010 

Xây dựng, vận hành, bảo trì 

mạng lưới trạm định vị vệ tinh 

quốc gia. 

- Xây dựng, vận hành, bảo trì mạng lưới trạm định vị 

vệ tinh quốc gia. 

- Cung cấp dữ liệu GNSS, dữ liệu cải chính theo thời 

gian thực cho các tổ chức, cá nhân. 

3.4 001.005.004 
Xây dựng cơ sở dữ liệu đo 

đạc và bản đồ quốc gia 
Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia 

3.4.1 001.005.004.001 

Xây dựng, vận hành, cập nhật 

cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ 

cơ bản, cơ sở dữ liệu đo đạc 

và bản đồ chuyên ngành thuộc 

phạm vi quản lý 

Xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và 

bản đồ cơ bản, cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên 

ngành thuộc phạm vi quản lý 

3.4.2 001.005.004.002 

Tích hợp cơ sở dữ liệu đo đạc 

và bản đồ chuyên ngành của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, 

UBNDcấp tỉnh 

Tích hợp cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành 

của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBNDcấp tỉnh 

3.5 001.005.005 

Xây dựng, vận hành, cập 

nhật hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia 

Xây dựng, vận hành, cập nhật hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia 

3.5.1 001.005.005.001 
Xây dựng, tích hợp dữ liệu 

không gian địa lý quốc gia 
Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý 

3.5.2 001.005.005.002 

Xây dựng, vận hành Cổng 

thông tin không gian địa lý 

Việt Nam và các ứng dụng, 

dịch vụ dữ liệu không gian địa 

lý 

Xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý 

Việt Nam và các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian 

địa lý 

3.6 001.005.006 

Triển khai các hoạt động đo 

đạc và bản đồ chuyên 

nghành thuộc phạm vi quản 

lý 

Triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên 

nghành thuộc phạm vi quản lý 
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3.6.1 001.005.006.001 
Thành lập, cập nhật bản đồ 

hành chính Việt Nam 

Xác định ranh giới hành chính, thông tin địa danh, 

thông tin khác của các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TWlàm căn cứ để thành lập bản đồ hành chính quốc gia 

đảm bảo chính xác phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội 

3.6.2 001.005.006.002 Thành lập tập bản đồ quốc gia 

Thu thập các bản đồ, biểu đồ, hình ảnh để phục vụ 

thành lập tập bản đồ quốc gia để thể hiện điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, quốc 

gia và ngành theo từng giai đoạn phát triển làm căn cứ 

để thành lập thành lập tập bản đồ quốc gia 

3.6.3 001.005.006.003 

Đo đạc, thành lập các loại bản 

đồ chuyên ngành khác phục 

vụ quản lý nhà nước 

Thu thập các tài liệu liên quan phục vụ việc đo đạc, 

thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ 

quản lý nhà nước. 

3.7 001.005.007 

Kiểm tra, thẩm định, 

nghiệm thu chất lượng sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm 

đo đạc và bản đồ 

3.7.1 001.005.007.001 
Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

đo đạc và bản đồ  

Đánh giá chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ làm căn cứ phát hiện những sai sót trong quá 

trình sản xuất để kịp thời loại bỏ các sản phẩm không 

bảo đảm chất lượng và tìm biện pháp xử lý khắc phục 

các sai sót, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình 

thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

3.7.2 001.005.007.002 
Thẩm định chất lượng sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

Thẩm định về việc tuân thủ dự án, thiết kế - kỹ thuật dự 

toán đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định về công 

tác giám sát công trình, kiểm tra; Thẩm định việc xử lý 

các phát sinh trong quá trình thi công; xác nhận chất 

lượng, khối lượng, mức khó khăn công trình sản phẩm 

đã hoàn thành của Chủ đầu tư 

3.7.3 001.005.007.003 
Nghiệm thu chất lượng sản 

phẩm đo đạc và bản đồ  

Nghiệm thu Xác nhận chất lượng, khối lượng công 

trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ đã hoàn thành 

3.8 001.005.008 

Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, 

trao đổi, khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu, sản phẩm 

đo đạc và bản đồ 

Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

3.8.1 001.005.008.001 
Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ 

Tiếp nhận các sản phẩm thông tin dữ liệu đo đạc và bản 

đồ theo quy định của pháp luật 

3.8.2 001.005.008.002 
Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

Tổ chức lưu trữ thông tin dữ liệu phục vụ công tác 

quản lý và cung cấp cho các Bộ, ngành và xã hội 

4 
LĨNH VỰC KHÍ 

TƯỢNG THỦY VĂN 
    

4.1 001.006.001 

Nhóm nghiệp vụ quản lý, 

khai thác mạng lưới trạm 

khí tượng thủy văn 

Nghiệp vụ quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng 

thủy văn 

4.1.1 001.006.001.001 

Xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch phát triển mạng lưới 

trạm KTTV 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới 

trạm KTTV 

-   

 Xây dựng quy hoạch mạng 

lưới quan trắc trạm KTTV 

quốc gia 

Xây dựng mạng lưới quan trắc KTTV bảo đảm thống 

nhất trên phạm vi cả nước, đáp ứng nhu cầu thu thập và 

cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về  khí tượng 

thủy văn, phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng, tránh, giảm 

nhẹ thiên tai 

-   
Xây dựng kế hoạch phát triển 

mạng lưới trạm chuyên dùng 

Xâu dựng kế hoạch phát triển mạng lưới chuyên dùng 

nhằm đáp ứng mục đích khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn của bộ, ngành, địa phương 

4.1.2 001.006.001.002 
Quan trắc khí tượng thủy 

văn 
Quan trắc khí tượng thủy văn 

-   
Quan trắc khí tượng bề mặt 

(hạng 1,2,3) 

Quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có 

hệ thống các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, 
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quá trình diễn biến của khí quyển để phục vụ cho công 

tác dự báo, cảnh báo KTTV. 

-   Quan trắc ra đa thời Tiết 

Thu thập dữ liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo 

KTTV, an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội và nghiên 

cứu khao học 

-   

Quan trắc khí tượng nông 

nghiệp 

 (hạng 1, hạng 2, hạng 3) 

Quan sát, đo đạc các thông số biểu hiện trạng thái, hiện 

tượng, quá trình diễn biến của khí quyển để phục vụ 

cho công tác dự báo, cảnh báo KTTV 

  

-   
Quan trắc Thủy văn (hạng 1, 

hạng 2, hạng 3) 

Quan sát, đo đạc các thông số biểu hiện trạng thái, hiện 

tượng, quá trình diễn biến của lòng sông để phục vụ 

công tác dự báo, cảnh báo KTTV 

-   
Quan trắc Hải văn (hạng 1, 

hạng 2) 

Quản lý, kiểm soát hải văn, môi trường và sinh thái 

biển phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo KTTV 

biển 

-   Quan trắc bức xạ 
Quan trắc bức xạ phục vụ cho công tác dự bảo, cảnh 

báo và phòng chống thiên tai  

-   
Quan trắc ôzôn - bức xạ cực 

tím 

Quan trắc ôzôn - bức xạ cực tím phục vụ cho công tác 

dự báo khí tượng thủy văn, an ninh quốc phòng, kinh tế 

xã hội. 

-   Đánh giá chất lượng tài liệu 

Kiểm soát và xác định chất lượng tài liệu KTTV phục 

vụ cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai tốt, phục vụ 

an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội. 

4.1.3 001.006.001.003 Điều tra, khảo sát KTTV 

Điều tra, khảo sát nhắm bổ sung số liệu cho hệ thống 

điều tra cơ bản khí tượng thủy văn, phục vụ phòng 

chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước. 

 

4.1.4 001.006.001.004 
Quản lý, bảo vệ công trình 

KTTV 
Quản lý, bảo vệ công trình KTTV 

-   
Thành lập, di chuyển, giải thể 

trạm KTTV 
Thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV 

+   
Thành lập trạm khí tượng thủy 

văn  

Thành lập trạm trong mạng lưới KTTV quốc gia hoặc 

trạm chưa có trong mạng lưới để đáp ứng yêu cầu quốc 

phòng, an ninh quốc gia, phòng, chống thiên tai. 

+   
Di chuyển trạm khí tượng thủy 

văn  

Di chuyển trạm KTTV trong mạng lưới KTTV quốc 

gia theo yêu cầu thực tế 

+   
Giải thể trạm khí tượng thủy 

văn 

Giải thể trạm không còn trong quy hoạch; không bảo 

đảm điều kiện kỹ thuật để quan trắc mà không thể di 

chuyển được 

-   Bảo vệ công trình KTTV 

Quy định về bảo đảm các công trình khí tượng thuỷ văn 

cơ bản được khai thác ổn định, lâu dài đáp ứng yêu cầu 

của quốc gia và quốc tế. 

4.1.5 001.006.001.005 
Quản lý chất lượng phương 

tiện đo KTTV 
Quản lý chất lượng phương tiện đo KTTV 

-   

Ban hành danh mục phương 

tiện đo khí tượng thủy văn 

phải kiểm định, hiệu chuẩn 

Ban hành danh mục phương tiện đo khí tượng thủy văn 

phải kiểm định, hiệu chuẩnlàm căn cứ để Bộ KH&CN 

thực hiện việc ban hành danh mục phương tiện đo 

KTTV phải kiểm định, hiệu chuẩn. 

-   

Tổ chức kiểm định, hiệu 

chuẩn phương tiện đo khí 

tượng thủy văn 

Xác định và chứng nhận phương tiện đo KTTV có đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu quy định hay không. 

4.2 001.006.002 
Nhóm nghiệp vụ dự báo, 

cảnh báo KTTV  
Dự báo, cảnh báo KTTV  

4.2.1 001.006.002.001 

Nghiệp vụ dự báo, cảnh báo 

KTTV điều kiện thời tiết 

bình thường 

Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết bình 

thường 
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-   

Thu thập, xử lý, phân tích, lưu 

giữ thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn, giám sát biến 

đổi khí hậu và các thông tin, 

dữ liệu có liên quan trên phạm 

vi quốc gia, khu vực, thế giới 

Quy định về thu thập, xử lý, lưu trữ các thông tin dữ 

liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo KTTV 

- 
  

Xây dựng, ban hành bản tin dự 

báo, cảnh báo KTTV trong 

điều kiện thời tiết bình thường 

Quy định về xây dựng, ban hành bản tin dự báo cảnh 

báo KTTV  

- 
  

Cung cấp thông tin dự báo, 

cảnh báo KTTV trong điều 

khiện thời tiết bình thường 

Quy định về cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo 

KTTV trong điều khiện thời tiết bình thường 

- 
  

Đánh giá chất lượng dự báo, 

cảnh báo KTTV trong điều 

kiện thời tiết bình thường. 

Đánh giá chất lượng dự báo cảnh bảo khí tượng 

- 
  

Hướng dẫn khai thác thông tin 

dự báo, cảnh báo KTTV trong 

điều kiện thời tiết bình thường 

Hướng dẫn việc khai thác số liệu khí tượng thủy văn 

- 
  

Cấp phép,gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung giấy phép hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn 

Cấp phép, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

+   
Cấp phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn 

Cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn 

+   

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy 

phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn 

+   

Cấp lại giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn 

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn 

4.2.2 001.006.002.002 
Dự báo, cảnh báo KTTV 

điều kiện thời tiết nguy hiểm 
Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết nguy hiểm 

-   

Thu thập, xử lý, phân tích, lưu 

giữ thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn, giám sát biến 

đổi khí hậu và các thông tin, 

dữ liệu có liên quan trên phạm 

vi quốc gia, khu vực, thế giới 

Thu thập, xử lý, lưu trữ các thông tin dữ liệu phục vụ 

công tác dự báo, cảnh báo KTTV 

-   

Xây dựng, ban hành bản tin dự 

báo, cảnh báo KTTV trong 

điều kiện thời tiết nguy hiểm 

Xây dựng, ban hành bản tin dự báo cảnh báo thời tiết 

nguy hiểm 

-   

Cung cấp thông tin dự báo, 

cảnh báo KTTV trong điều 

khiện thời tiết nguy hiểm 

Cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều 

khiện thời tiết nguy hiểm 

-   
Đánh giá chất lượng dự báo, 

cảnh báo KTTV 
Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV 

-   
Hướng dẫn khai thác thông tin 

dự báo, cảnh báo KTTV  
Hướng dẫn khai thác thông tin dự báo, cảnh báo KTTV  

4.3 001.006.003 
Nhóm nghiệp vụ thông tin, 

dữ liệu KTTV 
Nhóm nghiệp vụ thông tin, dữ liệu KTTV 

4.3.1 001.006.003.001 
Lưu trữ thông tin, dữ liệu 

KTTV 
Lưu trữ thông tin, dữ liệu KTTV 

-   
Lưu trữ thông tin, dữ liệu 

KTTV đối với tài liệu giấy 

Quy định lưu trữ và bảo quản lâu dài tư liệu KTTV một 

cách khoa học và an toàn nhất 

-   
Lưu trữ thông tin, dữ liệu 

KTTV trên môi trường điện tử 

Quy định lưu trữ và bảo quản lâu dài tư liệu KTTV một 

cách khoa học nhất, tạo điều kiện cho khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ liệu nhanh nhất. 

-   

Hồ sơ kỹ thuật của các trạm, 

công trình, phương tiện đo khí 

tượng thủy văn 

Quy định hồ sơ kỹ thuật của các trạm, công trình, 

phương tiện đo khí tượng thủy văn đảm bảo cho các 

trạm quan trắc đạt tiêu chuẩn, số liệu đo chính xác 
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nhằm phục vụ cho dự báo thời tiết và các cơ quan, bộ, 

nghành khác. 

-   

Hồ sơ cấp, gia hạn, đình chỉ, 

thu hồi giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn 

Quy định hồ sơ cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy 

phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có 

cơ sở pháp lý cho việc dự báo, cảnh báo kttv đảm bảo 

đúng thẩm quyền quy định của luật KTTV. 

-   

Kết quả nghiên cứu khoa học, 

chương trình, dự án về khí 

tượng thủy văn; kế hoạch và 

kết quả thực hiện tác động vào 

thời tiết 

Quy định lưu trữ và bảo quản lâu dài các kết quả 

nghiên cứu khoa học tác động đến thời tiết ứng dụng 

cho đời sống, phát triển kinh tế xã hội. 

 

-   

Văn bản quy phạm pháp luật, 

hướng dẫn kỹ thuật về khí 

tượng thủy văn. 

Quy định về văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn 

kỹ thuật về khí tượng thủy văn giúp cho tài liệu được 

sắp xếp một cách khoa học; lưu trữ được đầy đủ; Phục 

vụ việc khai thác và sử dụng: Tìm kiếm nhanh chóng, 

đầy đủ, chính xác; Phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã 

hội, khoa học; nghiên cứu các công trình kỹ thuật; phục 

vụ mục tiêu xã hội hóa nghành... 

4.3.2 001.006.003.002 
Xây dựng, quản lý, cập nhật 

CSDL KTTV quốc gia 

Quy định về thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp 

thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; phục vụ việc khai 

thác và sử dụng: Tìm kiếm nhanh chóng, đầy đủ, chính 

xác; Phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa 

học; nghiên cứu các công trình kỹ thuật; phục vụ mục 

tiêu xã hội hóa nghành... 

4.3.3 001.006.003.003 
Khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu KTTV 

Quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước; trong và ngoài ngành có nhu cầu sử dụng thông 

tin, dữ liệu KTTV thông qua nhiều hình thức, với các 

lĩnh vực và mục đích khác nhau. 

4.4 001.006.004 
Nhóm nghiệp vụ hoạt động 

phục vụ, dịch vụ KTTV 
Nhóm nghiệp vụ hoạt động phục vụ, dịch vụ KTTV 

4.4.1 001.006.004.001 
Phục vụ KTTV( 5 nghiệp 

vụ) 
Phục vụ KTTV (5 nghiệp vụ) 

-   

Cung cấp thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu, kịch bản biến 

đổi khí hậu, tin dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn. 

Quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn, giám sát biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí 

hậu, tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. phục vụ 

xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

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

-   

Cung cấp tin dự báo, cảnh báo 

thiên tai khí tượng thủy văn 

phục vụ phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn. 

Quy định về cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí 

tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn. 

-   

Cung cấp tin dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn cho các cơ 

quan truyền thông 

Quy định về cung cấp tin dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn cho các cơ quan truyền thông phục vụ cộng 

đồng không vì mục đích lợi nhuận 

-   

Cung cấp thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn 

cho nước ngoài, tổ chức quốc 

tế 

Quy định về cung cấp trao đổi thông tin, dữ liệu với 

nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc có thỏa thuận hợp tác 

song phương, đa phương thực hiện theo điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

-   

Các hoạt động khí tượng thủy 

văn khác theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

Các hoạt động khí tượng thủy văn khác theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

4.4.2 001.006.004.002 Dịch vụ KTTV Dịch vụ KTTV 

-   
Cung cấp thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát 

Quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn, giám sát biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí 
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biến đổi khí hậu, kịch bản biến 

đổi khí hậu, tin dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn theo 

yêu cầu không thuộc các 

nhóm phục vụ 

hậu, tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo yêu 

cầu không thuộc các nhóm phục vụ, có mất phí cho các 

cơ quan, tập thể, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý 

-   

Xây dựng, cung cấp các sản 

phẩm thông tin, truyền thông 

về khí tượng thủy văn, biến 

đổi khí hậu 

Xây dựng, cung cấp các sản phẩm thông tin, truyền 

thông về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, là 

nghiệp vụ có thu phục vụ các mục đích như xây dựng 

và nghiên cứu từ dữ liệu thông tin KTTV, biến đổi khí 

hậu. 

-   

Hướng dẫn sử dụng thông tin, 

dữ liệu và ứng dụng kết quả 

nghiên cứu KHCN về KTTV, 

giám sát biến đổi khí hậu 

Quy định về hướng dẫn sử dụng những ứng dụng 

KHCN đã nghiên cứu và phát triển về KTTV, giám sát 

biên đổi khí hậu 

-   

Chuyển giao kết quả nghiên 

cứu khoa học và công nghệ 

không sử dụng kinh phí nhà 

nước về KTTV, giám sát biến 

đổi khí hậu 

Quy định về chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học 

và công nghệ không sử dụng kinh phí nhà nước về 

KTTV, giám sát biến đổi khí hậu 

-   

Xây dựng, lắp đặt, hướng dẫn 

khai thác công trình, phương 

tiện đo khí tượng thủy văn 

Quy định về xây dựng, lắp đặt, hướng dẫn khai thác 

công trình, phương tiện đo khí tượng thủy văn 

-   

Xây dựng, cung cấp hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật về dự báo, 

cảnh báo, truyền tin khí tượng 

thủy văn 

Quy định về xây dựng, cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật về dự báo, cảnh báo, truyền tin khí tượng thủy 

văn 

-   

Kiểm định, hiệu chuẩn, lắp đặt 

sửa chữa phương tiện đo 

KTTV 

Quy định về kiểm định, hiệu chuẩn, lắp đặt sửa chữa 

phương tiện đo KTTV 

-   
Hoạt động tư vấn về KTTV, 

giám sát biến đổi khí hậu 

Các hoạt động tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ 

về các lĩnh vực: điều tra cơ bản khí tượng thủy văn, 

môi trường không khí và nước, dự báo khí tượng thủy 

văn, nghiên cứu điều kiện khí tượng thủy văn, biến đổi 

khí hậu và các lĩnh vực khác phù hợp với chuyên môn, 

khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

-   

Đào tạo nguồn nhân lực 

KTTV, giám sát biến đổi khí 

hậu 

Quy định về đào tạo nguồn nhân lực KTTV, giám sát 

biến đổi khí hậu 

-   

Các hoạt động khác liên quan 

đến KTTV, giám sát biến đổi 

khí hậu theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân 

Quy định các hoạt động khác liên quan đến KTTV, 

giám sát biến đổi khí hậu theo yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. Nghiệp vụ cung cấp có mất phí cho các 

cơ quan, tập thể, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý 

4.5 001.006.005 

Nhóm hợp tác quốc tế về 

hoạt động khí tượng thủy 

văn 

Nhóm hợp tác quốc tế về hoạt động khí tượng thủy văn 

4.5.1 001.006.005.001 

Trao đổi thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu giữa tổng 

cục khí tượng thủy văn với 

tổ chức quốc tế, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài. 

Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giữa 

tổng cục khí tượng thủy văn với tổ chức quốc tế, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài. 

4.5.2 001.006.005.002 

Trao đổi thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu giữa đơn vị 

ngoài tổng cục khí tượng 

thủy văn với tổ chức quốc tế, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giữa đơn 

vị ngoài tổng cục khí tượng thủy văn với tổ chức quốc 

tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

4.5.3 001.006.005.003 

 Tham gia các hoạt động 

quan trắc, dự báo, điều tra, 

khảo sát, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ 

về khí tượng thủy văn, giám 

Tham gia các hoạt động khoa học hợp tác với quốc tế  
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sát biến đổi khí hậu trong 

các chương trình, dự án hợp 

tác đa phương, song 

phương, khu vực và toàn 

cầu. 

4.5.4 001.006.005.004 

Hợp tác, trao đổi chuyên 

gia; đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng 

cao, bồi dưỡng cán bộ tại 

nước ngoài, tổ chức quốc tế 

về khí tượng thủy văn, biến 

đổi khí hậu. 

Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn với tổ 

chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

5 
LĨNH VỰC TÀI 

NGUYÊN NƯỚC 
    

5.1 001.007.001 
Điều tra cơ bản tài nguyên 

nước 
Điều tra cơ bản tài nguyên nước 

5.1.1 001.007.001.001 
Điều tra cơ bản tài nguyên 

nước  
Điều tra cơ bản tài nguyên nước 

-   
Điều tra cơ bản tài nguyên 

nước 

Quy định các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 

nước 

-   

Lập bản đồ tài nguyên nước, 

bản đồ phân vùng chất lượng 

nguồn nước, các bản đồ 

chuyên đề về tài nguyên nước 

 Lập bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất 

lượng nguồn nước, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên 

nước phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý khai 

thác sử dụng và nhu cầu khai thác sử thông tin về tài 

nguyên nước. 

-   

Xây dựng và duy trì hệ thống 

mạng quan trắc, giám sát tài 

nguyên nước 

Xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc, giám sát 

tài nguyên nước 

-   
Điều tra, đánh giá tài nguyên 

nước 

 Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, nước dưới đất 

và định mức kinh tế - kỹ thuật 

-   

Xây dựng và duy trì hệ thống 

mạng quan trắc, giám sát tài 

nguyên nước 

Xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc, giám sát 

tài nguyên nước 

- 

  

Đánh giá số lượng và chất 

lượng các nguồn nước; tìm 

kiếm nguồn nước dưới đất 

Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, 

đánh giá tài nguyên nước dưới đất 

  

Đánh giá số lượng và chất 

lượng các nguồn nước; tìm 

kiếm nguồn nước dưới đất 

Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò 

nước dưới đất 

-   

Xác định dòng chảy tối thiểu 

trong sông, ngưỡng khai thác 

đối với các tầng chứa nước, 

các khu vực dự trữ nước, khu 

vực cần cấm hoặc hạn chế 

khai thác nước;  

Xác định và công bố, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu 

trên các sông, suối, kênh rạch và hạ lưu các hồ chứa, 

đập dâng và xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy trình vận 

hành liên hồ chứa 

-   

Xác định khả năng tiếp nhận 

nước thải của nguồn nước và 

lập bản đồ phân vùng tiếp 

nhận nước thải của nguồn 

nước 

Xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn 

nước 

-   

Xây dựng và duy trì hệ thống 

cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn 

hán, xâm nhập mặn, nước biển 

dâng và các tác hại khác do 

nước gây ra 

Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, 

hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng và các tác hại 

khác do nước gây ra 

-   
Xâu dựng và duy trì hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu 
Xâu dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

-   

Xây dựng báo cáo tài nguyên 

nước quốc gia, báo cáo tài 

nguyên nước của tỉnh, thành 

phố trực thuộc TW, báo cáo 

Xây dựng báo cáo tài nguyên nước quốc gia, báo cáo 

tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 

báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước của ngành, 

lĩnh vực  
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khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước của ngành, lĩnh vực  

5.1.2  001.007.001.002 
Chiến lược, quy hoạch tài 

nguyên nước 
Chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước 

-   Quy hoạch tài nguyên nước 

Quy định kỹ thuật, sản phẩm, kinh tế kỹ thuật và của 

việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên 

tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, tài nguyên nước của tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW 

-   

Kết quả điều tra cơ bản, dự 

báo tài nguyên nước, dự báo 

tác động của biến đổi khí hậu 

đối với các nguồn nước 

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo 

sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài 

nguyên nước bằng mô hình dòng chảy 

5.1.3  001.007.001.003 
Điều hòa, phân phối tài 

nguyên nước 
Điều hòa, phân phối tài nguyên nước 

-   

Bảo đảm duy trì dòng chảy tối 

thiểu trên sông, ngưỡng khai 

thác nước dưới đất; 

 Xây dựng nhiệm vụ, thu thập, khảo sát, lập các báo 

cáo và dự thảo về dòng chảy tối thiểu bảo đảm duy trì 

dòng chảy tối thiểu trên sông, ngưỡng khai thác nước 

dưới đất 

5.2 001.007.002 Bảo vệ tài nguyên nước Bảo vệ tài nguyên nước 

5.2.1 001.007.002.001 
Phòng, chống ô nhiễm, suy 

thoái, cạn kiệt nguồn nước 
Phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước 

5.2.2 001.007.002.002 

Ứng phó, khắc phục sự cố ô 

nhiễm nguồn nước và phục 

hồi nguồn nước bị ô nhiễm, 

cạn kiệt 

Ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và 

phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt 

5.2.3 001.007.002.003 
Quan trắc, giám sát tài nguyên 

nước 
Quan trắc, giám sát tài nguyên nước 

5.2.4 001.007.002.004 
Bảo vệ và phát triển nguồn 

sinh thủy 

Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn 

và các loại rừng khác, thực hiện các chương trình phủ 

xanh đất trống, đồi, núi trọc, mở rộng thảm thực vật 

nhằm chống xói mòn đất, tăng cường khả năng giữ 

nước của đất, bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy 

5.2.5 001.007.002.005 
Bảo đảm sự lưu thông của 

dòng chảy 

Xác định các hoạt động phải đảm bảo sự lưu thông của 

dòng chảy bao gồm: khai thác khoáng sản, xây dựng 

cầu, bến tàu hoặc công trình khác ngăn, vượt sông, 

suối, kênh, rạch; đặt đường ống hoặc dây cáp bắc qua 

sông, suối, kênh, rạch, đặt lồng bè trên sông  

5.2.6 001.007.002.006 Hành lang bảo vệ nguồn nước 

- Xác định các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

- Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi 

và các hồ chứa nước khác có trách nhiệm cắm mốc chỉ 

giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định và bàn 

giao mốc giới cho UBNDcấp xã nơi có hồ chứa để 

quản lý, bảo vệ 

5.2.7 001.007.002.007 
Bảo vệ chất lượng nguồn nước 

sinh hoạt 

- Quy định các trường hợp phải xác định và công bố 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

- Xác định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt 

- Xác định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất 

- Trình tự xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nước sinh hoạt 

5.2.8 001.007.002.008 

Bảo vệ chất lượng nguồn nước 

trong sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản, sản xuất 

công nghiệp, khai thác khoáng 

sản và các hoạt động khác 

- Quy định việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

thú y và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản 

- Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

cho các mục đích giao thông vận tải thuỷ, thể thao, giải 

trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học và các 

mục đích khác  

5.2.9 001.007.002.009 
Phòng, chống ô nhiễm nước 

biển 
Phòng, chống ô nhiễm nước biển 
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5.2.10 001.007.002.010 Bảo vệ nước dưới đất 

- Phân loại giếng không sử dụng để xử lý, trám lấp 

- Xử lý trám lấp giếng tương ứng với từng loại hình đã 

phân loại 

- Xác định nguyên tắc bảo vệ nước dưới đất 

- Xác định, phân loại các yêu cầu về bảo vệ nước dưới 

đất. 

5.2.11 001.007.002.011 
Hành nghề khoan nước dưới 

đất 
Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất 

5.2.12 001.007.002.012 Xả nước thải vào nguồn nước Quy định về ả nước thải vào nguồn nước 

5.3 001.007.003 
Khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước 
Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

5.3.1  001.007.003.001 
Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 

quả 

Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả 

Xây dựng mô hình sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 

5.3.2 001.007.003.002 
Khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước 
Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

-   
Đăng ký, cấp phép khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước 

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất; mẫu 

đơn mẫu giấy phép, nội dung đề án, nội dung báo cáo 

trong hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép 

tài nguyên nước. 

-   
Giám sát khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước 

Kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

5.3.3 001.007.003.003 
Điều hòa, phân phối tài 

nguyên nước 

Điều hòa, phân phối tài nguyên nước 

- Bảo đảm công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân 

sử dụng nước trên cùng một lưu vực sông, giữa thượng 

lưu với hạ lưu, giữa bờ phải với bờ trái;  

- Ưu tiên về số lượng, chất lượng nước cho sinh hoạt, 

sản xuất nông nghiệp góp phần bảo đảm an ninh lương 

thực và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân;  

- Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, 

ngưỡng khai thác nước dưới đất; 

- Kết hợp khai thác, sử dụng nguồn nước mặt với khai 

thác, sử dụng nguồn nước dưới đất, nước mưa; tăng 

cường việc trữ nước trong mùa mưa để sử dụng cho 

mùa khô. 

5.4 001.007.004 

Phòng, chống và khắc phục 

hậu quả tác hại do nước gây 

ra 

Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 

gây ra 

5.4.1 001.007.004.001 
Phòng, chống và khắc phục 

hậu quả tác hại do nước gây ra  

 Đánh giá tổng quát về bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 

chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

5.4.2 001.007.004.002 
Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, 

ngập úng nhân tạo 

Quy định về phòng, chống hanjhans, lũ lụt, ngập úng 

nhân tạo do các hồ chứa. 

5.4.3 001.007.004.003 Phòng, chống xâm nhập mặn Đánh giá mức độ xâm nhập mặn các tầng chứa nước 

5.4.4 001.007.004.004 Phòng, chống sụt, lún đất  Đánh giá mức độ tác động của sụt, lún đất  

5.4.5 001.007.004.005 
Phòng, chống sạt, lở bờ, bãi 

sông  
Đánh giá mức độ tác động của sạt, lở bờ, bãi sông   

6 
LĨNH VỰC QUẢN 

LÝ ĐẤT ĐAI 
    

6.1 001.008.001 

Quản lý quy hoạch Giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất và kế 

hoạch sử dụng đất 

Quản lý quy hoạch Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 

6.1.1  001.008.001.001 
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp quốc gia 

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc 

gia 

6.1.2  001.008.001.002 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW 

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW 

 6.1.3 001.008.001.003 
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất quốc phòng, an ninh 

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh 
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6.2 001.008.002 

Thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất 

Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất 

6.2.1  001.008.002.001 

Hướng dẫn việc thực hiện thu 

hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

- Quản lý hoạt động hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công 

tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất.  

- Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

 6.2.2 001.008.002.002 

Thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất 

Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất 

6.2.3  001.008.002.003 

Thẩm định hồ sơ đề nghị điều 

chỉnh về thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh về thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

6.3 001.008.003 
Đo đạc bản đồ, đăng ký đất 

đai và lập hồ sơ địa chính 
Đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính 

6.3.1  001.008.003.001 
Đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ 

địa chính 

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết 

đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, 

thị trấn; 

- Chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự 

thay đổi về hình dạng kích thước diện tích thửa đất và 

các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa 

chính. 

6.3.2  001.008.004.002 

Đăng ký đất đai, đo đạc lập 

bản đồ địa chính, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, lập 

hồ sơ địa chính của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW 

Đăng ký đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

 6.3.3 001.008.004.001 Lập hồ sơ địa chính 

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; 

- Chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ 

mục kê đất đai; lập, cập nhật và chỉnh lý biến động 

thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ 

sơ địa chính ở địa phương. 

6.4 001.008.004 Giá đất   

6.4.1  001.008.004.001 
Xây dựng, điều chỉnh khung 

giá đất 

- Trình tự xây dựng khung giá đất  

- Trình tự điều chỉnh khung giá đất  

6.4.2  001.008.004.002 
Xây dựng, điều chỉnh bảng giá 

đất 

- Trình tự xây dựng bảng giá đất  

- Trình tự điều chỉnh bảng giá đất 

6.5 001.008.005 
Bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất 
  

 6.5.1 001.008.005.001 Thu hồi đất  Quy định về thu hồi đất  

 6.5.2 001.008.005.002 

Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức 

thực hiện các quy định của 

pháp luật về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 

6.6 001.008.006 
Phát triển quỹ đất và đấu 

giá quyền sử dụng đất 
  

6.6.1  001.008.006.001 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện về thu hồi đất, tạo lập 

phát triển quỹ đất, quản lý và 

khai thác quỹ đất đã thu hồi; 

trong đấu giá quyền sử dụng 

đất và đấu thầu dự án có sử 

dụng đất; 

Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực 

hiện công tác kiểm tra việc thực hiện về thu hồi đất, tạo 

lập phát triển quỹ đất, quản lý và khai thác quỹ đất đã 

thu hồi; trong đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự 

án có sử dụng đất  

6.7 001.008.007 
Điều tra đánh giá tài nguyên 

đất 
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6.7.1  001.008.007.001 
Điều tra, đánh giá về chất 

lượng đất, tiềm năng đất đai 

- Điều tra, đánh giá đất đai lần đầu 

- Điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo 

6.7.2  001.008.007.002 
Điều tra, đánh giá thoái hóa 

đất, ô nhiễm đất 
Quy định về điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 

6.7.3  001.008.007.003 
Điều tra, phân hạng đất 

nông nghiệp 
Quy định về điều tra, phân hạng đất nông nghiệp 

6.8 001.008.008 

Xây dựng hệ thống thông tin 

đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai 

và giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực đất đai 

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất 

đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai 

 6.8.1 001.008.008.001 
Điều tra, khảo sát, thu thập dữ 

liệu về đất đai 

Điều tra, thu thập các dữ liệu: 

- Bản đồ địa chính mới nhất dạng số (hoặc dạng giấy 

đối với những khu vực không có bản đồ địa chính dạng 

số) và các loại tài liệu đo đạc khác đã sử dụng để cấp 

Giấy chứng nhận (bản đồ giải thửa, sơ đồ, trích đo địa 

chính). 

- Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận, sổ 

đăng ký biến động, bản lưu Giấy chứng nhận. 

- Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (dạng số) của kỳ 

kiểm kê gần nhất. 

- Đơn đăng ký đã được UBNDcấp xã xác nhận đối với 

trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc đăng 

ký đất đai trong thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính nhưng đã hết thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính mà chưa hoàn thành việc đăng ký đất đai. 

6.8.2  001.008.008.002 

Xây dựng, quản lý, khai thác, 

vận hành, bảo trì, phát triển hệ 

thống thông tin đất đai 

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, 

bảo trì, phát triển hệ thống thông tin đất đai 

6.9 001.008.009 
Kiểm soát việc quản lý, sử 

dụng đất 
Kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất 

6. 9.1 001.008.009.001 

Xây dựng, quản lý và khai 

thác hệ thống theo dõi, giám 

sát tài nguyên đất 

Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống theo dõi, giám 

sát tài nguyên đất 

6.9.2  001.008.009.002 Thống kê, kiểm kê đất đai 
- Thống kê đất đai hàng năm 

- Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

6.9.3  001.008.009.003 

Đánh giá việc thi hành pháp 

luật về đất đai; hiệu quả quản 

lý sử dụng đất đai trong phạm 

vi cả nước 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc 

chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai; 

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà 

nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng 

đất đai; 

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai. 

6.10 001.008.010 
Thanh tra chuyên ngành về 

đất đai 
Thanh tra chuyên ngành về đất đai 

6.10.1

  
001.008.010.001 

Thanh tra chuyên ngành về đất 

đai trong phạm vi cả nước 

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà 

nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng 

đất đai; 

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai. 

7 
LĨNH VỰC MÔI 

TRƯỜNG 
    

7.1 001.009.001 

Quy hoạch bảo vệ môi 

trường, đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường 
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7.1.1 001.009.001.001 
Đánh giá tác động môi 

trường 

Lập hồ sơ đề nghị thẩm định ĐTM 

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá 

tác động môi trường được phê duyệt 

Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm 

định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

7.1.2 001.009.001.002 
Đánh giá môi trường chiến 

lược  

Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

7.1.3 001.009.001.003 Kế hoạch bảo vệ môi trường 

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 

Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường 

7.1.4 001.009.001.004 Quy hoạch BVMT 

Quy hoạch BVMT cấp tỉnh 

Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh 

Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh 

Lập quy hoạch BVMT cấp quốc gia 

 Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường cấp Quốc gia 

Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia 

7.2 001.009.002 

Bảo vệ môi trường trong 

khai thác, sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên  

  

7.2.1 001.009.002.001 

Bảo vệ môi trường trong 

điều tra cơ bản, thăm dò, 

khai thác, chế biến khoáng 

sản 

 

- Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án và 

phương án bổ sung 

- Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 

- Trình tự, thủ tục xác nhận hoàn thành từng phần và 

toàn bộ phương án, phương án bổ sung 

7.3 001.009.003 
Ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

- Kịch bản biến đổi khí hậu 

- Chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội 

7.4 001.009.004 
Bảo vệ môi trường Biển và 

hải đảo 

- Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và 

hải đảo 

7.5 001.009.005 
Bảo vệ môi trường nước, đất 

và không khí 
Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí 

7.5.1 001.009.005.001 
Bảo vệ môi trường nước 

sông 

- Đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích các 

lưu vực sông liên tỉnh và xuyên biên giới. 

- Điều tra, đánh giá sức chịu tải, xác định hạn ngạch xả 

nước thải phù hợp với mục tiêu sử dụng nước và công 

bố thông tin 

- Ban hành, hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường nước và trầm tích lưu vực sông. 

- Ban hành, hướng dẫn việc đánh giá sức chịu tải của 

lưu vực sông, hạn ngạch xả nước thải vào sông liên 

tỉnh, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các 

dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm. 

- Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, 

phổ biến kinh nghiệm, cung cấp thông tin về pháp luật 

môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường, sản xuất 

theo hướng thân thiện với môi trường, tổ chức triển 

lãm, hội chợ, quảng bá sản phẩm thân thiện với môi 

trường, công nghệ môi trường cho các cơ sở được 

khuyến khích phát triển tại làng nghề. 

- Tổ chức đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm, mức độ 

thiệt hại và tổ chức xử lý ô nhiễm lưu vực sông liên 

tỉnh. 
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7.5.2 001.009.005.002 Bảo vệ môi trường đất 

1. Xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát các yếu tố 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất 

2.Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ 

3. Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất đối với khu vực 

bị ô nhiễm hóa chất độc hại sử dụng trong chiến tranh, 

hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và các chất độc hại 

khác 

4) Xây dựng quy định, hướng dẫn đánh giá khả năng 

tiếp nhận của môi trường đất theo mục đích sử dụng; 

5) Ban hành hướng dẫn xác định, thống kê, đánh giá, 

khoanh vùng và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường đất; cung cấp thông tin về chất lượng 

môi trường đất; xác nhận chất lượng đất các khu vực 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất 

thương mại gồm đất của cở sở xử lý chất thải, cơ sở 

khai thác khoáng sản 

6) Xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về 

các khu vực ô nhiễm đất và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường đất 

7) Tổng hợp và công bố chất lượng môi trường đất và 

các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trên 

phạm vi toàn quốc; 

8) Hướng dẫn phương thức công bố thông tin về chất 

lượng môi trường đất 

7.5.3 001.009.005.003 
Bảo vệ môi trường không 

khí 

- Quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh 

- Quản lý khí thải công nghiệp 

7.6 001.009.006 

Bảo vệ môi trường trong 

hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ 

  

7.6.1 001.009.006.001 
Bảo vệ môi trường khu kinh 

tế 

- Đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi 

trường khi thành lập, mở rộng khu kinh tế 

- Thẩm tra khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi 

trường khi thành lập, mở rộng khu kinh tế 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu 

kinh tế 

- Bảo vệ môi trường khi điều chỉnh quy hoạch trong 

khu kinh tế 

7.6.2 001.009.006.002 
Bảo vệ môi trường Khu công 

nghiệp 

- Quản lý nước thải khu công nghiệp 

- Quản lý khí thải và tiếng ồn trong khu công nghiệp 

- Quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

phát sinh trong khu công nghiệp 

- Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường 

trong khu công nghiệp 

- Bảo vệ môi trường khi có điều chỉnh quy mô, quy 

hoạch, hoạt động trong khu công nghiệp 

7.6.3 001.009.006.003 

Bảo vệ môi trường cụm công 

nghiệp, khu kinh doanh, 

dịch vụ tập trung 

- Xây dựng, ban hành và trình ban hành, hướng dẫn văn 

bản pháp luật, quy chuẩn kĩ thuật hướng dẫn về bảo vệ 

môi trường đối với cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ 

tập trung 

- Quan trắc chất thải tại cơ sở có thải lượng lớn theo 

quy định 

- Xây dựng báo cáo về công tác BVMT cụm CN, khu 

kinh doanh, dịch vụ tập trung trên cả nước 

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác 

BVMT cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung trên 

cả nước 

7.6.4 001.009.006.004 
Bảo vệ môi trường cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ 

1. Quản lý nước thải 

2.Quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh 

sáng, bức xạ 

3.Quản lý hoạt động chuyển giao nước thải không nguy 

hại để xử lý 
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7.6.5 001.009.006.005 
Bảo vệ môi trường trong sản 

xuất nông nghiệp 

- Quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, nhập 

khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y  

- Quản lý việc sử dụng phân bón, sản phẩm xử lý môi 

trường chăn nuôi đã hết hạn sử dụng 

7.6.6 001.009.006.006 Bảo vệ môi trường làng nghề 

- Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 

quy định điều kiện về bảo vệ môi trường đối với làng 

nghề; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối 

với các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến 

khích phát triển; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 

hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát 

triển, làng nghề được khuyến khích phát triển. 

- Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu về bảo vệ môi 

trường làng nghề trên phạm vi toàn quốc; công bố danh 

mục làng nghề ô nhiễm môi trường và làng nghề ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng; hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường làng 

nghề. 

- Hướng dẫn xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của 

các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến 

khích phát triển tại làng nghề. 

- Hướng dẫn nội dung, trình tự xây dựng và phê duyệt 

phương án bảo vệ môi trường làng nghề; lập báo cáo về 

các biện pháp bảo vệ môi trường của các cơ sở thuộc 

ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề. 

7.6.7 001.009.006.007 
Bảo vệ môi trường trong 

nuôi trồng thủy sản 

- BVMT trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh 

doanh thuốc thú y thủy sản, hóa chất trong nuôi trồng 

thủy sản 

- .Hướng dẫn BVMT trong nuôi trồng thủy sản 

7.6.8 001.009.006.008 
Bảo vệ môi trường đối với 

bệnh viện và cơ sở y tế 

Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế 

Kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường cho 

hoạt động bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế 

Xử lý các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng 

Phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đối 

với cơ sở y tế 

Trao đổi thông tin và đào tạo, bồi dưỡng 

Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế 

7.6.9 001.009.006.009 
Bảo vệ môi trường trong 

hoạt động xây dựng 

Chủ trì thực hiện thuộc về Bộ xây dựng 

Bộ TN&MT phối hợp 

7.6.10 001.009.006.010 
Bảo vệ môi trường trong 

hoạt động giao thông vận tải 

- Bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển giao thông vận tải 

- Bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng giao thông 

7.6.11 001.009.006.011 
 Bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu 

- Xử lý hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác 

nhận 

- Kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường 

- Kiểm tra, đánh giá việc nhập khẩu và sử dụng phế 

liệu để thử nghiệm, ban hành văn bản pháp luật phù 

hợp 

- Kiểm tra hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường 

- Quản lý chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu 

- Thẩm tra năng lực các doanh nghiệp, đơn vị có nhu 

cầu xử lý, tái chế phế liệu, chất thải 

7.6.12 001.009.006.012 
Bảo vệ môi trường trong 

hoạt động lễ hội, du lịch 

- Ban hành cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường  

-  Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức, cá 
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nhân liên quan thực hiện các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trường  

- Chỉ đạo, hướng dẫn Sở TN&MT 

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

7.6.13 001.009.006.013 

Bảo vệ môi trường đối với 

hóa chất, thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y 

- Đánh giá, kiểm soát, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường 

- Hướng dẫn và tổng hợp thông tin về đăng ký phát thải 

và chuyển giao chất ô nhiễm 

- Xây dựng hệ thống thông tin điện tử 

- Kiểm kê hóa chất nguy hại tồn dư và vật liệu, sản 

phẩm, thiết bị chứa hóa chất nguy hại  

- Tổng hợp thông tin, kiểm kê, điều phối các hoạt động 

về việc thực hiện quản lý các chất POP 

7.7 001.009.007 
Bảo vệ môi trường khu dân 

cư, đô thị  
  

7.7.1 001.009.007.001   

- Quản lý chất thải rắn thông thường 

- Quản lý nước thải, khí thải, tiếng ồn 

- Khuyến khích tự quản về môi trường 

7.8 001.009.008 Quản lý chất thải   

7.8.1 001.009.008.001 Quản lý chất thải nguy hại 

- Các nghiệp vụ đối với chủ nguồn thải 

- Đăng ký vận chuyển CTNH 

- Kiếm soát, vận hành, vận tải CTNH 

- Kiếm soát, vận chuyển xuyên quốc gia và biên giới 

- Đăng ký cấp giấy phép xử lý CTNH 

- Đăng ký cơ sở xử lý 

- Kiểm tra, giám sát 

7.8.2 001.009.008.002 
Quản lý chất thải rắn thông 

thường 

Lập hồ sơ đề nghị xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT 

Kiểm tra cơ sở xử lý CTRSH, CTRCNTT  Kiê 

Xem xét, cấp giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT 

Điều chỉnh giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT 

Xác nhận đảm bảo yêu cầu BVMT được tích hợp và 

thay thế thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công 

trình BVMT 

7.8.3 001.009.008.003 Quản lý nước thải 

Thu gom, xử lý nước thải 

Xả nước thải và nguồn tiếp nhận 

Quan trắc việc xả nước thải 

Quản lý nước và bùn thải sau khi xử lý nước thải 

Các nguồn thu với nước thải 

Quản lý CSDL nguồn nước thải 

7.8.4 001.009.008.004 

Quản lý và kiểm soát bụi, 

khí thải, tiếng ồn, độ rung, 

ánh sáng, bức xạ 

Đăng ký, kiểm kê, xây dựng CSDL về khí thải công 

nghiệp 

Cấp phép khí thải công nghiệp 

Quan trắc khí thải tự động, liên tục 

 Quản lý, kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ. 

7.9 001.009.009 
Xử lý ô nhiễm, phục hồi và 

cải thiện môi trường 
  

7.8.1 001.009.009.001 
Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng 

Gửi kết quả thanh tra, kiểm tra về Sở Tài nguyên và 

Môi trường  

Lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng 

Tổng hợp danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng 

Lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi danh sách các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi 

quản lý và các hồ sơ có liên quan cho Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp, báo 

cáo TTCP hoặc phê duyệt danh mục các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng  

Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

7.9.2 001.009.009.002 
Xử lý, phục hồi môi trường 

khu vực bị ô nhiễm 

Xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm 

Lập, phê duyệt và triển khai dự án kiểm soát khu vực bị 

ô nhiễm 

 Lập phương án xử lý ô nhiễm 

Thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm 

Thực hiện phương án xử lý ô nhiễm 

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi 

trường 

7.9.3 001.009.009.003 

Phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục và xử lý sự cố môi 

trường 

. Phòng ngừa sự cố môi trường 

Ứng phó sự cố môi trường 

Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường 

Xác định thiệt hại do sự cố môi trường 

Khắc phục sự cố môi trường 

7.10 001.009.010 Quan trắc môi trường 

Chuẩn bị trước khi ra hiện trường 

 Lấy mẫu và đo tại hiện trường 

Bảo quản và vận chuyển mẫu 

Phân tích trong phòng thí nghiệm 

Xử lý số liệu và báo cáo 

7.11 001.009.011 

Quản lý thông tin, chỉ thị 

môi trường, thống kê và báo 

cáo môi trường 

  

7.11.1 001.009.011.001 Thông tin môi trường 

 Thu nhận dữ liệu môi trường 

Tổ chức lưu trữ, bảo quản, sử dụng, cung cấp dữ liệu 

môi trường 

Báo cáo công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung 

cấp dữ liệu môi trường 

Hướng dẫn, kiểm tra  

7.11.2 001.009.011.002 
Chỉ thị môi trường và thống 

kế môi trường 

- Chỉ thị môi trường 

- Điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các 

chỉ tiêu cơ bản phản ánh bản chất và diễn biến của các 

vấn đề môi trường theo không gian và thời gian. 

  

7.11.3 001.009.011.003 Báo cáo môi trường Quy định về xây dựng báo cáo môi trường 

7.12 001.009.012 

Thanh tra, kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trường 

 

 

Quy định về thanh tra, kiểm tra công tác BVMT 

Thanh tra, kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trường 
  

7.13 001.009.013 
Bồi thường thiệt hại về môi 

trường 

1. UBNDcác cấp, tổ chức, cá nhân phát hiện môi 

trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái có trách 

nhiệm thông báo cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu 

bồi thường thiệt hại đối với môi trường; 

2. Thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định 

thiệt hại đối với môi trường 

a) UBNDcấp huyện có trách nhiệm tổ chức thu thập và 

thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối 

với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa 

bàn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điểm b và 

Điểm c Khoản này; 

b) UBNDcấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập và 

thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối 

với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa 

bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở 

lên thuộc phạm vi quản lý của mình, trừ trường hợp 

quy định tại Điểm c Khoản này; 

c) Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với UBNDcác tỉnh tổ 

chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác 
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định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái 

gây ra trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc 

TWtrở lên. 

3. Tính toán thiệt hại, xác định trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại đối với môi trường và cung cấp kết quả cho cơ 

quan quản lý 

 Cơ quan thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để 

xác định thiệt hại đối với môi trường quy định tại 

Khoản 3 Điều này có trách nhiệm tính toán thiệt hại, 

xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi 

trường và cung cấp kết quả cho cơ quan quy định tại 

Khoản 2 Điều này để yêu cầu bồi thường thiệt hại đối 

với môi trường 

4. Giải quyết bồi thường thiệt hại đối với môi trường 

a)Thỏa thuận việc bồi thường với người gây thiệt hại; 

b) Yêu cầu trọng tài giải quyết; 

c) Khởi kiện tại tòa án. 

7.14 001.009.014 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường 

Quy định về soạn thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường 

8 
LĨNH VỰC VIỄN 

THÁM 
    

8.1 001.010.001 
Hạ tầng thu nhận dữ liệu 

ảnh viễn thám 
  

8.1.1 001.010.001.001 

Xây dựng, vận hành, bảo trì và 

bảo vệ hành lang công trình hạ 

tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn 

thám 

Thực hiện việc Xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ 

hành lang công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn 

thám 

8.1.2 001.010.001.002 
Thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh 

viễn thám 

- Thu nhận dữ liệu viễn thám (Thu tại trạm thu của Việt 

Nam và Mua, trao đổi, nhận viện trợ của nước ngoài.                                                                   

- Xử lý dữ liệu viễn thám (xử lý từ mức 0 tới các sản 

phẩm ảnh viễn thám...) 

8.2 001.010.002 

Ứng dụng công nghệ viễn 

thám (Phòng Ứng dụng 

CNVT) 

  

8.2.1 001.010.002.001 

Xây dựng, ban hành/công bố 

tiêu chuẩn quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuâṭ quốc gia, quy 

định kỹ thuật, quy trình công 

nghệ, nội dung và biện pháp 

về quản lý kỹ thuật, chất 

lượng thuộc lĩnh vực viễn 

thám 

- Thực hiện xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn 

kỹ thuâṭ quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình công 

nghệ, nội dung và biện pháp về quản lý kỹ thuật, chất 

lượng thuộc lĩnh vực viễn thám 

8.2.2 001.010.002.002 

Phát triển ứng dụng công nghệ 

viễn thám:   

- Trong khí tượng thủy văn, 

quản lý đất đai, môi trường và 

đa dạng sinh học, địa chất - 

khoáng sản, biển - hải đảo, đo 

đạc và bản đồ, tài nguyên 

nước, biến đổi khí hậu và năng 

lượng tái tạo, quan trắc bằng 

viễn thám; 

- Trong nông nghiệp, lâm 

nghiệp,ác sản phẩm ảnh viễn 

thám thủy sản, thủy lợi và 

phòng, chống thiên tai; 

- Trong quản lý giao thông 

hàng không, đường bộ, đường 

sắt, hàng hải; 

- Trong quy hoạch, giám sát 

thực hiện quy hoạch đô thị và 

- Định hướng phát triển ứng dụng viễn thám; 

- Triển khai công nghệ viễn thám 
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nông thôn; 

- Trong đánh giá tiềm năng, 

xây dựng quy hoạch năng 

lượng; giám sát việc xây dựng 

và tác động của các công trình 

cung cấp năng lượng; 

- Trong nhiệm vụ quốc phòng 

- an ninh; 

8.3 001.010.003 Cơ sở dữ liệu viễn thám    

8.3.1 001.010.003.001 
Vận hành, cập nhật cơ sở dữ 

liệu viễn thám quốc gia 

Vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám theo quy 

định của pháp luật 

8.3.2 001.010.003.002 
Công bố siêu dữ liệu viễn 

thám quốc gia 

Quy trình thực hiện công bố siêu dữ liệu viễn thám 

quốc gia: 

- Giao nộp siêu dữ liệu viễn thám 

- Biên tập, xử lý diêu dữ liệu viễn thám quốc gia 

- Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường 

xuyên 

- Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng 

năm 

- Tạm hoãn công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 

8.4 001.010.004 

Giám sát tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường và biến  

đổi khí hậu (Phòng 

CSHTVT) 

  

8.4.1 001.010.004.001 

Xây dựng công bố báo cáo 

Quan trắc, giám sát định kỳ và 

đột xuất tình hình khai thác và 

sử dụng tài nguyên, ô nhiễm 

môi trường, biến đổi khí hậu, 

tai biến thiên nhiên bằng công 

nghệ viễn thám  

Quy trình thực hiện Quan trắc, giám sát các hiện tượng 

biến động tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu: 

-Tiếp nhận thông tin Quan trắc, giám sát các hiện tượng 

biến động tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; 

-Thu nhận dữ liệu qua ảnh vệ tinh và các tư liệu liên 

quan; 

- Xử lý dữ liệu; 

- Chiết xuất dữ liệu Quan trắc, giám sát các hiện tượng 

biến động tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; 

- Kiểm tra sản phẩm; 

- Lập báo cáo Quan trắc, giám sát các hiện tượng biến 

động tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu. 

8.5 001.010.005 

Quản lý chất lượng, đo 

lường, kiểm tra, thẩm định 

trong hoạt động viễn thám 

(Phòng Ứng dụng CNVT) 

  

8.5.1 001.010.005.001 

Thẩm định hồ sơ nghiệm thu, 

các nội dung liên quan ứng 

duṇg và phát triển công 

nghê ̣viễn thám đối với các 

chương trình, đề án, dự án, 

nhiệm vụ chuyên môn về viễn 

thám 

- Kiểm tra hồ sơ kết thúc dự án; 

- Thẩm định các nội dung kỹ thuật - công nghệ các dự 

án  

8.5.2 001.010.005.002 
Kiểm định chất lượng sản 

phẩm viễn thám  

- Kiểm tra hồ sơ đơn vị thi công; 

- Kiểm định sản phẩm theo các tiêu chuẩn, quy định kỹ 

thuật, quy chuẩn kỹ thuật về viễn thám  

8.5.3 001.010.005.003 

Kiểm định, kiểm nghiệm các 

thiết bị, phần mềm viễn thám 

đưa vào ứng dụng; quản lý và 

vận hành các cơ sở kiểm 

nghiệm, kiểm định thiết bị 

viễn thám 

- Kiểm định, kiểm nghiệm các thiết bị, phần mềm viễn 

thám mwois tại Việt nam; 

- Quản ký và vận hành các cơ sở kiểm định thiết bị viễn 

thám  

9 
LĨNH VỰC ĐỊAC 

CHẤT VÀ KHOÁNG 

SẢN 
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9.1 001.011.001 

Chiến lược, quy hoạch 

khoáng sản và Bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác 

  

9.2 001.011.002 
Điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản 

- Phát hiện khoáng sản, đánh giá tiềm năng khoáng sản 

theo loại, nhóm và theo cấu trúc địa chất, phát hiện 

khoáng sản mới; 

- Lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa 

chất môi trường, địa chất khoáng sản biển và bản đồ 

khoáng sản khác. 

9.3 001.011.003 

Bảo vệ môi trường, sử dụng 

đất, nước, hạ tầng kỹ thuật 

trong hoạt động khoáng sản 

  

9.4 001.011.004 Thăm dò khoáng sản   

9.5 001.011.005 

Khai thác khoáng sản và 

khai thác tận thu khoáng 

sản; đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản; Đóng cửa mỏ 

khoáng sản 

  

9.6 001.011.006 
Lưu trữ, sử dụng thông tin 

về khoáng sản 

- Quy trÌnh thực hiện giao nộp, tiếp nhận mẫu vật địa 

chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất; 

- Xác định các thông tin, tài liệu, dữ liệu cần lưu trữ; 

- Quy trình, phương pháp giao nộp, tiếp nhận mẫu vật 

địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng địa chất. 

9.7 001.011.007 Thống kê, kiểm kê   

9.8 001.011.008 
Tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản 
  

IV. Khối nghiệp vụ cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

Khối nghiệp vụ cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu gồm nhóm nghiệp vụ 

sau: 

STT Mã BRM Monre Tên nghiệp vụ Mô tả 

1 001.012.001 Thông báo thông tin dữ liệu Thông báo thông tin dữ liệu 

2 001.012.002 Tìm kiếm thông tin dữ liệu Tìm kiếm thông tin dữ liệu 

3 001.012.003 Chia sẻ thông tin dữ liệu Chia sẻ thông tin dữ liệu 

4 001.012.004 Khai thác thông tin dữ liệu Khai thác thông tin dữ liệu 

V. Khối nghiệp vụ thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu 

Khối nghiệp vụ thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu gồm nhóm 

nghiệp vụ sau: 

STT Mã BRM Monre Tên nghiệp vụ Mô tả 

1 001.013.001 Thu thập, tổng hợp dữ liệu Thu thập, tổng hợp dữ liệu 

2 001.013.002 Kết nối dữ liệu Kết nối dữ liệu 

3 001.013.003 Quản lý, lưu trữ Quản lý, lưu trữ 

4 001.013.004 Phân tích dữ liệu Phân tích dữ liệu 

5 001.013.005 Hỗ trợ ra quyết định Hỗ trợ ra quyết định 

VI. Khối nghiệp vụ tương tác, truyền thông 

Khối nghiệp vụ tương tác, truyền thông gồm nhóm nghiệp vụ sau: 

STT Mã BRM Monre Tên nghiệp vụ Mô tả 

1 001.014.001 Nghiệp vụ Cổng thông tin điện tử Nghiệp vụ Cổng thông tin điện tử 

2 001.014.002 
Tương tác với các Sở TNMT các 

địa phương 
Tương tác với các Sở TNMT các địa phương 

3 001.014.003 
Tọa đàm người dân, doanh 

nghiệp 
Tọa đàm người dân, doanh nghiệp 

4 001.014.004 Hỏi đáp, tham vấn ý kiến Hỏi đáp, tham vấn ý kiến 

5 001.014.005 Quảng bá các sự kiện Quảng bá các sự kiện 
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PHỤ LỤC 03: DANH MỤC THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

I. Mô hình liên thông thông tin, dữ liệu của lĩnh vực chuyên ngành 

1. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL địa chất và khoáng sản do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

CSDL về ĐC&KS do các tổ 

chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về ĐC&KS trong 

khu vực và quốc tế

...

CSDL về ĐC&KS do các 

Bộ, ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

Thống kê, kiểm kê 

trữ lượng khoáng sản

Phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản

Quy hoạch; Khu cực 

cấm; Bảo vệ KS 

chưa khai thác 

Cấp phép, Quản lý 

Hoạt động khoáng 

sản

Tính tiền cấp quyền 

khai thác
Lưu trữ  ĐCKS

CSDL quốc gia

CSDL chuyên ngành quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải 

đảo

Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

Quản lý hoạt 

động khoáng sản

Hệ CDSL quốc 

gia về quan trắc 

TNMT

Cấp phép hoạt 

động khoáng sản
...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

CSDL tổng 

hợp về địa 

chất và 

khoáng sản

Mỏ, 

điểm quặng

Điều tra 

cơ bản địa chất

Bản đồ 

địa chất 

khoáng sản

Địa chất khoáng 

sản biển
Tai biến địa chất Lỗ khoan

Thống kê, kiểm 

kê ĐCKS

Tài liệu nguyên 

thủy

Lưu trữ 

địa chất

Chuyên đề
Địa chất cảnh 

quan

Phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản

Tính tiền cấp 

quyên khai thác 

(186)

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực địa chất và khoáng sản

...

...

...

CSDL 

các lĩnh vực khác

Quan trắc 

địa chất và 

khoáng sản
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Hình 4:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu địa chất và khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực 

địa chất và khoáng sản phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

1 
Thông tin, dữ liệu về Bản đồ Địa 

chất & Khoáng sản  

Thông tin, dữ liệu về Bản đồ Địa 

chất các tỷ lệ  
TW Nâng cấp 

2 
Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch; 

Khu vực cấm; Bảo vệ Khoáng 

Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch 

điều tra cơ bản về Địa chất và 
TW Xây dựng mới 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

sản chưa khai thác Hoạt động khoáng sản qua các 

thời kỳ 

3 
Thông tin, dữ liệu về Mức độ 

điều tra Địa chất & Khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về mức độ điều 

tra địa chất 
TW Xây dựng mới 

4 
Thông tin, dữ liệu về Mỏ, điểm 

quặng 

Thông tin, dữ liệu về mỏ điểm 

quặng 
TW Xây dựng mới 

5 Thông tin, dữ liệu về Lỗ khoan 

Thông tin, dữ liệu về lỗ khoan địa 

chất, địa chất thủy văn, địa chất 

công trình, dầu khí.... 

TW Xây dựng mới 

6 
Thông tin, dữ liệu về Cấp phép 

hoạt động khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về quốc gia về 

cấp phép hoạt động khoáng sản 

cấp TW và ĐP 

QG Xây dựng mới 

7 
Thông tin, dữ liệu về Quản lý 

hoạt động khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về quốc gia về 

Quản lý hoạt động khoáng sản, 

Thanh tra, kiểm tra....TW và ĐP 

QG Xây dựng mới 

8 
Thông tin, dữ liệu về Địa chất 

Khoáng sản Biển 

Thông tin, dữ liệu về địa chất 

khoáng sản biển các tỷ lệ 
TW Xây dựng mới 

9 
Thông tin, dữ liệu về Tai biến địa 

chất 

Thông tin, dữ liệu về tai biến địa 

chất: động đất, trượt lở đất, biến 

động đường bờ.... 

TW, ĐP Xây dựng mới 

10 
Thông tin, dữ liệu về Địa chất 

cảnh quan 

Thông tin, dữ liệu về bảo tàng địa 

chất thiên nhiên, di sản địa chất... 
QG Xây dựng mới 

11 
Thông tin, dữ liệu về Thống kê, 

kiểm kê  

Thông tin, dữ liệu về Thống kê 

kiểm kê ĐC&KS 
TW Nâng cấp 

12 
Thông tin, dữ liệu về Lưu trữ Báo 

cáo địa chất 

Thông tin, dữ liệu về báo cáo, tài 

liệu lưu trữ địa chất 
QG Nâng cấp 

13 
Thông tin, dữ liệu về Tài liệu 

Nguyên thủy 

Thông tin, dữ liệu về tài liệu 

nguyên thủy điều tra ĐC&KS 
TW Nâng cấp 

14 Thông tin, dữ liệu về Chuyên đề 

Thông tin, dữ liệu về chuyên đề 

ĐC&KS (địa vật lý, kiến tạo, địa 

mạo...) 

TW Xây dựng mới 

15 
Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản 
TW Xây dựng mới 

16 
Thông tin, dữ liệu về Tính tiền 

cấp quyền khai thác  

Thông tin, dữ liệu về Tính tiền 

cấp quyền khai thác  
TW Xây dựng mới 

17 
Thông tin, dữ liệu về Quan trắc 

Địa chất & Khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về Quan trắc 

Địa chất & Khoáng sản 
TW Xây dựng mới 
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2. Lĩnh vực khí tượng thủy văn 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương
CSDL về KTTV do các tổ 

chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về KTTV trong khu 

vực và quốc tế

...

CSDL về KTTV do các Bộ, 

ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL KTTV do địa phương quản lý

Thiên tai KTTV
Mạng lưới trạm 

KTTV
Hồ sơ về KTTV

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực khí tượng thủy văn

CSDL tổng 

hợp về khí 

tượng 

thủy văn

CSDL quốc gia

CSDL chuyên ngành quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải 

đảo

Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

CSDL KTTV 

Quốc gia

Hệ CDSL quốc 

gia về quan trắc 

TNMT

Hạ tầng không 

gian địa lý 

quốc gia

...

Phục vụ 

dự báo

Thiên tai 

KTTV

Hồ sơ KTTV
Mạng lưới 

trạm KTTV
Tư liệu KTTV

Quan trắc  

KTTV

...

...

...

CSDL 

các lĩnh vực khác
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Hình 5:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực 

khí tượng thủy văn phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

1 Thông tin, dữ liệu về phục vụ dự báo Lưu trữ, quản lý và khai thác TW  Nâng cấp 

2 
Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí 

tượng thủy văn 
Lưu trữ, quản lý và khai thác TW, ĐP 

Nâng cấp 

3 Thông tin, dữ liệu về tư liệu KTTV Lưu trữ, quản lý và khai thác TW Nâng cấp 

4 Thông tin, dữ liệu về KTTV Quốc gia 

Lưu trữ thông tin dữ liệu của 

KTTV về quan trắc, dự báo, cảnh 

báo, hồ sơ kỹ thuật trạm, biến đổi 

khí hậu, các chương trình nghiên 

cứu khóa học, văn bản pháp luật 

KTTV 

QG 

Nâng cấp 

5 
Thông tin, dữ liệu về quản lý mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn 

Phục vụ quản lý, khai thác, mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn 
TW, ĐP 

Nâng cấp 

6 Thông tin, dữ liệu về hồ sơ về KTTV Lưu trữ các thông tin văn bản hồ 

sơ, các nghiên cứu về KTTV 
TW, ĐP Nâng cấp 
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3. Lĩnh vực tài nguyên nước 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL tài nguyên nước do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

CSDL tổng 

hợp về tài 

nguyên nước

CSDL về TNN do các tổ 

chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về TNN trong khu 

vực và quốc tế

...

CSDL về TNN do các Bộ, 

ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

Bảo vệ, phòng chống 

khắc phục hậu quả do 

nước gây ra

Cấp phép TNN
Kết quả điều tra, 

đánh giá TNN
Bản đồ TNNQuan trắc TNNQuy hoạch TNN

Thông tin - Lưu 

trữ TNN

Hoạt động khai thác, 

sử dụng và xả nước 

thải vào nguồn nước

CSDL quốc gia

CSDL chuyên ngành quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải 

đảo

Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

Lưu vực sông, hồ 

chứa

Hệ CDSL quốc 

gia về quan trắc 

TNMT

Quy hoạch TNN ...

Bảo vệ, phòng chống 

khắc phục hậu quả 

do nước gây ra

Cấp phép tài nguyên 

nước

Kết quả điều tra, 

đánh giá 

tài nguyên nước

Bản đồ tài nguyên 

nước

Thông tin, tư liệu 

TNN

Hoạt động khai thác, 

sử dụng và xả nước 

thải vào nguồn nước

Thống kê, kiểm kê 

TNN

Quan trắc 

tài nguyên nước

...

...

...

CSDL 

các lĩnh vực khác

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực tài nguyên nước
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Hình 6:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu tài nguyên nước 

Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực 

tài nguyên nước phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

1 
Thông tin, dữ liệu cấp phép tài 

nguyên nước 

Tổng hợp, đánh giá, phân loại, 

xây dựng cơ sở dữ liệu cấp 

phép tài nguyên nước đảm bảo 

tính hiệu quả, đồng bộ và 

thống nhất 

TW, ĐP Nâng cấp 

2 
Thông tin, dữ liệu kết quả điều tra, 

đánh giá tài nguyên nước 

Số hóa và xây dựng cơ sở dữ 

liệu về kết quả điều tra, đánh 

giá về tài nguyên nước nhằm 

phục vụ công tác quản lý tài 

nguyên nước; xây dựng quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quy hoạch phát triển tài 

nguyên nước của vùng, địa 

phương; phục vụ nhu cầu chia 

sẻ, khai thác sử dụng thông tin 

dữ liệu về kết quả điều tra tài 

nguyên nước của cộng đồng. 

TW, ĐP Nâng cấp 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

3 
Thông tin, dữ liệu quan trắc tài 

nguyên nước 

Xây dựng được cơ sở dữ liệu 

phục vụ quan trắc tài nguyên 

nước phục vụ công tác kiểm 

tra, phối hợp thực hiện quy 

trình vận hành liên hồ chứa 

trên các lưu vực sông. 

TW, ĐP Nâng cấp 

4 
Thông tin, dữ liệu quy hoạch tài 

nguyên nước 

Quản lý quy hoạch, kế hoạch 

tài nguyên nước chung cả 

nước 

QG Đề xuất 

5 
Thông tin, dữ liệu bản đồ tài nguyên 

nước 

Quản lý bản đồ về tài nguyên 

nước 
TW, ĐP Đề xuất 

6 

Thông tin, dữ liệu bảo vệ, phòng 

chống khắc phục hậu quả do nước 

gây ra 

Quản lý hành lang, bảo vệ 

chất lượng nguồn nước sinh 

hoạt, nguồn nước phục vụ 

nông nghiệp, nước dưới đất, 

nước biển, … 

TW, ĐP Đề xuất 

7 
Thông tin, dữ liệu lưu vực sông, hồ 

chứa 
Quản lý lưu vực sông, hồ chứa QG Đề xuất 

8 

Thông tin, dữ liệu hoạt động khai 

thác, sử dụng và xả nước thải vào 

nguồn nước 

Quản lý hoạt động khai thác, 

sử dụng và xả nước thải vào 

nguồn nước 

TW, ĐP Đề xuất 

9 
Thông tin, dữ liệu Thông tin – Lưu 

trữ TNN 

Quản lý dữ liệu thông tin, lưu 

trữ dữ liệu TNN 
TW, ĐP Đề xuất 

4. Lĩnh vực môi trường 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương
CSDL về môi trường do 

các tổ chức, cá nhân quản 

lý

...

CSDL về môi trường trong 

khu vực và quốc tế

...

CSDL về môi trường do 

các Bộ, ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải đảo
Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản đồ Biến đổi khí hậu Tài nguyên nước Viễn thám

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Dữ liệu/CSDL 

lĩnh vực khác

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL môi trường do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực môi trường

CSDL tổng 

hợp về môi 

trường

Nguồn 

thải

Ô nhiễm 

tồn lưu

BVMT 

KKT,KCN

, KCNC, 

CCN

Quan trắc 

môi 

trường

Đánh giá 

tác động 

môi 

trường

Bảo vệ 

môi 

trường 

làng nghề

Đa dạng 

sinh học

Công 

nghệ xử 

lý môi 

trường

Quản lý 

tư liệu 

môi 

trường

Nguồn thải
Ô nhiễm 

tồn lưu

Quan trắc 

môi trường

Đa dạng 

sinh học

Tranh tra, 

kiểm tra hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

BVMT 

KKT,KCN, 

KCNC, CCN

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Bảo vệ môi 

trường làng 

nghề

...

CSDL quốc gia về các chuyên ngành

CSDL nguồn thải 

quốc gia

...
CSDL đa dạng 

sinh học 

quốc gia

CSDL môi trường 

quốc gia

...
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Hình 7:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu môi trường 
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 Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh 

vực môi trường phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

1 Thông tin, dữ liệu môi trường quốc gia 

Tích hợp các lớp thông tin từ 

các CSDL thành phần lên một 

hệ thống dùng chung 

QG Đề xuất 

2 Thông tin, dữ liệu Nguồn thải 

Quản lý, theo dõi đồng bộ hiện 

trạng, diễn biến phát sinh chất 

thải theo nguồn thải từ Trung 

ương đến địa phương. Bao 

gồm: 

- Thông tin, dữ liệu về chất 

thải nguy hại; 

- Thông tin, dữ liệu về chất 

thải rắn thông thường; 

 - Thông tin, dữ liệu nguồn 

phát thải. 

TW, ĐP Đề xuất 

3 Thông tin, dữ liệu Ô nhiễm tồn lưu 
Quản lý thông tin về các đối 

tượng ô nhiễm tồn lưu 
TW, ĐP Đề xuất 

4 
Thông tin, dữ liệu Bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học. 

Lưu trữ các thông tin về đa 

dạng sinh học quốc gia, an 

toàn sinh học, môi trường các 

khu bảo tồn, vườn quốc gia 

toàn quốc, đất ngập nước, 

nguồn gen 

 

TW, ĐP Đề xuất 

5 
Thông tin, dữ liệu quốc gia về quan 

trắc môi trường 

Thông tin, dữ liệu tổng hợp về 

quan trắc môi trường 
QG Đề xuất 

6 
Thông tin, dữ liệu về bảo vệ môi 

trường làng nghề 

Thông tin, dữ liệu để lưu trữ, 

quản lý và cập nhật các thông 

tin liên quan đến bảo vệ môi 

trường làng nghề 

TW, ĐP Đề xuất 

7 

Thông tin, dữ liệu Bảo vệ môi trường 

Khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, cụm công nghiệp 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ 

môi trường của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ  khu 

kinh tế 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ 

môi trường của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ  khu 

công nghiệp  

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ 

môi trường của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ  khu 

chế xuất, khu công nghệ cao 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ 

môi trường của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch cụm 

công nghiệp, khu kinh doanh, 

dịch vụ tập trung 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ 

môi trường của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ khác 

TW, ĐP Đề xuất 
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8 
Thông tin, dữ liệu Quản lý tư liệu môi 

trường quốc gia 

Lưu trữ các thông tin về tư liệu 

môi trường 
QG Đề xuất 

9 
Thông tin, dữ liệu về công nghệ xử lý 

môi trường 

Quản lý, vận hành và  cập nhật 

thông tin, dữ liệu về các quy 

trình công nghệ xử lý môi 

trường 

TW, ĐP Đề xuất 

5. Lĩnh vực Biển và Hải đảo 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL biển và hải đảo do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

CSDL về B&HĐ do các tổ 

chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về B&HĐ trong khu 

vực và quốc tế

...

CSDL về B&HĐ do các Bộ, 

ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL quốc gia

CSDL chuyên ngành quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải 

đảo

Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

Giao khu vực 

biển

Hệ CDSL quốc 

gia về quan trắc 

TNMT

Hạ tầng không 

gian địa lý 

quốc gia

...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

CSDL tổng 

hợp về biển và 

hải đảo

Dầu khí

Tổng hợp đới bờ

Tài nguyên đất 

ven biển và hải 

đảo

Địa chất khoáng 

sản biển
Viễn thám biển

Các điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên 

vị thế, kỳ quan 

sinh thái biển

Môi trường biển

Ranh giới biển

Khí tượng Thủy 

văn biển

Địa chất khoáng 

sản biển

Địa hình đáy biển

Nhiệm vụ kinh tế 

kỹ thuật và quốc 

phòng an ninh 

trên biển và thềm 

lục địa Việt Nam

Đa dạng sinh học 

và nguồn lợi thủy, 

hải sản vùng biển 

Việt Nam

Hệ thống cửa 

sông và đê biển

Hoạt động kinh tế 

xã hội liên quan 

đến biển

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực biển và hải đảo

...

...

...

CSDL 

các lĩnh vực khác

Quan trắc 

tài nguyên Biển

Thiên tai biển 

Việt Nam

Giao thông vận tải 

biển

Chỉ đạo, điều 

hành ứng phó, 

khắc phục và giải 

quyết hậu quả sự 

cố tràn dầu trên 

biển

Nền thông tin địa 

lý biển

Tài nguyên môi 

trường một số hải 

đảo, cụm đảo lớn 

quan trọng

Điều tra cơ bản về 

điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên 

môi trường các 

vùng biển Việt 

Nam 

Dầu khíTổng hợp đới bờ

Tài nguyên đất 

ven biển và hải 

đảo

Địa chất khoáng 

sản biển
Viễn thám biển

Các điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên 

vị thế, kỳ quan 

sinh thái biển

Môi trường biểnRanh giới biển
Khí tượng Thủy 

văn biển

Địa chất khoáng 

sản biển
Địa hình đáy biển

Nhiệm vụ kinh tế 

kỹ thuật và quốc 

phòng an ninh 

trên biển và thềm 

lục địa Việt Nam

Đa dạng sinh học 

và nguồn lợi thủy, 

hải sản vùng biển 

Việt Nam

Hệ thống cửa 

sông và đê biển

Hoạt động kinh tế 

xã hội liên quan 

đến biển

Quan trắc 

tài nguyên Biển

Thiên tai biển 

Việt Nam

Giao thông vận tải 

biển

Chỉ đạo, điều 

hành ứng phó, 

khắc phục và giải 

quyết hậu quả sự 

cố tràn dầu trên 

biển

Nền thông tin địa 

lý biển

Tài nguyên môi 

trường một số hải 

đảo, cụm đảo lớn 

quan trọng

Điều tra cơ bản về 

điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên 

môi trường các 

vùng biển Việt 

Nam 
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Hình 8:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu biển và hải đảo 
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Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực 

biển và hải đảo phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

1 

Thông tin, dữ liệu Tổng hợp đới bờ 

vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung 

Bộ 

Thông tin, dữ liệu về tổng 

hợp và cơ chế chia sẻ 

thông tin nhằm đảm bảo 

sự kết nối thông tin toàn 

diện phục vụ quản lý tổng 

hợp đới bờ giữa các tỉnh, 

thành phố vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải 

Trung Bộ. 

TW, ĐP Nâng cấp 

2 
Thông tin, dữ liệu giao khu vực biển 

cho tổ chức, cá nhân 

Thông tin, dữ liệu về về 

hồ sơ giao khu vực biển 

cho tổ chức, cá nhân. 

Thông tin, dữ liệu về bản 

đồ các khu vực biển đã 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

QG Nâng cấp 

3 Thông tin, dữ liệu Địa hình đáy biển 
Thông tin, dữ liệu về địa 

hình đáy biển ở các tỷ lệ 
TW, ĐP Đề xuất 

4 
Thông tin, dữ liệu Ranh giới biển Việt 

Nam 

Thông tin, dữ liệu về bản 

đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1/10.000. 

TW Đề xuất 

5 
Thông tin, dữ liệu Khí tượng Thủy văn 

biển 

Thông tin, dữ liệu về bản 

đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1/50.000 

TW Đề xuất 

6 
Thông tin, dữ liệu Địa chất khoáng sản 

biển 

Thông tin, dữ liệu về nền 

địa lý biển tỉ lệ 1:50.000 
TW   Đề xuất 

7 Thông tin, dữ liệu Dầu khí 

 Thông tin, dữ liệu về các 

văn bản quốc tế, khu vực 

và Việt Nam về biển 

TW   Đề xuất 

8 Thông tin, dữ liệu Môi trường biển 
Thông tin, dữ liệu về địa 

danh tên đảo Việt Nam 
TW   Đề xuất 

9 
Thông tin, dữ liệu Tài nguyên đất ven 

biển và hải đảo 

Thông tin, dữ liệu về sơ 

đồ, bản đồ 
TW   Đề xuất 

10 
Thông tin, dữ liệu Tài nguyên nước 

vùng ven biển và đảo Việt Nam 

Thông tin, dữ liệu về về 

khí tượng thủy văn biển 

phục vụ xây dựng CSDL 

về quốc gia về các kết quả 

điều tra cơ bản điều kiện 

tự nhiên, tài nguyên môi 

TW   Đề xuất 
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trường các kết quả điều 

tra cơ bản điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên các 

vùng biển Việt Nam, 

thống nhất quản lý, lưu 

trữ, cung cấp thông tin dữ 

liệu một cách khoa học, 

11 Thông tin, dữ liệu Viễn thám biển 

 Đáp ứng yêu cầu cấp 

bách trong việc quản lý 

và sử dụng dữ liệu điều 

tra khảo sát nghiên cứu 

biển trong cả nước. 

 TW  Đề xuất 

12 

Thông tin, dữ liệu Các điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh 

thái biển 

Thông tin, dữ liệu về về 

hiện trạng địa chất, 

khoáng sản biển. Thống 

kê chi tiết các dữ liệu 

thuộc 3 đề án điều tra địa 

chất khoáng sản biển theo 

các chuyên ngành, dữ liệu 

thuộc tính và các loại bản 

đồ. Thống kê tình hình 

thu thập, tổng hợp và bổ 

sung thông tin các công 

trình nghiên cứu điều tra 

địa chất khoáng sản trên 

bờ thuộc các dải ven biển 

và hải đảo 

 TW  Đề xuất 

13 

Thông tin, dữ liệu đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt 

Nam 

 Thông tin, dữ liệu đa 

dạng sinh học và nguồn 

lợi thủy, hải sản vùng 

biển Việt Nam 

TW  

 Đề xuất 

 

14 

Thông tin, dữ liệu phục vụ các nhiệm 

vụ kinh tế kỹ thuật và quốc phòng an 

ninh trên biển và thềm lục địa Việt 

Nam 

Các đối tượng dầu khí  TW   Đề xuất 

15 
Thông tin, dữ liệu hệ thống cửa sông và 

đê biển 

Số liệu về hợp đồng dầu 

khí 
TW   Đề xuất 

16 
Thông tin, dữ liệu về số liệu các hoạt 

động kinh tế xã hội liên quan đến biển 

Số liệu tìm, kiếm thăm dò 

và khai thác dầu khí 
 TW  Đề xuất 

17 
Thông tin, dữ liệu về thiên tai biển Việt 

Nam 

Số liệu hoạt động dầu khí 

thuộc lĩnh vực hạ nguồn 

dầu khí  

 TW  Đề xuất 

18 
Thông tin, dữ liệu về hệ thống giao 

thông vận tải biển 

Số liệu về bản đồ hoạt 

động dầu khí. 
 TW  Đề xuất 

19 

Thông tin, dữ liệu để phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục 

và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu 

trên biển 

 Thông tin, dữ liệu để 

phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành ứng phó, khắc 

 TW  Đề xuất 
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phục và giải quyết hậu 

quả sự cố tràn dầu trên 

biển 

20 

Thông tin, dữ liệu nền thông tin địa lý 

biển khu vực Vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1 : 50 

000 

Dữ liệu quan trắc môi 

trường biển. 
TW   Đề xuất 

21 

Thông tin, dữ liệu tài nguyên môi 

trường một số hải đảo, cụm đảo lớn 

quan trọng 

Bản đồ nhạy cảm môi 

trường (tỉ lệ 1:50.000) 
TW   Đề xuất 

22 

Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản về 

điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi 

trường các vùng biển Việt Nam  

Dữ liệu Hồ sơ đánh giá về 

môi trường 
 TW  Đề xuất 

6. Lĩnh vực Biến đổi Khí hậu 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương
CSDL về BĐKH do các tổ 

chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về BĐKH trong khu 

vực và quốc tế

...

CSDL về BĐKH do các Bộ, 

ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL BĐKH do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực biến đổi khí hậu

CSDL tổng 

hợp về biến 

đổi khí hậu

CSDL quốc gia

CSDL chuyên ngành quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải 

đảo

Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

CSDL quốc 

gia về biến đổi 

khí hậu

Hệ CDSL quốc 

gia về quan trắc 

TNMT

Hạ tầng không 

gian địa lý 

quốc gia

...

Thiên tai khí 

hậu

Quản lý, giám sát thông tin 

dữ liệu biến đổi khí hậu

Hợp tác quốc 

tế về biến đổi 

khí hậu

 Tín chỉ 

các-bon

...

...

...

CSDL 

các lĩnh vực khác

Thiên tai khí 

hậu

Quản lý, giám sát thông tin 

dữ liệu biến đổi khí hậu

Hợp tác quốc 

tế về biến đổi 

khí hậu

 Tín chỉ 

các-bon
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Hình 9:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu biến đổi khí hậu 

Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực 

biến đổi khí hậu phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 
Cấp triển khai 

(TW, ĐP, QG) 
Hiện trạng 

1 Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí hậu   TW, ĐP Nâng cấp 

2 
Thông tin, dữ liệu quốc gia về biến đổi 

khí hậu 

- Kịch bản biến đổi 

khí hậu 

- Các thể chế, chính 

sách về BĐKH 

- Các hoạt động về 

BĐKH 

QG Nâng cấp 
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3 
Thông tin, dữ liệu về quản lý, giám sát 

thông tin dữ liệu biến đổi khí hậu 

- Trạm giám sát biến 

đổi khí hậu; 

- Dữ liệu về kiểm kê 

khí nhà kính; 

- Các báo cáo quốc 

gia về biến đổi khí 

hậu 

TW, ĐP Đề xuất 

4 Thông tin, dữ liệu về tín chỉ các-bon 

- Thông tin đơn vị có 

tín chỉ các-bon; 

- Hồ sơ tín chỉ các-

bon; 

- Số lượng tín chỉ 

các-bon; 

- Quá trình trao đổi, 

mua, bán tín chỉ các-

bon. 

TW Đề xuất 

5 
Thông tin, dữ liệu hợp tác quốc tế về 

biến đổi khí hậu 

- Các hoạt động hợp 

tác quốc tế về biến 

đổi khí hậu 

- Các cơ chế chính 

sách của quốc tế về 

BĐKH 

- Kết quả Các hoạt 

động đàm phán quốc 

tế 

- Các chương trình, 

dự án về biến đổi khí 

hậu của Các tổ chức 

quốc tế 

TW Đề xuất 

7. Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương
CSDL về đo đạc bản đồ do 

các tổ chức, cá nhân quản 

lý

...

CSDL về đo đạc bản đồ 

trong khu vực và quốc tế

...

CSDL về đo đạc bản đồ do 

các Bộ, ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải đảo
Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản đồ Biến đổi khí hậu Tài nguyên nước Viễn thám

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Dữ liệu/CSDL 

lĩnh vực khác

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL đo đạc bản đồ do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực đất đai

CSDL tổng 

hợp về đo 

đạc bản đồ

CSDL quốc gia về các chuyên ngành

...
CSDL Hạ tầng dữ 

liệu không gian 

địa lý quốc gia 

Bản đồ địa 

hình quốc 

gia

Nền địa lý 

quốc gia ...

Ảnh hàng 

không

Công trình hạ 

tầng đo đạc và 

bản đồ cơ bản

Bản đồ địa 

hình quốc gia 

tỷ lệ 1:2000, 

1:5000

Nền địa lý 

quốc gia tỷ lệ 

1:2000, 1:5000

Địa giới hành 

các cấp

Bản đồ hành 

chính
...
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Hình 10:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 
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Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực 

đo đạc và bản đồ phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

1 
Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 

về biên giới quốc gia 

Lưu trữ, quản lý, cập nhật hồ sơ 

về biên giới theo chức năng 

chuyên môn. Bao gồm: 

- Thông tin, dữ liệu về biên giới 

quốc gia Việt Nam - Trung 

Quốc; 

- Thông tin, dữ liệu về biên giới 

Việt Nam - Lào;  

- Thông tin, dữ liệu về biên giới 

Việt Nam - Campuchia. 

QG Đề xuất 

2 
Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 

về địa giới hành chính 

Lưu trữ, quản lý, cập nhật hồ sơ 

về địa giới hành chỉnh theo chức 

năng chuyên môn. Bao gồm: 

- Dữ liệu địa giới hành chính  

- Dữ liệu hồ sơ địa giới hành 

chính 

- Siêu dữ liệu địa giới hành chính 

TW, ĐP Đề xuất 

3 
Thông tin, dữ liệu cấp phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp 

mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ 

sung và thu hồi giấy phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ 

TW, ĐP Đề xuất 

4 
Thông tin, dữ liệu chứng chỉ hoạt 

động đo đạc và bản đồ 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp 

chứng chỉ đo đạc và bản đồ 
TW, ĐP Đề xuất 

5 
Thông tin, dữ liệu quản lý hoạt động 

đo đạc và bản đồ. 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ chia 

sẻ công tác hoạt động đo đạc và 

bản đồ  

Thông tin, dữ liệu về báo cáo kết 

quả kiểm tra hoạt động đo đạc và 

bản đồ trên phạm vi toàn quốc 

TW, ĐP Đề xuất 

6 
Thông tin, dữ liệu bản đồ địa hình 

quốc gia 

 Bao gồm: 

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học 

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ 

tầng 

- Lớp dữ liệu địa hình 

- Lớp dữ liệu giao thông 

- Lớp dữ liệu thủy hệ 

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt 

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới 

QG Đề xuất 

7 Thông tin, dữ liệu ảnh hàng không 

 Lưu trữ, quản lý, vận hành và 

khai thác thông tin, dữ liệu về 

ảnh hàng không 

TW Đề xuất 

8 

Thông tin, dữ liệu điểm gốc đo đạc 

quốc gia, các mạng lưới đo đạc quốc 

gia 

 Bao gồm: 

- Dữ liệu mốc tọa độ quốc gia 

- Dữ liệu mốc độ cao quốc gia 

- Dữ liệu mốc trọng lực quốc gia 

- Dữ liệu trạm định vị vệ tinh 

quốc gia 

- Dữ liệu các mạng lưới tọa độ 

quốc gia 

- Dữ liệu các mạng lưới độ cao 

quốc gia 

- Dữ liệu các mạng lưới trọng 

lực quốc gia 

QG Đề xuất 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

9 Thông tin, dữ liệu nền địa lý quốc gia 

Bao gồm: 

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học 

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ 

tầng 

- Lớp dữ liệu địa hình 

- Lớp dữ liệu giao thông 

- Lớp dữ liệu thủy hệ 

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt 

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới 

QG Đề xuất 

10 Thông tin, dữ liệu địa danh 

 Bao gồm: 

- Dữ liệu địa danh sơn văn 

- Dữ liệu địa danh thủy văn 

- Dữ liệu địa danh dân cư 

- Dữ liệu địa danh kinh tế xã hội 

TW Đề xuất 

11 
Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý 

quốc gia (NSDI) 

 Bao gồm: 

- Dữ liệu không gian địa lý quốc 

gia 

- Dịch vụ về dữ liệu không gian 

địa lý quốc gia 

- Cổng thông tin không gian địa 

lý Việt Nam 

QG Đề xuất 

8. Lĩnh vực Viễn thám 
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Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương
CSDL về viễn thám do các 

tổ chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về viễn thám trong 

khu vực và quốc tế

...

CSDL về viễn thám do các 

Bộ, ngành khác quản lý

...

...

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải đảo
Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản đồ Biến đổi khí hậu Tài nguyên nước Viễn thám

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Dữ liệu/CSDL 

lĩnh vực khác

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL viễn thám do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực đất đai

CSDL quốc gia về các chuyên ngành

...CSDL viễn thám 

quốc gia

Dữ liệu hệ 

thống thông tin 

địa hình - thuỷ 

văn cơ bản 

ĐBSCL

Quan trắc lĩnh 

vực viễn thám

...

CSDL tổng hợp 

về viễn thám

Quan trắc lĩnh vực 

viễn thám
...
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Hình 11:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu viễn thám 

Thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh viễn 

thám phân cấp quản lý từ TW đến địa phương. 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 
Cấp triển khai 

(TW, ĐP, QG) 
Hiện trạng 

1 Thông tin, dữ liệu viễn thám quốc gia  

- Dữ liệu ảnh thô 

- Dữ liệu sản phẩm ảnh 

- Siêu dữ liệu viễn 

thám 

TW, ĐP, QG   

2 

Thông tin, dữ liệu dữ liệu hệ thống 

thông tin địa hình - thuỷ văn cơ bản 

phục vụ phòng chống lũ lụt và phát 

triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long 

- Mô hình số độ cao độ 

chính xác cao với độ 

chính xác mô hình từ 

0,10m - 0,20m khu vực 

có nguy cơ ngập lụt, là 

0,40 m khu vực còn lại; 

- Các lớp thông tin địa 

hình địa lý cơ bản với 

độ chính xác của bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1: 

5.000: 

- Bình đồ ảnh số tỷ lệ 

1: 5.000; 

- Lớp thông tin chuyên 

đề về đất đai, hiện 

trạng sử dụng đất; 

- Các lớp thông tin 

chuyên ngành về khí 

TW, ĐP 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 
Cấp triển khai 

(TW, ĐP, QG) 
Hiện trạng 

tượng - thủy văn, kinh 

tế - xã hội: Mặt cắt 

sông, lưu lượng nước 

theo mùa, lượng mưa,.. 

3 
Thông tin, dữ liệu Quan trắc lĩnh vực 

viễn thám 

 Quan trắc lĩnh vực viễn 

thám 
TW, ĐP   

9. Lĩnh vực đất đai 

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương
CSDL về đất đai do các tổ 

chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về đất đai trong khu 

vực và quốc tế

...

CSDL về đất đai do các Bộ, 

ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL quốc gia

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải đảo
Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản đồ Biến đổi khí hậu Tài nguyên nước Viễn thám

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Dữ liệu/CSDL 

lĩnh vực khác

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin số 

TNMT

...

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL đất đai do địa phương quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương (LGSP)

Dữ liệu/CSDL lĩnh vực đất đai

CSDL tổng 

hợp về đất 

đai

CSDL quốc gia về các chuyên ngành

...CSDL đất đai 

quốc gia

Quy hoạch, 

kế hoạch sử 

dụng đất

Thống kê, 

kiểm kê đất 

đai

...

Đất đai 

theo 

chuyên đề

Liên thông 

với cơ quan 

Thuế

Điều tra cơ 

bản về đất 

đai

Giá đất

Địa chính

Quy hoạch, 

kế hoạch sử 

dụng đất

Điều tra cơ 

bản về đất 

đai

Thống kê, 

kiểm kê đất 

đai

Đất đai theo 

chuyên đề

Thông tin hỗ 

trợ giao dịch 

bất động sản
Giá đất

Liên thông 

với cơ quan 

Thuế

...
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Hình 12:  Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu đất đai 

Thông tin, dữ liệu cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực đất đai phân 

cấp quản lý từ TW đến địa phương. 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

1 Thông tin, dữ liệu địa chính 

Dữ liệu về lập, chỉnh lý bản 

đồ địa chính, đăng ký đất 

đai, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất, hồ sơ địa 

chính; 

ĐP  Đề xuất 

2 
Thông tin, dữ liệu quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

Dữ liệu báo cáo thuyết minh 

tổng hợp, bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất, bản đồ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

bản đồ điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

 TW, ĐP  Đề xuất 

3 Thông tin, dữ liệu giá đất 

Dữ liệu bảng giá đất, bảng 

giá đất điều chỉnh, bổ sung; 

hệ số điều chỉnh giá đất; giá 

đất cụ thể; giá trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất; thông tin 

giá đất trong Phiếu thu thập 

thông tin về thửa đất 

 TW, ĐP  Đề xuất 

4 
Thông tin, dữ liệu thống kê, kiểm kê 

đất đai 

Dữ liệu báo cáo, biểu, bảng 

số liệu thống kê, kiểm kê đất 

đai, bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất  

 TW, ĐP  Đề xuất 

5 
Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản về 

đất đai 

Thông tin, dữ liệu điều tra 

cơ bản về đất đai 
 TW, ĐP  Đề xuất 

6 
Thông tin, dữ liệu thông tin hỗ trợ 

giao dịch bất động sản 

Thông tin, dữ liệu thông tin 

hỗ trợ giao dịch bất động sản 
ĐP   Đề xuất 

7 
Thông tin, dữ liệu đất đai theo 

chuyên đề 

Thông tin, dữ liệu đất đai 

theo chuyên đề 
TW, ĐP   Đề xuất 

8 Thông tin, dữ liệu liên thông Thông tin, dữ liệu liên thông  TW, ĐP  Đề xuất 
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II. Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

I THÔNG TIN, DỮ LIỆU HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH 

1       Thanh tra       

  002.001.008 001.001.001 
DRM004.003

.005  

Thông tin, dữ liệu về thanh 

tra 
Thông tin, dữ liệu về thanh tra    Nâng cấp 

2       Văn phòng       

  002.001.001 001.001.002 
DRM003.001

.001 

Thông tin, dữ liệu phục vụ  

chỉ đạo, điều hành 

Thông tin, dữ liệu phục vụ  chỉ đạo, điều 

hành 
    Nâng cấp 

3       Tổ chức cán bộ       

  002.001.007 001.001.003 
DRM005.003

.003  

Thông tin, dữ liệu về  tổ 

chức cán bộ 
Thông tin, dữ liệu về  tổ chức cán bộ     Nâng cấp 

4       Kế hoạch - Tài chính       

  002.001.003 001.001.004 

DRM005.002

.001  

DRM005.002

.002  

DRM005.002

.003  

DRM005.002

.004 

DRM005.002

.005  

Thông tin, dữ liệu về  kế 

hoạch - tài chính 
Thông tin, dữ liệu về  kế hoạch - tài chính     Nâng cấp 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

DRM005.002

.006 

DRM005.002

.008  

DRM005.002

.009  

5       
Thi đua khen thưởng và 

tuyên truyền 
      

  002.001.006 001.001.005 

DRM004.003

.002  

DRM002.002

.002  

DRM002.002

.001  

Thông tin, dữ liệu về  thi 

đua, khen thưởng và tuyên 

truyền 

Thông tin, dữ liệu về  thi đua, khen 

thưởng và tuyên truyền 
  Xây dựng mới 

6 002.001.006 001.001.006   Pháp chế       

6.1 
002.001.006.

001 

001.001.006.001 

001.001.006.002 

001.001.006.003 

001.001.006.004 

001.001.006.013 

001.001.006.005 

001.001.006.006 

DRM003.003

.001 

Thông tin, dữ liệu về văn 

bản quy phạm pháp luật 

Thông tin, dữ liệu về văn bản quy phạm 

pháp luật 
TW  Xây dựng mới 

6.2 
002.001.006.

002 

001.001.006.007 

001.001.006.012 

DRM003.002

.008 

Thông tin, dữ liệu về  theo 

dõi tình hình thi hành pháp 

Thông tin, dữ liệu về  theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật  
TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

001.001.006.014 luật  

6.3 
002.001.006.

003 
001.001.006.008 

DRM003.003

.001 

Thông tin, dữ liệu về kiểm 

soát thủ tục hành chính 

Thông tin, dữ liệu về kiểm soát thủ tục 

hành chính 
TW 

Xây dựng mới 

6.4 
002.001.006.

004 
001.001.006.009 

DRM003.003

.001 

Thông tin, dữ liệu về pháp 

luật quốc tế và hợp tác quốc 

tế về pháp luật 

Thông tin, dữ liệu về pháp luật quốc tế và 

hợp tác quốc tế về pháp luật 
TW 

Xây dựng mới 

6.5 
002.001.006.

005 

001.001.006.010 

001.001.006.011 

DRM003.003

.002 

DRM003.002

.008 

Thông tin, dữ liệu về  tham 

mưu, hỗ trợ pháp lý thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ 

Thông tin, dữ liệu về tham mưu, hỗ trợ 

pháp lý thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ 

TW 

Xây dựng mới 

6.6 
002.001.006.

006 
001.001.006.015 

DRM003.003

.003 

Thông tin, dữ liệu về giám 

định tư pháp 
Thông tin, dữ liệu về giám định tư pháp TW 

Xây dựng mới 

7 002.001.007 001.001.007   Khoa học và công nghệ       

7.1 
002.001.007.

001 
001.001.007.001 

DRM004.007

.002  

DRM004.007

.004 

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 
TW Nâng cấp 

7.2 
002.001.007.

002 
001.001.007.002 

DRM004.007

.006 

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn 

Thông tin, dữ liệu về Quản lý xây dựng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn 
TW 

Xây dựng mới 

7.3 
002.001.007.

003 
001.001.007.003 

DRM004.007

.003 

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý các hoạt động về phát 

Thông tin, dữ liệu về Quản lý các hoạt 

động về phát triển tiềm lực khoa học và 
TW 

Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

triển tiềm lực khoa học và 

công nghệ 

công nghệ 

7.4 
002.001.007.

004 
001.001.007.004 

DRM004.007

.004 

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý hoạt động chuyển giao 

công nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Quản lý hoạt động 

chuyển giao công nghệ 
TW 

Xây dựng mới 

7.5 
002.001.007.

005 
001.001.007.005 

DRM004.007

.007 

Thông tin, dữ liệu về Đo 

lường chất lượng sản phẩm, 

ứng dụng năng lượng 

nguyên tử 

Thông tin, dữ liệu về Đo lường chất lượng 

sản phẩm, ứng dụng năng lượng nguyên 

tử 

TW 

Xây dựng mới 

7.6 
002.001.007.

006 
001.001.007.006 

DRM004.007

.003 

Thông tin, dữ liệu về Hoạt 

động hợp tác quốc tế về 

khoa học và công nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Hoạt động hợp tác 

quốc tế về khoa học và công nghệ 
TW 

Xây dựng mới 

7.7 
002.001.007.

007 
001.001.007.007 

DRM004.007

.002 

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý hoạt động của Quỹ phát 

triển khoa học và công 

nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Quản lý hoạt động 

của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
TW 

Xây dựng mới 

7.8 
002.001.007.

008 
001.001.007.008 

DRM004.007

.001 

DRM004.007

.002 

DRM004.007

.003 

DRM004.007

.004 

Thông tin, dữ liệu về Thống 

kê hoạt động khoa học và 

công nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Thống kê hoạt động 

khoa học và công nghệ 
TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

DRM004.007

.005 

DRM004.007

.006 

DRM004.007

.007 

7.9 
002.001.007.

009 
001.001.007.009 

DRM004.007

.006 

Thông tin, dữ liệu về Áp 

dụng các hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 

Thông tin, dữ liệu về Áp dụng các hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 

TW Xây dựng mới 

7.10 
002.001.007.

010 
001.001.007.010 

DRM004.007

.001 

DRM004.007

.003 

DRM004.007

.004 

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý phát triển nhân lực, hạ 

tầng khoa học và công nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Quản lý phát triển 

nhân lực, hạ tầng khoa học và công nghệ 
TW Xây dựng mới 

7.11 
002.001.007.

011 
001.001.007.011 

DRM004.007

.004 

Thông tin, dữ liệu về Thẩm 

định chương trình, đề án, 

nhiệm vụ chuyên môn, dự 

án đầu tư thiết bị khoa học 

và công nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Thẩm định chương 

trình, đề án, nhiệm vụ chuyên môn, dự án 

đầu tư thiết bị khoa học và công nghệ 

TW Xây dựng mới 

7.12 
002.001.007.

012 
001.001.007.012 

DRM004.007

.001  

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý giải thưởng về khoa học 

và công nghệ 

Thông tin, dữ liệu về Quản lý giải thưởng 

về khoa học và công nghệ 
TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

8 002.001.008 001.001.008   Hợp tác quốc tế       

8.1 
002.001.008.

001 

001.001.008.001 

001.001.008.003 

001.001.008.008 

001.001.008.009 

DRM002.012

.004 

DRM002.006

.009 

DRM002.012

.007  

Thông tin, dữ liệu về kế 

hoạch, chương trình hợp 

tác quốc tế 

Thông tin, dữ liệu về kế hoạch, chương 

trình hợp tác quốc tế 
TW Xây dựng mới 

8.2 
002.001.008.

002 

001.001.008.002 

001.001.008.010 

DRM002.012

.004 

Thông tin, dữ liệu về quản 

lý đoàn ra, đoàn vào 

Thông tin, dữ liệu về quản lý đoàn ra, 

đoàn vào 
TW Xây dựng mới 

8.3 
002.001.008.

004 

001.001.008.004 

001.001.008.005 

001.001.008.006 

DRM002.012

.005 

DRM002.012

.008  

Thông tin, dữ liệu về quản 

lý điều ước, thỏa thuận 

quốc tế 

Thông tin, dữ liệu về quản lý điều ước, 

thỏa thuận quốc tế 
TW Xây dựng mới 

8.4 
002.001.008.

005 
001.001.008.007 

DRM001.002

.003 

DRM001.002

.010 

DRM002.012

.006 

Thông tin, dữ liệu về quản 

lý chương trình, dự án có sử 

dụng vốn nước ngoài 

Thông tin, dữ liệu về quản lý chương 

trình, dự án có sử dụng vốn nước ngoài 
TW Xây dựng mới 

II THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 002.002.001 001.002.001   
Thông tin, dữ liệu về tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả 

Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả 
TW Nâng cấp 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

2 002.002.002 001.002.002   

Thông tin, dữ liệu về tiếp 

nhận và xử lý thủ tục hành 

chính tiếp nhận từ cơ quan 

khác 

Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận và xử lý 

thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan 

khác 

TW Nâng cấp 

3 002.002.003 001.002.003   

Thông tin, dữ liệu về trình 

và phê duyệt kết quả thủ tục 

hành chính 

Thông tin, dữ liệu về trình và phê duyệt 

kết quả thủ tục hành chính 
TW Nâng cấp 

4 002.002.004 001.002.004   
Thông tin, dữ liệu về xử lý 

nghĩa vụ tài chính 

Thông tin, dữ liệu về xử lý nghĩa vụ tài 

chính 
TW Nâng cấp 

III THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH 

III.1 LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

1 002.003.001 001.003.009.004 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Tổng 

hợp đới bờ vùng Bắc Trung 

bộ và duyên hải Trung Bộ 

Thông tin, dữ liệu về tổng hợp và cơ chế 

chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo sự kết nối 

thông tin toàn diện phục vụ quản lý tổng 

hợp đới bờ giữa các tỉnh, thành phố vùng 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. 

TW, ĐP Nâng cấp 

2 002.003.002 001.003.009.006 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về giao 

khu vực biển cho tổ chức, 

cá nhân 

Thông tin, dữ liệu về về hồ sơ giao khu 

vực biển cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời 

xây dựng Thông tin, dữ liệu về bản đồ các 

khu vực biển đã giao cho tổ chức, cá nhân. 

QG Nâng cấp 

3 002.003.003 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Địa 

hình đáy biển 

Thông tin, dữ liệu về địa hình đáy biển ở 

các tỷ lệ. Bao gồm: 

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình đáy 

TW, ĐP Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

biển tỷ lệ 1/10.000. 

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình đáy 

biển tỷ lệ 1/50.000. 

- Thông tin, dữ liệu về nền địa lý biển tỉ lệ 

1:50.000. 

4 002.003.004 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Ranh 

giới biển Việt Nam 

- Thông tin, dữ liệu về các văn bản quốc 

tế, khu vực và Việt Nam về biển 

- Thông tin, dữ liệu về địa danh tên đảo 

Việt Nam 

- HThông tin, dữ liệu về sơ đồ, bản đồ 

TW Xây dựng mới 

5 002.003.005 001.003.006 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Khí 

tượng Thủy văn biển 

Thông tin, dữ liệu về về khí tượng thủy 

văn biển phục vụ xây dựng CSDL về quốc 

gia về các kết quả điều tra cơ bản điều 

kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường các 

kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, 

tài nguyên các vùng biển Việt Nam, thống 

nhất quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin 

dữ liệu một cách khoa học, đáp ứng yêu 

cầu cấp bách trong việc quản lý và sử 

dụng dữ liệu điều tra khảo sát nghiên cứu 

biển trong cả nước. 

TW Xây dựng mới 

6 002.003.006 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Địa 

chất khoáng sản biển 

Thông tin, dữ liệu về về hiện trạng địa 

chất, khoáng sản biển. Thống kê chi tiết 

các dữ liệu thuộc 3 đề án điều tra địa chất 

khoáng sản biển theo các chuyên ngành, 

TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

dữ liệu thuộc tính và các loại bản đồ. 

Thống kê tình hình thu thập, tổng hợp và 

bổ sung thông tin các công trình nghiên 

cứu điều tra địa chất khoáng sản trên bờ 

thuộc các dải ven biển và hải đảo 

7 002.003.007 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Dầu 

khí 

Bao gồm: 

- Các đối tượng dầu khí  

- Số liệu về hợp đồng dầu khí 

- Số liệu tìm, kiếm thăm dò và khai thác 

dầu khí 

- Số liệu hoạt động dầu khí thuộc lĩnh vực 

hạ nguồn dầu khí  

- Số liệu về bản đồ hoạt động dầu khí. 

TW Xây dựng mới 

8 002.003.008 001.003.003 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Môi 

trường biển 

Bao gồm: 

- Dữ liệu quan trắc môi trường biển. 

- Bản đồ nhạy cảm môi trường (tỉ lệ 

1:50.000) 

- Dữ liệu Hồ sơ đánh giá về môi trường 

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ nhạy cảm 

môi trường 

TW Xây dựng mới 

9 002.003.009 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Tài 

nguyên đất ven biển và hải 

đảo 

Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên đất ven 

biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý, 

khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển phục vụ phát triển kinh tế. 

TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

10 002.003.010 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Tài 

nguyên nước vùng ven biển 

và đảo Việt Nam 

Bao gồm: 

- Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng 

nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển 

tỉ lệ 1:100.000 

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất vùng 

ven biển và hải đảo tỷ lệ 1:200.000 

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 

1:50.000 

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 

1:25.000 

- Hồ sơ về dữ liệu tài nguyên đất, nước 

ven biển 

TW Xây dựng mới 

11 002.003.011 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Viễn 

thám biển 

Bao gồm: 

- Ảnh Spot 2, 4, 5 nắn mức 2A độ phân 

giải 10m 

- Ảnh Spot 5 nắn mức 2A độ phân giải 

2,5m 

- Ảnh Meris 2A độ phân giải 300m 

- Ảnh EnvisatAsar 2A độ phân giải 150m 

TW Xây dựng mới 

12 002.003.012 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về Các 

điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên vị thế, kỳ quan sinh 

thái biển 

Bao gồm: 

- Thông tin về các bản đồ tỷ lệ 

1:1.000.000 và 1:500.000. 

 - Thông tin về các bản đồ tỷ lệ 1:250.000, 

1:200.000, 1:100.000 và một số tỷ lệ khác 

 - Các tài liệu văn bản chuyên đề về khí 

TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

tượng thủy văn và hải dương học. 

 - Các văn bản chuyên đề về môi trường. 

- Các văn bản chuyên đề về sinh vật biển 

và nguồn lợi hải sản.  

- Tài liệu về địa chất - địa mạo, địa vật lý, 

trầm tích, khoáng sản, mặt cắt địa chất - 

địa vật lý, cột địa tầng và cổ sinh.  

- Tài liệu chuyên đề về lĩnh vực khảo sát 

thực địa và các lĩnh vực khác.  

- Thông tin về các đảo trên vùng biển Việt 

Nam 

13 002.003.013 
001.003.009.007 

001.003.010.008 

DRM02.006.

007 

Thông tin, dữ liệu về đa 

dạng sinh học và nguồn lợi 

thủy, hải sản vùng biển 

Việt Nam 

Tập hợp, hệ thống hóa các số liệu về tài 

nguyên sinh vật biển. 

Số hóa, biên tập, chuẩn hóa, tích hợp vào 

mô hình Thông tin, dữ liệu về về tài 

nguyên sinh vật biển đã được xây dựng 

trong dự án Xây dựng, hệ thống hóa 

Thông tin, dữ liệu về biển quốc gia về các 

kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, 

tài nguyên và môi trường các vùng biển 

Việt Nam. 

Xây dựng bộ số liệu metadata về tài 

nguyên sinh vật biển. 

TW Xây dựng mới 

14 002.003.014 001.003.009.008 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về phục 

vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ 

Thông tin, dữ liệu về bao gồm: 

- Dữ liệu bản đồ số các khu vực đổ bộ trên 
TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

thuật và quốc phòng an 

ninh trên biển và thềm lục 

địa Việt Nam 

bờ biển, đảo sử dụng trong tác chiến hải 

quân của Quân đội nhân dân Việt Nam 

- Thông tin, dữ liệu về hải đồ dùng cho hải 

quân nhân dân Việt Nam 

- Thông tin, dữ liệu về kết quả điều tra 

khảo sát môi trường biển 

- Thông tin, dữ liệu về các công trình quân 

sự trên biển 

15 002.003.015 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về hệ 

thống cửa sông và đê biển 

Thiết lập nội dung thông tin cho cơ sở dữ 

liệu về hệ thống các cửa sông và hệ thống 

đê biển, nhằm thống nhất quản lý và sử 

dụng thông tin, dữ liệu liên quan đến hệ 

thống đê và hệ thống cửa sông Việt Nam 

phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm 

an ninh quốc phòng trong thời kỳ công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

TW Xây dựng mới 

16 002.003.016 001.003.009.008 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về về số 

liệu các hoạt động kinh tế 

xã hội liên quan đến biển 

Thông tin, dữ liệu về về các hoạt động 

kinh tế xã hội liên quan đến biển theo các 

chuyên đề: đất đai ven biển, dân số lao 

động, GDP và cơ cấu kinh tế, sản xuất 

công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, sản 

xuất lâm nghiệp, ngành thủy sản, thương 

mại du lịch, thu chi ngân sách, đầu tư xã 

hội, giáo dục đào tạo, y tế,… 

TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

17 002.003.017 001.003.010.006 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về về 

thiên tai biển Việt Nam 

Bộ dữ liệu về thiên tai biển và ven biển 

Việt Nam, phục vụ nghiên cứu tìm biện 

pháp giảm thiểu những thiệt hại do thiên 

tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm 

bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền 

lãnh thổ. 

TW Xây dựng mới 

18 002.003.018 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về về hệ 

thống giao thông vận tải 

biển 

Thông tin, dữ liệu về về giao thông vận tải 

biển, phục vụ phát triển kinh tế, an toàn 

hang hải. Bao gồm các dữ liệu:  

- Cơ sở hạ tầng cảng biển 

- Vận tải biển 

- Luồng tàu biển 

- An toàn hàng hải 

- Môi trường cảng biển 

TW Xây dựng mới 

19 002.003.019 001.003.004 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về để 

phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành ứng phó, khắc 

phục và giải quyết hậu quả 

sự cố tràn dầu trên biển 

Thông tin, dữ liệu về phục vụ kịp thời cho 

công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc 

phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu 

trên biển. 

TW Xây dựng mới 

20 002.003.020 001.003.007.002 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về nền 

thông tin địa lý biển khu 

vực Vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1 : 

50 000 

Thông tin, dữ liệu về nền thông tin địa lý 

biển khu vực Vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1:50000 

phục vụ phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ 

quyền trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Bao gồm: 

TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

- Điểm đo đạc cơ sở 

- Biên giới quốc gia, địa giới hành chính 

- Địa hình 

- Thủy hệ 

- Giao thông 

- Dân cư - Công trình hạ tầng 

- Phủ bề mặt 

21 002.003.021 001.003.001 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về tài 

nguyên môi trường một số 

hải đảo, cụm đảo lớn quan 

trọng 

Bổ sung, cập nhật dữ liệu điều tra một số 

đảo và cụm đảo Việt Nam vào hệ thống 

CSDL biển quốc gia về các kết quả điều 

tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên 

và môi trường các vùng biển Việt Nam.  

TW Xây dựng mới 

22 002.003.022 001.003.001 
DRM02.011.

007 

Thông tin, dữ liệu về điều 

tra cơ bản về điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên môi 

trường các vùng biển Việt 

Nam  

Hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu 

về về tài nguyên và môi trường biển và 

hải đảo, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, 

hiện đại, có độ tin cậy cao, phục vụ phát 

triển kinh tế biển, phát triển kinh tế - xã 

hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về tài nguyên và môi trường 

biển. 

TW Xây dựng mới 

III.2 LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1 002.004.001 001.004.003 
DRM02.006.

009 

Thông tin, dữ liệu về về 

thiên tai khí hậu 

Lưu trữ , quản lý, vận hành và khai thác 

thông tin, dữ liệu về phục vụ QLNN về 

thiên tai khí hậu, bao gồm dữ liệu về: Bão, 

TW, ĐP Nâng cấp 



80 
 

STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

Động đất, Sóng thần, Dông, Tố lốc, Gió 

khô nóng, Hạn hán, Mưa đá, Mưa lớn, Lũ 

lịch sử, Sương mù, Sương muối, Sạt lở 

đất, Nhiệt độ tối cao, Nhiệt độ tối thấp 

2 002.004.002 
001.004.003.001 

001.004.003.002 

DRM02.006.

009 

Thông tin, dữ liệu về quốc 

gia về biến đổi khí hậu 

Bao gồm: 

- Kịch bản biến đổi khí hậu 

- Các thể chế, chính sách về BĐKH 

- Các hoạt động về BĐKH 

QG Nâng cấp 

3 002.004.003 
001.004.002.002 

001.004.003.004 

DRM02.006.

009 

DRM02.006.

003 

Thông tin, dữ liệu về về 

quản lý, giám sát thông tin 

dữ liệu biến đổi khí hậu 

Bao gồm: 

- Trạm giám sát biến đổi khí hậu; 

- Dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính; 

- Các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu 

TW, ĐP Xây dựng mới 

4 002.004.004 001.004.002.003 
DRM02.006.

009 

Thông tin, dữ liệu về về tín 

chỉ các-bon 

Bao gồm: 

- Thông tin đơn vị có tín chỉ các-bon; 

- Hồ sơ tín chỉ các-bon; 

- Số lượng tín chỉ các-bon; 

- Quá trình trao đổi, mua, bán tín chỉ các-

bon. 

TW Xây dựng mới 

5 002.004.005 

001.004.005 

001.004.006 

001.004.007 

DRM02.006.

009 

Thông tin, dữ liệu về hợp 

tác quốc tế về biến đổi khí 

hậu 

Bao gồm: 

- Các hoạt động hợp tác quốc tế về biến 

đổi khí hậu 

- Các cơ chế chính sách của quốc tế về 

BĐKH 

- Kết quả Các hoạt động đàm phán quốc 

TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

tế 

- Các chương trình, dự án về biến đổi khí 

hậu của Các tổ chức quốc tế 

6 002.004.006 001.004.004.001 
DRM02.006.

009 

Thông tin, dữ liệu về về thủ 

tục hành chính lĩnh vực 

biến đổi khí hậu 

Bao gồm: 

- Hồ sơ các thủ tục hành chính 

- Quá trình xử lý thủ tục hành chính 

- Kết quả thủ tục hành chính 

- Báo cáo các Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính. 

TW Xây dựng mới 

III.3 LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

1 002.005.001 001.005.003.005 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về đo đạc 

và bản đồ về biên giới quốc 

gia 

Lưu trữ, quản lý, cập nhật hồ sơ về biên 

giới theo chức năng chuyên môn. Bao 

gồm: 

- Thông tin, dữ liệu về biên giới quốc gia 

Việt Nam - Trung Quốc; 

- Thông tin, dữ liệu về biên giới Việt Nam 

- Lào;  

- Thông tin, dữ liệu về biên giới Việt Nam 

- Campuchia. 

QG Xây dựng mới 

2 002.005.002 001.005.003.006 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về đo đạc 

và bản đồ về địa giới hành 

chính 

Lưu trữ, quản lý, cập nhật hồ sơ về địa 

giới hành chỉnh theo chức năng chuyên 

môn. Bao gồm: 

- Dữ liệu địa giới hành chính  

- Dữ liệu hồ sơ địa giới hành chính 

TW, ĐP Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

- Siêu dữ liệu địa giới hành chính 

3 002.005.003 001.005.001 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về cấp 

phép hoạt động đo đạc và 

bản đồ 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp mới, cấp 

đổi, cấp lại, cấp bổ sung và thu hồi giấy 

phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

TW, ĐP Xây dựng mới 

4 002.005.004 001.005.001 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về chứng 

chỉ hoạt động đo đạc và bản 

đồ 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp chứng chỉ 

đo đạc và bản đồ 
TW, ĐP Xây dựng mới 

5 002.005.005 001.005.001 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về quản 

lý hoạt động đo đạc và bản 

đồ. 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ chia sẻ công 

tác hoạt động đo đạc và bản đồ  

Thông tin, dữ liệu về báo cáo kết quả kiểm 

tra hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm 

vi toàn quốc 

TW, ĐP Xây dựng mới 

6 002.005.006 001.005.003.004 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về bản 

đồ địa hình quốc gia 

Bao gồm: 

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học 

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ tầng 

- Lớp dữ liệu địa hình 

- Lớp dữ liệu giao thông 

- Lớp dữ liệu thủy hệ 

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt 

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới 

QG Xây dựng mới 

7 002.005.007 001.005.003.003 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về ảnh 

hàng không 

Lưu trữ, quản lý, vận hành và khai thác 

thông tin, dữ liệu về ảnh hàng không 
TW Xây dựng mới 

8 002.005.008 001.005.003.001 DRM02.006. Thông tin, dữ liệu về điểm Bao gồm: QG Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

001.005.002.001 011 gốc đo đạc quốc gia, các 

mạng lưới đo đạc quốc gia 

- Dữ liệu mốc tọa độ quốc gia 

- Dữ liệu mốc độ cao quốc gia 

- Dữ liệu mốc trọng lực quốc gia 

- Dữ liệu trạm định vị vệ tinh quốc gia 

- Dữ liệu các mạng lưới tọa độ quốc gia 

- Dữ liệu các mạng lưới độ cao quốc gia 

- Dữ liệu các mạng lưới trọng lực quốc gia 

9 002.005.009 
001.005.006.002 

001.005.003.004 

DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về nền 

địa lý quốc gia 

Bao gồm: 

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học 

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ tầng 

- Lớp dữ liệu địa hình 

- Lớp dữ liệu giao thông 

- Lớp dữ liệu thủy hệ 

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt 

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới 

QG Xây dựng mới 

10 002.005.0010 001.005.003.007 
DRM02.006.

011 

Thông tin, dữ liệu về địa 

danh 

Bao gồm: 

- Dữ liệu địa danh sơn văn 

- Dữ liệu địa danh thủy văn 

- Dữ liệu địa danh dân cư 

- Dữ liệu địa danh kinh tế xã hội 

TW Xây dựng mới 

11 002.005.0011 
001.005.005.001 

001.005.005.002 

DRM02.006.

011 

Hạ tầng dữ liệu không gian 

địa lý quốc gia (NSDI) 

Bao gồm: 

- Dữ liệu không gian địa lý quốc gia 

- Dịch vụ về dữ liệu không gian địa lý 

quốc gia 

- Cổng thông tin không gian địa lý Việt 

QG Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

Nam 

III.4 LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1 002.006.001 

001.006.002 

001.006.003.001 

001.006.004.001 

001.006.004.002 

001.006.005.003 

DRM002.006

.010 

Thông tin, dữ liệu về phục 

vụ dự báo 
Thông tin, dữ liệu về phục vụ dự báo TW Nâng cấp 

2 002.006.002 001.006.004.001 
DRM002.006

.010 

Thông tin, dữ liệu về thiên 

tai khí tượng thủy văn 

Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí tượng 

thủy văn 
TW, ĐP Nâng cấp 

3 002.006.003 001.006.003.001 
DRM002.006

.010 

Thông tin, dữ liệu về tư liệu 

KTTV 
Thông tin, dữ liệu về tư liệu KTTV TW Nâng cấp 

4 002.006.004 

001.006.001.003 

001.006.001.004 

001.006.001.002 

001.006.003.001 

001.006.003.002 

001.006.004.002 

001.006.005.003 

DRM002.006

.010 

Thông tin, dữ liệu về 

KTTV Quốc gia 

Lưu trữ thông tin dữ liệu của KTTV về 

quan trắc, dự báo, cảnh báo, hồ sơ kỹ thuật 

trạm,biến đổi khí hậu, các chương trình 

nghiên cứu khóa học, văn bản pháp luật 

KTTV 

QG Nâng cấp 

5 002.006.005 001.006.001 
DRM002.006

.010 

Thông tin, dữ liệu về quản 

lý mạng lưới trạm khí 

tượng thủy văn 

Thông tin, dữ liệu về quản lý, khai thác, 

mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 
TW, ĐP Nâng cấp 

6 002.006.006 
001.006.001.004 

001.006.001.005 

DRM002.006

.010 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ 

về KTTV 

Thông tin, dữ liệu về lưu trữ các thông tin 

văn bản hồ sơ, các nghiên cứu về KTTV 
TW, ĐP Nâng cấp 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

001.006.002.001 

001.006.003.001 

001.006.004.001 

001.006.004.002 

001.006.005.001 

001.006.005.002 

IV.5 LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

1 002.007.001 001.007.003.002 
DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về cấp 

phép tài nguyên nước 

Tổng hợp, đánh giá, phân loại, xây dựng 

Thông tin, dữ liệu về cấp phép tài nguyên 

nước đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ và 

thống nhất 

TW, ĐP Nâng cấp 

2 002.007.002 
001.007.001.001 

001.007.001.002 

DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về kết 

quả điều tra, đánh giá tài 

nguyên nước 

Thông tin, dữ liệu về về kết quả điều tra, 

đánh giá về tài nguyên nước nhằm phục 

vụ công tác quản lý tài nguyên nước; xây 

dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch phát triển tài nguyên nước của 

vùng, địa phương; phục vụ nhu cầu chia 

sẻ, khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về 

kết quả điều tra tài nguyên nước của cộng 

đồng. 

TW, ĐP Nâng cấp 

3 002.007.003 
001.007.001.001 

001.007.002.003 

DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về quan 

trắc tài nguyên nước 

Thông tin, dữ liệu về phục vụ quan trắc tài 

nguyên nước phục vụ công tác kiểm tra, 

phối hợp thực hiện quy trình vận hành liên 

hồ chứa trên các lưu vực sông. 

TW, ĐP Nâng cấp 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

4 002.007.004 001.007.001.002 
DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về quy 

hoạch tài nguyên nước 

Quản lý quy hoạch, kế hoạch tài nguyên 

nước chung cả nước 
QG Xây dựng mới 

5 002.007.005 001.007.001.001 
DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về bản 

đồ tài nguyên nước 
Quản lý bản đồ về tài nguyên nước TW, ĐP Xây dựng mới 

6 002.007.006 001.007.004 
DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về bảo 

vệ, phòng chống khắc phục 

hậu quả do nước gây ra 

Quản lý hành lang, bảo vệ chất lượng 

nguồn nước sinh hoạt, nguồn nước phục 

vụ nông nghiệp, nước dưới đất, nước 

biển,… 

TW, ĐP Xây dựng mới 

7 002.007.007 

001.007.001.001 

001.007.002.006 

001.007.003.002 

001.007.004.002 

DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về lưu 

vực sông, hồ chứa 
Quản lý lưu vực sông, hồ chứa QG Xây dựng mới 

8 002.007.008 
001.007.001.001 

001.007.001.003 

DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về hoạt 

động khai thác, sử dụng và 

xả nước thải vào nguồn 

nước 

Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng và 

xả nước thải vào nguồn nước 
TW, ĐP Xây dựng mới 

9 002.007.009 
001.007.001.001 

001.007.003.002 

DRM002.011

.004 

Thông tin, dữ liệu về Thông 

tin – Lưu trữ TNN 

Quản lý dữ liệu thông tin, lưu trữ dữ liệu 

TNN 
TW, ĐP Xây dựng mới 

III.6 LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1 001.008.003 002.008.001 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về địa 

chính 

Thông tin, dữ liệu về về lập, chỉnh lý bản 

đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 

TW, ĐP Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

hồ sơ địa chính; 

2 001.008.001 002.008.002 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất 

Thông tin, dữ liệu về báo cáo thuyết minh 

tổng hợp, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, 

bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

TW, ĐP Xây dựng mới 

3 001.008.004 002.008.003 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về giá 

đất 

Thông tin, dữ liệu về bảng giá đất, bảng 

giá đất điều chỉnh, bổ sung; hệ số điều 

chỉnh giá đất; giá đất cụ thể; giá trúng đấu 

giá quyền sử dụng đất; thông tin giá đất 

trong Phiếu thu thập thông tin về thửa đất 

TW, ĐP Xây dựng mới 

4 001.008.009 002.008.004 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về thống 

kê, kiểm kê đất đai 

Thông tin, dữ liệu về báo cáo, biểu, bảng 

số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất  

TW, ĐP Xây dựng mới 

5 001.008.007 002.008.005 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về điều 

tra cơ bản về đất đai 
Thông tin, dữ liệu về về hồ sơ địa chính TW, ĐP Xây dựng mới 

6 001.008.002 002.008.006 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về thông 

tin hỗ trợ giao dịch bất 

động sản 

Thông tin, dữ liệu về về các loại đất phân 

theo hiện trạng sử dụng đất 
TW, ĐP Xây dựng mới 

7 001.008.010 002.008.007 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về đất 

đai theo chuyên đề 

Thông tin, dữ liệu về về đánh giá chất 

lượng đất và phân hạng đất 
TW, ĐP Xây dựng mới 

8 001.008.002 002.008.008 
DRM002.011

.001 

Thông tin, dữ liệu về liên 

thông 
 Thông tin, dữ liệu về về đất đai TW, ĐP Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

III.7 LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

1 002.009.001 

001.009.008 

001.009.001 

001.009.012 

001.009.001.004  

001.009.003 

001.009.006.006 

DRM002.006

.005 

DRM002.001

.010 

Thông tin, dữ liệu quốc gia 

về Môi trường 

Tích hợp các lớp thông tin từ các thông 

tin, dữ liệu về thành phần lên một hệ 

thống dùng chung 

QG Xây dựng mới 

2 002.009.002 001.009.008 

DRM002.001

.010 Quản lý 

chất thải 

Thông tin, dữ liệu về 

Nguồn thải 

Quản lý, theo dõi đồng bộ hiện trạng, diễn 

biến phát sinh chất thải theo nguồn thải từ 

Trung ương đến địa phương. 

QG Xây dựng mới 

3 002.009.003 001.009.008 
DRM002.001

.010  

Thông tin, dữ liệu về Ô 

nhiễm tồn lưu 
  TW, ĐP Xây dựng mới 

4 002.009.004 001.009.001 
DRM002.006

.005 

Thông tin, dữ liệu về Các 

báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

  TW, ĐP Xây dựng mới 

5 002.009.005 001.009.012 
DRM002.006

.002  

Thông tin, dữ liệu về Thanh 

tra, kiểm tra hoạt động bảo 

vệ môi trường 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ chia sẻ công 

tác thanh tra, kiểm tra môi trường; Thông 

tin, dữ liệu về báo cáo kết quả thanh tra, 

kiểm tra môi trường trên phạm vi toàn 

quốc 

TW, ĐP Xây dựng mới 

6 002.009.006 

001.009.001.004 

Quy hoạch 

BVMT 

DRM002.006

.002  

DRM002.006

Thông tin, dữ liệu về Bảo 

tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học 

Lưu trữ các thông tin về đa dạng sinh học 

quốc gia, an toàn sinh học, môi trường các 

khu bảo tồn, vườn quốc gia toàn quốc, đất 

TW, ĐP Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

001.009.003 

Ứng phó 

BĐKH 

001.009.012 

Thanh tra, 

kiểm tra công 

tác bảo vệ môi 

trường 

.007  ngập nước, nguồn gen 

7 002.009.007 001.009.010 
DRM002.006

.008  

Thông tin, dữ liệu về quốc 

gia về quan trắc môi trường 
  TW, ĐP Xây dựng mới 

8 002.009.008 001.009.006.006 
DRM002.006

.002  

Thông tin, dữ liệu về về bảo 

vệ môi trường làng nghề 

Thông tin, dữ liệu về để lưu trữ, quản lý 

và cập nhật các thông tin liên quan đến 

bảo vệ môi trường làng nghề 

TW, ĐP Xây dựng mới 

9 002.009.009 001.009.006 
DRM002.006

.002  

Thông tin, dữ liệu về Bảo 

vệ môi trường Khu kinh tế, 

KCN, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, cụm công 

nghiệp 

Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ  khu kinh tế 

TW, ĐP Xây dựng mới 

10 002.009.010 001.009.001   
Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý tư liệu môi trường 

Lưu trữ các thông tin về tư liệu môi 

trường 
TW, ĐP Xây dựng mới 

11 002.009.011 001.009.014 
DRM002.006

.008  

Thông tin, dữ liệu về về 

công nghệ xử lý môi trường 

Quản lý, vận hành và  cập nhật Thông tin, 

dữ liệu về các quy trình công nghệ xử lý 

môi trường 

TW, ĐP Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

III.8 LĨNH VỰC VIỄN THÁM 

1 001.010.003 002.010.01 
DRM002.006

.012 

Thông tin, dữ liệu về viễn 

thám quốc gia  

Thông tin, dữ liệu về viễn thám quốc gia 

bao gồm tập hợp các loại dữ liệu sau:                              

- Dữ liệu ảnh thô 

- Dữ liệu sản phẩm ảnh 

- Siêu dữ liệu viễn thám 

TW, ĐP  Nâng cấp 

2 001.010.004 002.010.02 
DRM002.006

.012 

Thông tin, dữ liệu về dữ 

liệu hệ thống thông tin địa 

hình - thuỷ văn cơ bản phục 

vụ phòng chống lũ lụt và 

phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

Thông tin, dữ liệu về dữ liệu hệ thống 

thông tin địa hình - thuỷ văn cơ bản phục 

vụ phòng chống lũ lụt và phát triển kinh 

tế xã hội vùng dồng bằng sông Cửu Long:                                                  

- Mô hình số độ cao độ chính xác cao với 

độ chính xác mô hình từ 0,10m - 0,20m 

khu vực có nguy cơ ngập lụt, là 0,40 m 

khu vực còn lại; 

- Các lớp thông tin địa hình địa lý cơ bản 

với độ chính xác của bản đồ địa hình tỷ lệ 

1: 5.000: 

- Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1: 5.000; 

- Lớp thông tin chuyên đề về đất đai, hiện 

trạng sử dụng đất; 

- Các lớp thông tin chuyên ngành về khí 

tượng - thủy văn, kinh tế - xã hội: Mặt cắt 

sông, lưu lượng nước theo mùa, lượng 

mưa, ... 

TW, ĐP  Nâng cấp 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

3 001.010.004 002.010.03 
DRM002.006

.012 

Thông tin, dữ liệu về Quan 

trắc lĩnh vực viễn thám 

Thông tin, dữ liệu về Quan trắc lĩnh vực 

viễn thám 
TW, ĐP  Xây dựng mới 

III.9 LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

1 002.011.001 001.011.002 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Bản 

đồ Địa chất & Khoáng sản  

Thông tin, dữ liệu về Bản đồ Địa chất các 

tỷ lệ  
TW Nâng cấp 

2 002.011.002 001.011.001 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Quy 

hoạch; Khu vực cấm; Bảo 

vệ Khoáng sản chưa khai 

thác 

Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch điều tra 

cơ bản về Địa chất và Hoạt động khoáng 

sản qua các thời kỳ 

TW Xây dựng mới 

3 002.011.003 001.011.002 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Mức 

độ điều tra Địa chất & 

Khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về mức độ điều tra địa 

chất 
TW Xây dựng mới 

4 002.011.004 001.011.005 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Mỏ, 

điểm quặng 
Thông tin, dữ liệu về mỏ điểm quặng TW Xây dựng mới 

5 002.011.005 001.011.002 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Lỗ 

khoan 

Thông tin, dữ liệu về lỗ khoan địa chất, 

địa chất thủy văn, địa chất công trình, dầu 

khí.... 

TW Xây dựng mới 

6 002.011.006 
001.011.004 

001.011.005 

DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Cấp 

phép hoạt động khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về quốc gia về cấp phép 

hoạt động khoáng sản cấp TW và ĐP 
QG Xây dựng mới 

7 002.011.007 001.011.001 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Quản 

lý hoạt động khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về quốc gia về Quản lý 

hoạt động khoáng sản, Thanh tra, kiểm 

tra....TW và ĐP 

QG Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

8 002.011.008 001.011.002 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Địa 

chất Khoáng sản Biển 

Thông tin, dữ liệu về địa chất khoáng sản 

biển các tỷ lệ 
TW Xây dựng mới 

9 002.011.009 001.011.002 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Tai 

biến địa chất 

Thông tin, dữ liệu về tai biến địa chất: 

động đất, trượt lở đất, biến động đường 

bờ.... 

TW, ĐP Xây dựng mới 

10 002.011.010 
001.011.001 

001.011.005 

DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Địa 

chất cảnh quan 

Thông tin, dữ liệu về bảo tàng địa chất 

thiên nhiên, di sản địa chất... 
QG Xây dựng mới 

11 002.011.011 001.011.007 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Thống 

kê, kiểm kê  

Thông tin, dữ liệu về Thống kê kiểm kê 

ĐC&KS 
TW Nâng cấp 

12 002.011.012 001.011.006 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Lưu 

trữ Báo cáo địa chất 

Thông tin, dữ liệu về báo cáo, tài liệu lưu 

trữ địa chất 
QG Nâng cấp 

13 002.011.013 

001.011.002 

001.011.004 

001.011.006 

DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Tài 

liệu Nguyên thủy 

Thông tin, dữ liệu về tài liệu nguyên thủy 

điều tra ĐC&KS 
TW Nâng cấp 

14 002.011.014 001.011.006 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về 

Chuyên đề 

Thông tin, dữ liệu về chuyên đề ĐC&KS 

(địa vật lý, kiến tạo, địa mạo...) 
TW Xây dựng mới 

15 002.011.015 001.011.004 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản 

Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
TW Xây dựng mới 

16 002.011.016 001.011.008 
DRM002.011

.003 

Thông tin, dữ liệu về Tính 

tiền cấp quyền khai thác  

Thông tin, dữ liệu về Tính tiền cấp quyền 

khai thác  
TW Xây dựng mới 

17 002.011.017 001.011.002 DRM002.011 Thông tin, dữ liệu về Quan Thông tin, dữ liệu về Quan trắc Địa chất TW Xây dựng mới 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

.003 trắc Địa chất & Khoáng sản & Khoáng sản 

IV THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ CUNG CẤP, CHIA SẺ 

1       Thông báo thông tin dữ liệu Thông báo thông tin dữ liệu TW, ĐP Nâng cấp 

2       Tìm kiếm thông tin dữ liệu Tìm kiếm thông tin dữ liệu TW, ĐP Nâng cấp 

3       Chia sẻ thông tin dữ liệu Chia sẻ thông tin dữ liệu TW, ĐP Nâng cấp 

4       Khai thác thông tin dữ liệu Khai thác thông tin dữ liệu TW, ĐP Nâng cấp 

V THU THẬP, PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

1       Thu thập, tổng hợp dữ liệu Thu thập, tổng hợp dữ liệu TW, ĐP Nâng cấp 

2       Kết nối dữ liệu Kết nối dữ liệu TW, ĐP Nâng cấp 

3       Quản lý, lưu trữ Quản lý, lưu trữ TW, ĐP Nâng cấp 

4       Phân tích dữ liệu Phân tích dữ liệu TW, ĐP Nâng cấp 

5       Hỗ trợ ra quyết định Hỗ trợ ra quyết định TW, ĐP Nâng cấp 

VI THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ TƯƠNG TÁC, TRUYỀN THÔNG 

1       
Nghiệp vụ Cổng thông tin 

điện tử 
Nghiệp vụ Cổng thông tin điện tử TW, ĐP Nâng cấp 

2       
Tương tác với các Sở 

TNMT các địa phương 

Tương tác với các Sở TN&MT các địa 

phương 
TW, ĐP Nâng cấp 

3       
Tọa đàm người dân, doanh 

nghiệp 
Tọa đàm người dân, doanh nghiệp TW, ĐP Nâng cấp 
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STT 
Mã DRM 

MONRE 

Mã BRM  

MONRE 

Mã DRM  

KTCPĐT VN 

Danh mục thông tin,  

dữ liệu 
Mô tả 

Cấp triển 

khai 

(TW, ĐP, 

QG) 

Hiện trạng 

4       Hỏi đáp, tham vấn ý kiến Hỏi đáp, tham vấn ý kiến TW, ĐP Nâng cấp 

5       Quảng bá các sự kiện Quảng bá các sự kiện TW, ĐP Nâng cấp 
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PHỤ LỤC 04: CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TRIỂN KHAI 

KIẾN TRÚC CPĐT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Bao gồm công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, môi trường 

pháp lý, truyền thông nhằm bảo đảm các điều kiện triển khai các hệ thống thông 

tin. 

Bảng 4:  Danh mục chính sách, chỉ đạo quản lý 

STT Nội dung Kế hoạch 

I 
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

quy định kỹ thuật 

1.  
Xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành 

các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 
10/2019 

2.  
Xây dựng Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 

dụng phí cung cấp thông tin dữ liệu đất đai 
2019-2025 

3.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu lĩnh vực đất đai 
2019 - 2021 

4.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước 
2019 - 2022 

5.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản 
2019 - 2022 

6.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu lĩnh vực môi trường 
2019 - 2022 

7.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn 
2019 - 2022 

8.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu lĩnh vực biến đổi khí hậu 
2019 - 2022 

9.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 
2019 - 2020 

10.  
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về 

cơ sở dữ liệu lĩnh vực biển và hải đảo 
2019 - 2022 

11.  
Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu 

lĩnh vực viễn thám 
2020 

12.  

Xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật phục vụ thu thập, chuẩn 

hóa, xây dựng, tích hợp, kết nối liên thông, chia sẻ thông tin dữ liệu 

tài nguyên và môi trường 

2019 - 2022 
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STT Nội dung Kế hoạch 

13.  
Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý, vận hành và sử dụng 

các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ 
2019 - 2020 

14.  

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2888/QĐ-

BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 về ban hành Quy chế làm việc 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với phương thức làm 

việc, chỉ đạo điều hành thông qua môi trường mạng 

2019 

15.  

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1568/QĐ-

BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2012 về ban hành Quy chế công tác 

văn thư - lưu trữ của Bộ phù hợp với các quy định về xử lý văn bản 

điện tử, hồ sơ công việc trên môi trường mạng và lưu trữ điện tử 

2019 - 2020 

16.  

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2868/QĐ-

BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2014 về ban hành Quy chế tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2019 - 2020 

17.  

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiên bộ mã định danh điện tử của các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ thống nhất theo quy định, hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, với tất cả các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương 

2020 

18.  
Xây dựng quy định về chia sẻ thông tin, dữ liệu; cơ chế phát huy 

nguồn lực từ thông tin dữ liệu của ngành 
2019 - 2022 

II An toàn, an ninh thông tin 

19.  

Quyết định số 3313/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2017 Ban 

hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018 - 2020 

Tiếp tục triển 

khai 

20.  

Thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin 

của Bộ theo cấp độ theo quy định 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 

Triển khai  

thực hiện 

21.  

Xây dựng Kế hoạch ứng cứu sự cố tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và các đơn vị thuộc Bộ; thực hiện việc diễn tập và 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 

Triển khai  

thực hiện 

22.  Triển khai các giải pháp phòng chống mã độc tại Bộ Tài nguyên và Triển khai  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2016-nd-cp-quy-che-lam-viec-cua-chinh-phu-324082.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2016-nd-cp-quy-che-lam-viec-cua-chinh-phu-324082.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2016-nd-cp-quy-che-lam-viec-cua-chinh-phu-324082.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2016-nd-cp-quy-che-lam-viec-cua-chinh-phu-324082.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2016-nd-cp-quy-che-lam-viec-cua-chinh-phu-324082.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2016-nd-cp-quy-che-lam-viec-cua-chinh-phu-324082.aspx
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Môi trường nhằm nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại 

theo quy định của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 

của Thủ tướng Chính phủ 

thực hiện 

23.  

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong 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  

thực hiện 

24.  

Phối hợp với Bộ Công an triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật An 

ninh mạng và các giải pháp bảo vệ an ninh mạng tại Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Triển khai  

thực hiện 

25.  

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai dịch vụ chứng thực 

chữ ký số, xác thực điện tử cho các hệ thống thông tin của Bộ và trên 

các thiết bị di động; triển khai các giải pháp bảo mật thông tin và 

đánh giá, giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của 

Bộ 

Triển khai  

thực hiện 

III 
Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, phát triển CPĐT, nguồn lực triển khai 

xây dựng CPĐT 

26.  

Xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường giai đoạn 2021-2025 và triển khai ứng dụng có hiệu 

quả các kết quả nghiên cứu của Chương trình phục vụ phát triển 

Chính phủ điện tử 

Triển khai 

thực hiện 

27.  

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp, sản phẩm công nghệ 

thông tin mới, hiện đại (như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối 

(Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), 

thực tại ảo (VR), …) trong việc thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu; 

xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên 

ngành và giải quyết các bài toán phức tạp đặt ra của các lĩnh vực 

trong ngành tài nguyên và môi trường 

Triển khai 

thực hiện 

28.  

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình hợp tác quốc tế về 

khoa học và công nghệ, ưu tiên các công nghệ theo xu hướng Cách 

mạng công nghiệp 4.0; học tập kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ 

điện tử, nhận chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả các giải pháp, 

công nghệ của các quốc gia có nền công nghệ tiên tiến, các hãng 

công nghệ lớn và các đối tác quốc tế, bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật, không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, đặc biệt trong 

vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo đảm không lộ lọt thông 

tin, bí mật quốc gia 

Triển khai 

thực hiện 
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29.  
Làm chủ, phát triển, quản lý mã nguồn các hệ thống thông tin, phần 

mềm được đầu tư trong các chương trình, dự án, nhiệm vụ. 

Triển khai 

thực hiện 

30.  
Tìm kiếm, vận động tài trợ, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác quốc tế liên 

quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử 

Triển khai 

thực hiện 

31.  

Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực xây dựng 

Chính phủ điện tử của Bộ. Khuyến khích thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp 

khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành, không sử dụng 

nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng 

Chính phủ điện tử. 

Triển khai 

thực hiện 

32.  

Tiếp tục xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các 

cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ về Chính phủ điện 

tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin của Bộ phục vụ phát 

triển Chính phủ điện tử, về an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng 

Triển khai 

thực hiện 

33.  

Tiếp tục chủ động, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, 

viên chức các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng, phát triển Chính 

phủ điện tử, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp qua đó tạo 

sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ 

điện tử 

Triển khai 

thực hiện 

34.  

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương tuyên 

truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực 

hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo 

hình thức dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống một cửa điện tử và 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Triển khai 

thực hiện 

35.  

Tập trung triển khai chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; xây dựng, phát 

triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin của Bộ, kết nối liên thông, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin liên quan của Chính phủ, 

với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa 

phương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.  

2019 - 2025 

36.  

Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện 

số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý 

của Bộ đã được số hóa theo quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các 

hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được 

thu thập một lần. 

2019-2025 
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37.  

Xây dựng, thiết lập môi trường điện tử, cung cấp khả năng phân tích, 

xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu thông minh, bảo đảm công tác quản 

lý, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ người dân, doanh 

nghiệp; coi cơ sở dữ liệu và kết quả phân tích xử lý cơ sở dữ liệu là 

căn cứ quan trọng trong thực hiện công tác hàng ngày, là căn cứ khoa 

học, thực tiễn của việc ra quyết định, hoạch định chính sách, chỉ đạo, 

điều hành.  

Hoàn thành 

trong giai đoạn 

2019 - 2020, 

tiếp tục phát 

triển, hoàn thiện 

trong giai đoạn 

2021 - 2025 

38.  

Xây dựng hệ thống cung cấp, chia sẻ thông tin dữ liệu tài nguyên và 

môi trường phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; cung cấp 

dịch vụ dữ liệu, dịch vụ gia tăng trên cơ sở dữ liệu tài nguyên môi 

trường; hướng tới nguồn thu từ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường là lớn nhất của ngành.  

Hoàn thành 

trong giai đoạn 

2019 - 2020, 

tiếp tục phát 

triển, hoàn thiện 

trong giai đoạn 

2020 - 2025 
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PHỤ LỤC 05: DANH MỤC DỊCH VỤ, HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU 

STT 

Mã 

ARM 

MONRE 

Mã 

DRM 

MONRE 

Mã 

BRM 

MONRE 

Mã 

ARM 

KT 

CPĐT 

VN 

Danh mục dịch vụ/HTTT/CSDL 
Cấp triển 

khai 
Đề xuất Kế hoạch 

A DỊCH VỤ 

I         DỊCH VỤ CƠ BẢN       

1.         Dịch vụ thư mục TW Nâng cấp 2019-2025 

2.         Quản lý định danh TW Nâng cấp 2019-2025 

3.         Dịch vụ xác thực TW Nâng cấp 2019-2025 

4.         Dịch vụ tích hợp TW Nâng cấp 2019-2025 

5.         Giám sát hệ thống TW Nâng cấp 2019-2025 

6.         Truy cập dữ liệu TW Nâng cấp 2019-2025 

7.         Quản lý dịch vụ TW Nâng cấp 2019-2025 

II         
DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 
      

1.         Dịch vụ cung cấp Hạ tầng ảo hóa TW Nâng cấp 2019-2025 

2.         Dịch vụ cung cấp địa chỉ IPv4/IPv6 TW Nâng cấp 2019-2025 

3.         Dịch vụ cung cấp Tên miền TW Nâng cấp 2019-2025 

4.         Dịch vụ cung cấp Chứng chỉ số SSL TW Nâng cấp 2019-2025 

5.         Dịch vụ Thư điện tử TW Nâng cấp 2019-2025 

6.         Dịch vụ Giám sát hệ thống mạng TW Nâng cấp 2019-2025 

7.         Dịch vụ Mạng riêng ảo TW Nâng cấp 2019-2025 

8.         Dịch vụ Chứng thư số TW Xây dựng mới 2019-2025 

9.         Dịch vụ sao lưu dữ liệu TW Nâng cấp 2019-2025 

B HỆ THỐNG THÔNG TIN/CƠ SỞ DỮ LIỆU 

I. CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG 
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STT 

Mã 

ARM 

MONRE 

Mã 

DRM 

MONRE 

Mã 

BRM 

MONRE 

Mã 

ARM 

KT 

CPĐT 

VN 

Danh mục dịch vụ/HTTT/CSDL 
Cấp triển 

khai 
Đề xuất Kế hoạch 

1.         CSDL Người dùng TW Nâng cấp 2020-2025 

2.         
CSDL Giấy phép và hồ sơ cấp phép 

TN&MT 
TW, ĐP Xây dựng mới 2020-2022 

3.         
CSDL kiểm định trang thiết bị, sản 

phẩm  
TW  Xây dựng mới 2020-2025 

4.         CSDL Thanh toán điện tử  TW  Xây dựng mới  2020-2025 

5.         
Kho dữ liệu số tổng hợp TN&MT phục 

vụ phân tích, báo cáo 
TW, ĐP Xây dựng mới 

Sau năm 

2025 

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1.         
Hệ thống Quản lý văn bản hồ sơ công 

việc 
TW Nâng cấp 2019-2025 

2.         
Hệ thống Quản lý nhiệm vụ, họp không 

giấy 
TW, ĐP Nâng cấp 2019-2020 

3.         
Hệ thống CSDL quản lý cán bộ công 

chức, viên chức TN&MT 
TW, ĐP Nâng cấp 2020-2022 

4.         

Hệ thống CSDL thanh tra, kiểm tra và 

tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành 

TN&MT 

TW Nâng cấp 2020-2022 

5.         Hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ TW Đang thực hiện 2019-2020 

6.         Hệ thống CSDL Kế hoạch – Tài chính TW Đang thực hiện 2019-2020 

7.         
Hệ thống CSDL Pháp chế, chính sách, 

pháp luật TN&MT 
TW Xây dựng mới 2020-2022 

8.         Hệ thống CSDL Thi đua khen thưởng TW Xây dựng mới 2020-2025 

9.         Hệ thống CSDL Hợp tác quốc tế TW Xây dựng mới 2020-2025 
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STT 

Mã 

ARM 

MONRE 

Mã 

DRM 

MONRE 

Mã 

BRM 

MONRE 

Mã 

ARM 

KT 

CPĐT 

VN 

Danh mục dịch vụ/HTTT/CSDL 
Cấp triển 

khai 
Đề xuất Kế hoạch 

10.         CSDL Đảng, đoàn thể TW Xây dựng mới 2020-2022 

11.         Hệ thống báo cáo tổng hợp TW, ĐP Đang thực hiện 2019-2020 

12.         

Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản 

ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi 

phạm pháp luật về TN&MT 

TW, ĐP Đang thực hiện 2019-2020 

13.         Kho lưu trữ tư liệu Bộ TN&MT TW Xây dựng mới 2020-2025 

14.         CSDL số liệu thống kê ngành TN&MT TW Nâng cấp 2019-2020 

15.         
Hệ thống thư viện điện tử TN&MT trên 

nền tảng điện toán đám mây 
TW Nâng cấp 2020-2025 

III. HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1.         
Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ TN&MT 
TW, ĐP Đang thực hiện 2019-2020 

IV. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH 

1.          

CSDL TN&MT kết nối liên thông với 

các HTTT, CSDL của các địa phương, 

các bộ, ngành 

Quốc gia Nâng cấp 2019-2025 

2.         
Hệ CSDL Quốc gia về quan trắc 

TN&MT 
Quốc gia Xây dựng mới 2019-2022 

3.         
CSDL Liên ngành vùng đồng bằng sông 

Cửu Long 
Quốc gia Xây dựng mới 2019-2022 

4.         CSDL lĩnh vực Đo đạc và bản đồ:       

4.1.         CSDL Nền địa lý quốc gia Quốc gia Xây dựng mới 2019-2025 

4.2.         
CSDL Hạ tầng không gian địa lý quốc gia 

(NSDI) 
Quốc gia Xây dựng mới 2019-2025 
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STT 

Mã 

ARM 

MONRE 

Mã 

DRM 

MONRE 

Mã 

BRM 

MONRE 

Mã 

ARM 

KT 

CPĐT 

VN 

Danh mục dịch vụ/HTTT/CSDL 
Cấp triển 

khai 
Đề xuất Kế hoạch 

4.3.         CSDL Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ 
Trung 

ương  
Nâng cấp 2019-2025 

5.         Cơ sở dữ liệu lĩnh vực đất đai:       

5.1.         CSDL Quốc gia về đất đai Quốc gia Nâng cấp 2019-2025 

5.2.         CSDL Giao dịch điện tử về đất đai TW, ĐP Đang thực hiện 2019-2020 

6.         CSDL lĩnh vực Viễn thám:       

6.1.         CSDL Viễn thám quốc gia Quốc gia Đang thực hiện 2019-2022 

7.         CSDL lĩnh vực Môi trường:       

7.1.         CSDL Tổng hợp Môi trường quốc gia Quốc gia Xây dựng mới 2020-2025 

7.2.         CSDL Nguồn thải quốc gia Quốc gia Xây dựng mới 2020-2025 

7.3.         
CSDL Đa dạng sinh học quốc gia (bảo tồn 

thiên nhiên) 
Quốc gia Nâng cấp 2021-2025 

7.4.         CSDL Chất lượng môi trường TW Xây dựng mới 2020-2025 

7.5.         CSDL Quản lý CSDL Ô nhiễm tồn lưu TW Duy trì, vận hành   

8.         CSDL lĩnh vực Biển và Hải đảo:       

8.1.         
CSDL Điều tra cơ bản về các điều kiện tự 

nhiên TN&MT Biển quốc gia 
Quốc gia Nâng cấp 2020-2025 

8.2.         
CSDL Tổng hợp về TN&MT biển và hải 

đảo 
Quốc gia Xây dựng mới 2020-2025 

8.3.         CSDL Giao khu vực biển TW, ĐP Nâng cấp 2021-2025 

9.         CSDL lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản:       

9.1.         
CSDL Quốc gia về điều tra cơ bản địa 

chất, khoáng sản 
Quốc gia Xây dựng mới 2020-2025 
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STT 

Mã 

ARM 

MONRE 

Mã 

DRM 

MONRE 

Mã 

BRM 

MONRE 

Mã 

ARM 

KT 

CPĐT 

VN 

Danh mục dịch vụ/HTTT/CSDL 
Cấp triển 

khai 
Đề xuất Kế hoạch 

9.2.         
CSDL Khoáng sản và quản lý hoạt động 

khoáng sản quốc gia 
Quốc gia Xây dựng mới 2020-2025 

10.         CSDL lĩnh vực Khí tượng thủy văn:       

10.1.         CSDL Quốc gia về khí tượng thủy văn Quốc gia Xây dựng mới 2019-2025 

10.2.         CSDL Quản lý hoạt động KTTV TW Xây dựng mới 2019-2025 

11.         CSDL lĩnh vực Biến đổi khí hậu:       

11.1.         CSDL Quốc gia về biến đổi khí hậu Quốc gia Xây dựng mới 2019-2025 

12.         CSDL lĩnh vực Tài nguyên nước:       

12.1.         
CSDL Quốc gia về kết quả điều tra đánh 

giá TNN 
Quốc gia Xây dựng mới 2019-2025 

12.2.         CSDL Giám sát TNN TW, ĐP Đang thực hiện 2019-2022 

V. KHÁC 

1.         Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT TW Nâng cấp 2019-2025 

2.         Hệ thống hỗ trợ quản trị TW Nâng cấp 2019-2025 
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PHỤ LỤC 06: MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN /CƠ SỞ DỮ LIỆU  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

I. CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG 

1. CSDL Người dùng    

1.1. Mục tiêu 

CSDL người dùng lưu trữ thông tin định danh điện tử của cán bộ, công 

chức, viên chức ngành TN&MT, giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính 

quyền điện tử. 

1.2.  Phạm vi 

 Triển khai trong phạm vi của Bộ TN&MT, mở rộng cho các Sở TN&MT. 

1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin tổ chức, đơn vị; 

- Thông tin nhóm người dùng; 

- Thông tin định danh người dùng; 

- Thông tin quyền. 

1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

 - Quản lý thông tin định danh người dùng; 

- Tra cứu, tìm kiếm thông tin người dùng; 

- Xác thực người dùng; 

- Cung cấp dịch vụ định danh và xác thực người dùng; 

- Đăng nhập một lần; 

- Tích hợp với hệ thống khác. 

1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

1.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

Không có. 

1.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Các hệ thống thông tin của Bộ TN&MT: Thông tin định danh người dùng. 

1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

 - Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

 - Công nghệ chính: Microsoft Active Directory. 
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2. CSDL Giấy phép và hồ sơ cấp phép TN&MT 

2.1. Mục tiêu 

Quản lý toàn bộ các giấy phép là kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT và các hồ sơ cấp phép. 

2.2. Phạm vi 

Triển khai thực hiện tại Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc Bộ. 

2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Xây dựng dữ liệu giấy phép và hồ sơ cấp phép; 

- Dữ liệu, hồ sơ dạng giấy được quét và lưu vào hệ thống để thuận tiện cho 

khai thác, tìm kiếm. 

2.4.  Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý thông tin hồ sơ cấp phép; 

- Quản lý thông tin giấy phép; 

- Báo cáo thống kê tình hình cấp phép. 

2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

2.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công 

chức, viên chức. 

2.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

- Dữ liệu giấy phép: Cho mục Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Hồ sơ cấp phép: Cho các HTTT/CSDL của các lĩnh vực cần tham chiếu. 

2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

3. CSDL kiểm định trang thiết bị, sản phẩm (Các lĩnh vực) 

4. CSDL Thanh toán điện tử -> (Các nhà cung cấp dịch vụ) 

5. Kho dữ liệu số tổng hợp TN&MT phục vụ phân tích, báo cáo   

5.1.  Mục tiêu 

CSDL kho dữ liệu tổng hợp phục vụ đa mục tiêu; là nơi lưu trữ và cung cấp 

thông tin, dữ liệu phục vụ cho các hoạt động quản lý, hoạt động chuyên ngành tại 

Bộ TN&MT. 

5.2.  Phạm vi 

Hệ thống được triển khai và thực hiện trong phạm vi: 
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- Bộ TN&MT; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; 

5.3.  Nội dung thông tin, dữ liệu 

Thành phần chính trong CSDL kho dữ liệu số tổng hợp TN&MT bao gồm: 

- CSDL tổng hợp chuyên ngành: Môi trường, Đất đai, Địa chất và Khoáng 

sản, Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Viễn thám, Biến đổi 

khí hậu, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; 

- CSDL tổng hợp quản lý hành chính: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán 

bộ, Kế hoạch – tài chính, Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền, Pháp chế, Khoa 

học và công nghệ, Hợp tác quốc tế. 

5.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

CSDL hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ cơ bản, chủ yếu sau: 

- Tổng hợp, báo cáo, hỗ trợ việc phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định; 

- Cung cấp dữ liệu TN&MT: Cổng thông tin dữ liệu TN&MT quốc gia; Hệ 

thống thu nhận, phân tích, xử lý dữ liệu TN&MT; Hệ thống cung cấp dịch vụ về 

thông tin dữ liệu về TN&MT theo từng chuyên ngành và tổng hợp. 

5.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

5.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quản lý hành chính; 

- CSDL các lĩnh vực chuyên ngành. 

5.5.2. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin dữ liệu đặc tả, dữ liệu tham chiếu tổng hợp hành chính và 

chuyên ngành. 

5.6.  Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS… 

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Hệ thống Quản lý văn bản hồ sơ công việc  

1.1.  Mục tiêu 

Lưu trữ văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử, ứng dụng chữ ký số hướng tới loại 
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bỏ hoàn toàn văn, hồ sơ giấy truyền thống (trừ văn bản, hồ sơ mật).  

1.2. Phạm vi 

- Triển khai trong phạm vi toàn Bộ, có mở rộng cho các Sở TN&MT sử 

dụng để gửi nhận văn bản trong toàn ngành TN&MT; 

- Có kết nối, liên thông văn bản điện tử với các Bộ, ngành, địa phương qua 

Trục liên thông văn bản quốc gia. 

1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Lưu trữ thông tin văn bản đến, văn bản đi theo quy định của Bộ Nội vụ và 

quá trình xử lý văn bản đến; 

- Lưu trữ thông tin văn bản dự thảo và quá trình dự thảo văn bản; 

- Lưu trữ thông tin phiếu trình giải quyết công việc; 

- Lưu trữ thông tin hồ sơ công việc. 

1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ; 

- Nghiệp vụ chỉ đạo, điều hành qua văn bản đến, văn bản đi của các cấp 

lãnh đạo; 

- Xử lý văn bản đến đối vơi chuyên viên; 

- Hỗ trợ dự thảo, trình, duyệt văn bản dự thảo; 

- Hỗ trợ trình, cho ý kiến, phê duyệt phiếu trình giải quyết công việc; 

- Ứng dụng chữ ký số để đảm bảo tính pháp lý của văn bản, hồ sơ; 

- Hỗ trợ quản lý hồ sơ công việc theo từng cá nhân, đơn vị; 

- Các nghiệp vụ phụ trợ khác. 

1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

1.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn 

bản điện tử với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ; 

- Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: thông tin tổ chức, cán bộ. 

1.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Chia sẻ thông tin với Cổng thông tin điện tử của Bộ: các văn bản QPPL, 

văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ. 

1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 
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- Công nghệ chính: CSDL phi quan hệ, công nghệ Lotus Domino của hãng 

IBM. 

2. Hệ thống Quản lý nhiệm vụ, họp không giấy 

2.1. Mục tiêu 

Lưu trữ thông tin nhiệm vụ, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao, Lãnh đạo Bộ giao, từ văn bản đến của các bộ, ngành, 

địa phương. Thông tin nhiệm vụ và tình hình thực hiện làm cơ sở xây dựng nội 

dung cho các cuộc họp giao ban không giấy. 

2.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi Bộ, mở rộng cho các đơn vị trực thuộc Bộ. 

2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Lưu trữ thông tin cơ bản của nhiệm vụ; 

- Hiện trạng và quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ; 

- Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

- Thông tin các cuộc giao ban. Bao gồm một số thông tin cơ bản như: thời 

gian, địa điểm, thành phần, nội dung, kết luận… 

2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý các nghiệm vụ: tạo mới, cập nhật, giao, …; 

- Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ; 

- Quản lý cuộc giao ban; tra cứu cuộc giao ban, …; 

- Hỗ trợ thông báo, nhắc nhở các nhiệm vụ sắp tới hạn, quá hạn… cuộc giao 

ban mới, hoặc có thông tin thay đổi; 

- Các nghiệp vụ phụ trợ khác. 

2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

2.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Kết nối, liên thông với Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để 

cập nhật thông tin, kết quả xử lý nhiệm vụ; 

- Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc: thông tin văn bản giao 

nhiệm vụ; 

- Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: thông tin tổ chức. 

2.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 
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- Chia sẻ thông tin với Cổng thông tin điện tử của Bộ. 

2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 

- Công nghệ chính: CSDL phi quan hệ, công nghệ Lotus Domino của hãng 

IBM. 

3. Hệ thống CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức TN&MT 

3.1. Mục tiêu 

- Lưu trữ hồ sơ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT dưới 

dạng số, đảm bảo tính thống nhất, nhất quán dữ liệu, phù hợp với mẫu biểu hiện 

hành về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; 

- CSDL tập trung đặt tại Bộ TN&MT, được đảm bảo an toàn bảo mật thông 

tin. Phân quyền truy cập phạm vi dữ liệu đến từng cá nhân tại các đơn vị. Có thể 

mở rộng, để áp dụng cho các đơn vị (nếu có nhu cầu). Có khả năng liên kết với 

các CSDL tổ chức cán bộ khác trong ngành TN&MT (nếu có), tích hợp lên cổng 

thông tin điện tử của Bộ TN&MT sau này; 

- Lưu trữ với số lượng lớn, không tốn kém về không gian, công sức bảo 

quản; Có thể dễ dàng truy xuất tìm kiếm khi có nhu cầu. 

3.2. Phạm vi 

CSDL cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT quản lý, lưu trữ toàn 

bộ thông tin dữ liệu của tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ TN&MT. 

3.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Lưu trữ thông tin Hồ sơ cán bộ bao gồm: thông tin chung, quá trình đào 

tạo, quá trình công tác, quan hệ gia đình, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật và 

các thông tin khác;  

- Lưu trữ thông tin về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; 

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ công tác cán bộ như: luân chuyển, điều 

động, biệt phái, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; 

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ tuyển dụng cán bộ; 

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ đào tạo cán bộ; 

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ chế độ chính sách như: nâng lương, nâng 

ngạch, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ việc, bảo hiểm và phụ 

cấp thâm niên vượt khung, …; 

- Lưu trữ thông tin về các danh mục dùng chung như: dân tộc, tôn giáo, 
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ngạch công chức, chức vụ, phụ cấp, ngành đào tạo, hình thức đào tạo, loại biểu 

mẫu, lương cơ bản, …; 

- Lưu trữ thông tin về các báo cáo thống kê, các báo cáo thống kê theo các 

biểu mẫu theo quy định và các báo cáo thống kê đột xuất, không theo mẫu biểu 

quy định. 

3.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý hồ sơ cán bộ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về tổ chức bộ máy của Bộ TN&MT; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về công tác cán bộ như: luân chuyển, điều 

động, biệt phái, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về công tác tuyển dụng cán bộ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về công tác đào tạo cán bộ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về chế độ chính sách như: nâng lương, nâng 

ngạch, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ việc, bảo hiểm và phụ 

cấp thâm niên vượt khung, …; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ báo cáo thống kê theo các biểu mẫu đã được 

quy định và các báo cáo thống kê không theo mẫu. 

3.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

3.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để phân quyền truy cập và 

gắn người dùng vào cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ TN&MT; 

- CSDL Đào tạo cán bộ: Lấy thông tin về khóa đào tạo, các chứng chỉ/bằng 

cấp đào tạo để cập nhật vào hồ sơ cán bộ. 

3.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin về cơ cấu tổ chức: Cung cấp, chia sẻ thông tin về cơ cấu 

tổ chức cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu; 

- Nhóm thông tin về hồ sơ cán bộ: Cung cấp, chia sẻ thông tin cơ bản về hồ 

sơ cán bộ theo mẫu 2C-2008/BNV để cung cấp cho các HTTT/CSDL khác có yêu 

cầu. 

3.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

4. Hệ thống CSDL thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu nại tố cáo 
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ngành TN&MT 

4.1. Mục tiêu 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu 

nại tố cáo ngành TN&MT, hỗ trợ kỹ thuật, ra quyết định công tác Thanh tra ngành 

TN&MT. 

4.2. Phạm vi 

Thanh tra Bộ, Thanh tra các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ. 

4.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Xây dựng đầy đủ dữ liệu về thanh tra và xử lý, giải quyết khiếu nại tố 

cáo; 

- Dữ liệu, hồ sơ dạng giấy được quét và lưu vào hệ thống để thuận tiện cho 

khai thác, tìm kiếm. 

4.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Tiếp nhận và công bố kết quả qua Internet; 

- Hỗ trợ lập hồ sơ và ra quyết định; 

- Xử lý khiếu nại tố cáo; 

- Quản lý đối tượng thanh tra; 

- Hỗ trợ nghiệp vụ thanh tra; 

- Quản lý văn bản, hồ sơ công việc thanh tra; 

- Trao đổi với thanh tra Sở; 

- Báo cáo, thống kê; 

- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu. 

4.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

4.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công chức, 

viên chức. 

4.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Kết luận thanh tra, kiểm tra; 

- CSDL khiếu nại tố cáo quốc gia: Hồ sơ, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo. 

4.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ; Postgresql 8.4. 

5. Hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ  

5.1. Mục tiêu 
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CSDL khoa học và công nghệ lưu trữ thông tin quản lý nhà nước về hoạt 

động khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, 

liên thông đến các hệ thống trong và ngoài Bộ phục vụ trao đổi thông tin giữa các 

hệ thống, thuận tiện cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tại Bộ và các đơn vị 

trực thuộc Bộ. 

5.2. Phạm vi 

Triển khai tại Bộ TN&MT. 

5.3. Nội dung, thông tin dữ liệu 

- Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tin chuyên gia KHCN; 

- Thông tin nhiệm vụ KHCN; 

- Thông tin đo lường chất lượng; 

- Thông tin tiềm lực KHCN; 

- Thông tin hợp tác quốc tế về KHCN; 

- Thông tin qũy phát triển KHCN; 

- Thông tin giải thưởng KHCN; 

- Thông tin sở hữ trí tuệ; 

- Thông tin báo cáo thống kê công tác quản lý KHCN. 

5.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Quản lý chuyên gia KHCN; 

- Quản lý nhiệm vụ KHCN; 

- Quản lý đo lường chất lượng; 

- Quản lý tiềm lực KHCN; 

- Quản lý hợp tác quốc tế về KHCN; 

- Quản lý quỹ phát triển KHCN; 

- Quản lý giải thưởng khoa học; 

- Quản lý sở hữu trí tuệ; 

- Quản lý báo cáo thống kê. 

5.5. Mối liên hệ với HTTT/CSDL khác 

5.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công 

chức, viên chức; 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin văn bản; 

- CSDL kế hoạch - tài chính: Thông tin kế hoạch tài chính; 
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- CSDL Quốc gia về KHCN: Thông tin nhiệm vụ đề tài, thông tin chuyên 

gia KHCN. 

5.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin văn bản trình 

duyệt; 

- CSDL Kế hoạch - Tài chính: Cung cấp tiến độ giải ngân nhiệm vụ; 

- CSDL Quốc gia về KHCN: Cung cấp thông tin nhiệm vụ, cung cấp thông 

tin chuyên gia KHCN. 

5.6. Hạ tầng kỹ thuật 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

6. Hệ thống CSDL Kế hoạch – tài chính  

6.1. Mục tiêu 

CSDL lưu trữ thông tin về công tác quản lý kế hoạch – tài chính của Bộ 

TN&MT hướng tới môi trường làm việc, cộng tác hiện đại, liên thông từ Vụ Kế 

hoạch -Tài chính đến các đơn vị tài chính cấp II, cấp III, tăng hiệu quả sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước, minh bạch hóa thông tin và góp phần thực hiện 

lộ trình chính phủ điện tử của Bộ. 

6.2. Phạm vi 

 Hệ thống được triển khai tại Bộ TN&MT. 

6.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Quản lý thông tin dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn (lập, thẩm định, 

phê duyệt danh mục; lập, thẩm định, phê duyệt dự án; quá trình giao tài chính và 

thực hiện dự án; thông tin nghiệm thu, thanh quyết toán dự án); 

- Thông tin dự án đầu tư phát triển; 

- Thông tin dự án sử dụng nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài; 

- Thông tin dự án sử dụng vốn 1% sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

- Thông tin hoạt động giao, điều chỉnh, bổ sung NSNN hàng năm; 

- Thông tin quyết toán NSNN hàng năm; 

- Thông tin tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

- Thông tin về định mức, đơn giá thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

6.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Nghiệp vụ quản lý kế hoạch bao gồm: 
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+ Lập, thẩm định, phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn hàng năm; 

+ Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm; 

+ Quản lý nhiệm vụ, dự án chuyên môn; 

+ Quản lý dự án đầu tư; 

+ Quản lý dự án ODA; 

+ Quản lý dự án sử dụng 1% vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

- Nghiệp vụ quản lý tài chính liên thông từ đơn vị dự toán cấp 3 tới đơn vị 

dự toán cấp 2 và đơn vị dự toán cấp 1 bao gồm: 

+ Hỗ trợ công tác giao, điều chỉnh, bổ sung NSNN hàng năm; 

+ Hỗ trợ công tác quyết toán NSNN hàng năm. 

- Các tiện ích khác: 

+ Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý; 

+ Cung cấp thông tin hỗ trợ điều hành tác nghiệp. 

6.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

6.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL Quốc gia về giá: Chia sẻ thông tin liên quan tới các đơn giá thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ TN&MT; 

- Chia sẻ thông tin với hệ thống Công khai tài chính và trang thông tin của 

Vụ KHTC – Bộ TN&MT. 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Hệ thống CSDL KHCN, 

Hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức. 

6.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: công khai NSNN. 

6.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

7. Hệ thống CSDL Pháp chế, chính sách, pháp luật TN&MT  

7.1. Mục tiêu  

CSDL Pháp chế lưu trữ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật nhiệm về lĩnh 

vực tài nguyên môi trường, bộ pháp điển các chủ đề thuộc trách pháp điển của Bộ 

TN&MT, ngân hàng các cặp câu hỏi - câu trả lời về chính sách, pháp luật phục vụ 

hiệu quả công tác pháp chế trong lĩnh vực TN&MT từ trung ương đến địa phương. 
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7.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương. 

7.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Văn bản quy phạm pháp luật; 

- Kết quả thực hiện công tác pháp chế (xây dựng văn bản QPPL, giải đáp 

chính sách pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp...); 

- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật; 

- Thủ tục hành chính; 

- Bộ pháp điển; 

- Văn bản liên quan về công tác pháp điển; 

- Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển; 

- Ngân hàng các cặp câu hỏi - câu trả lời về chính sách, pháp luật; 

- Ý kiến góp ý; 

- Đối tượng áp dụng. 

7.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

- Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Giải đáp chính sách và phổ biến giáo dục pháp luật; 

- Quản lý tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra thực hiện pháp luật; 

- Kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

- Quản lý xây dựng pháp điển; 

- Xây dựng và công bố pháp điển đất đai; 

- Xây dựng và công bố pháp điển môi trường; 

- Xây dựng và công bố pháp điển tài nguyên; 

- Các chức năng khác: 

+ Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý; 

+ Cung cấp thông tin hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành. 

7.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 
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7.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL văn bản pháp luật bộ Tư pháp: Thông tin văn bản quy phạm pháp 

luật;  

- Cổng thông tin điện tử pháp điển: Bộ pháp điển; 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Kết quả xử lý nghiệp vụ 

pháp chế. 

7.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

- Hệ thống dịch vụ công Bộ TN&MT: Thủ tục hành chính; 

- Hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc: Thông tin và quá trình xử lý 

nghiệp vụ pháp chế; 

- CSDL văn bản pháp luật bộ Tư pháp: Thông tin văn bản quy phạm pháp 

luật lĩnh vực TN&MT; 

- Cổng thông tin điện tử pháp điển: Bộ pháp điển TN&MT. 

7.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

8. Hệ thống CSDL Thi đua khen thưởng  

8.1. Mục tiêu 

CSDL thi đua khen thưởng lưu trữ toàn bộ hệ thống hồ sơ về công tác thi 

đua khen thưởng, tuyên truyền, truyền thông của Bộ TN&MT, đảm bảo khả năng 

kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống khác của Bộ TN&MT như: Hệ thống 

Cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT, Cổng thông tin Bộ TN&MT… 

8.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi của Bộ TN&MT, mở rộng cho các đơn vị trực 

thuộc Bộ. 

8.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin hồ sơ thi đua khen thưởng; 

- Thông tin tuyên truyền; 

- Thông tin truyền thông; 

- Thông tin cấp phát, cấp đổi hiện vật; 

- Thông tin quỹ thi đua khen thưởng; 

- Thông tin xử lý hồ sơ thi đua khen thưởng. 
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8.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chỉ đạo, tổng hợp về công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền và truyền 

thông; 

- Tiếp nhận, xử lý văn bản đề nghị khen thưởng; 

- Quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng; 

- Quản lý cấp phát, cấp đổi hiện vật; 

- Quản lý quỹ thi đua khen thưởng ;  

- Các chức năng khác: 

+ Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý; 

+ Cung cấp thông tin hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành. 

8.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

8.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thông tin cán bộ, công 

chức, viên chức; 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Kết quả xử lý hồ sơ đề nghị 

thi đua khen thưởng.  

8.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

- Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thông tin thi đua, khen 

thưởng của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Thông tin tuyên truyền, truyền thông; 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin hồ sơ đề nghị thi 

đua khen thưởng.  

8.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

9. Hệ thống CSDL Hợp tác quốc tế 

9.1. Mục tiêu 

CSDL hợp tác quốc tế lưu trữ toàn bộ thông tin về kế hoạch, chương trình 

hợp tác quốc tế của Bộ TN&MT, đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ thông tin 

với các hệ thống khác của Bộ TN&MT như: Hệ thống kế hoạch tài chính, Cổng 

thông tin điện tử … 

9.2. Phạm vi 
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Triển khai trong phạm vi của Bộ TN&MT, mở rộng cho các đơn vị trực 

thuộc Bộ.  

9.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin về kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế; 

- Thông tin về đoàn ra, đoàn vào; 

- Thông tin về điều ước, thỏa thuận quốc tế; 

- Thông tin về chương trình, dự án có sử dụng vốn nước ngoài; 

- Thông tin tiếp nhận, phân công, xử lý công việc trong công tác hợp tác 

quốc tế; 

- Thông tin truyền thông về hợp tác quốc tế.  

9.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Tiếp nhận, phân công, chỉ đạo, xử lý, tổng hợp thông tin về công tác hợp 

tác quốc tế; 

- Quản lý kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế; 

- Quản lý thông tin đoàn ra, đoàn vào; 

- Quản lý thông tin điều ước, thảo thuận quốc tế; 

- Quản lý thông tin chương trình, dự án có sử dụng vốn nước người; 

- Các chức năng khác: 

+ Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý; 

+ Cung cấp thông tin hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành. 

9.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

9.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống kế hoạch - tài chính: Thông tin về chương trình, dự án có vốn 

nước ngoài; 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Kết quả xử lý công việc 

trong công tác hợp tác quốc tế. 

9.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin và quá trình xử 

lý công việc trong công tác hợp tác quốc tế;  

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Thông tin truyền thông về hợp tác 

quốc tế. 

9.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 
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- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

10. CSDL Đảng, đoàn thể  

10.1. Mục tiêu 

CSDL Đảng, đoàn thể lưu trữ toàn bộ thông tin về đảng viên, đoàn viên và 

các kế hoạch, chương trình hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc Bộ 

TN&MT, đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống khác 

của Bộ TN&MT như: Hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức, Cổng thông 

tin điện tử… 

10.2. Phạm vi 

 Triển khai trong phạm vi của Bộ TN&MT, mở rộng cho các đơn vị trực 

thuộc Bộ dùng. 

10.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin hồ sơ các tổ chức Đảng, đoàn thể; 

- Thông tin hồ sơ Đảng, đoàn thể của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tin kế hoạch, chương trình hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn 

thể; 

- Thông tin kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể; 

- Thông tin tuyên truyền và truyền thông về các tổ chức Đảng, đoàn thể; 

- Thông tin thi đua, khen thưởng trong các tổ chức Đảng, đoàn thể; 

- Thông tin quỹ các tổ chức Đảng, đoàn thể. 

10.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý thông tin hồ sơ các tổ chức Đảng, đoàn thể; 

- Quản lý thông tin hồ sơ Đảng, đoàn thể của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Quản lý kế hoạch, chương trình và kết quả hoạt động của các tổ chức 

Đảng, đoàn thể; 

- Quản lý thông tin công tác tuyên truyền, truyền thông về các tổ chức Đảng, 

đoàn thể; 

- Quản lý thông tin đăng ký, xử lý, kết quả thi đua khen thưởng trong các 

tổ chức Đảng, đoàn thể; 

- Quản lý thông tin quỹ các tổ chức Đảng, đoàn thể; 

- Các chức năng khác: 
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 + Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý; 

 + Cung cấp thông tin hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành. 

10.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

10.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

 - Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thông tin về hồ sơ cán 

bộ, công chức, viên chức; 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Kết quả xử lý công việc 

trong công tác đảng, đoàn thể; 

- CSDL người dùng: Thông tin định danh, xác thực người dùng. 

10.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

 - Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin và quá trình xử 

lý công việc trong công tác hợp tác đảng, đoàn thể; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Thông tin tuyên truyền, truyền thông 

về công tác đảng, đoàn thể; 

- Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thông tin về hồ sơ đảng, 

đoàn thể của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Hệ thống CSDL thi đua, khen thưởng và tuyên truyền: Thông tin thi đua 

khen thưởng của các tổ chức Đảng, đoàn thể. 

10.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

 - Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

 - Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

11. Hệ thống báo cáo tổng hợp  

11.1. Mục tiêu 

- Tổng hợp các báo cáo, kịp thời, chính xác, cập nhật về tình hình, kết quả 

hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành TN&MT, Phòng 

TN&MT các địa phương, phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách và 

chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của Bộ, UBND các cấp; 

- Tổng hợp. giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của các 

đơn vị trực thuộc Bộ định kỳ hoặc đột xuất, theo nhu cầu, phục vụ công tác quản 

lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ (các nhiệm vụ bao gồm: được Lãnh đạo Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao; Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ… thông 

qua các quyết định, chỉ thị, chương trình công tác hoặc thông báo kết luận…); 
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- Xác lập cơ chế tổng hợp về hành chính, quy trình thu thập, tổng hợp, xử 

lý bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng các công tác trên. 

11.2. Phạm vi 

Hệ thống được triển khai và thực hiện trong phạm vi: 

- Bộ TN&MT; 

- Các Sở TN&MT; 

- Các Phòng TN&MT. 

11.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu về Nhiệm vụ;  

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu về các cuộc họp giao ban; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu về các biểu mẫu báo cáo; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu về các số liệu báo cáo; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Đất đai; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Địa chất khoáng sản; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Môi trường; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Đo đạc bản đồ; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Khí tượng thủy văn; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Tài nguyên nước; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Thanh tra; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Kế hoạch - Tài chính; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Khoa học - Công nghệ; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Hợp tác quốc tế; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Giáo dục; 

- Lưu trữ thông tin, dữ liệu nhóm chỉ tiêu Đầu tư phát triển. 

11.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật thông tin nhiệm vụ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý các cuộc họp giao ban; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về cập nhật số liệu báo cáo; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về gửi nhận số liệu báo cáo; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về tổng hợp số liệu báo cáo; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về xây dựng các mẫu biểu báo cáo; 
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- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý các chỉ tiêu báo cáo. 

11.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

11.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Lấy thông tin các văn bản 

giao, xử lý nhiệm vụ để cập nhật nội dung thông tin nhiệm vụ; 

- Hệ thống thống kê ngành TN&MT: Lấy thông tin về các chỉ tiêu thống 

kê, dữ liệu của các chỉ tiêu thống kê để cập nhật cho các báo cáo tổng hợp; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Lấy thông tin về lịch họp để cập nhật 

thông tin các cuộc họp giao ban của Bộ TN&MT; 

- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để xác thực và phân quyền 

người dùng trong hệ thống. 

11.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin về chỉ tiêu thống kê: Cung cấp, chia sẻ thông tin về các 

chỉ tiêu thống kê cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu; 

- Nhóm thông tin về số liệu báo cáo: Cung cấp, chia sẻ thông tin về các số 

liệu báo cáo để cung cấp cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu. 

11.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

12. Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, 

cá nhân về vi phạm pháp luật về TN&MT 

12.1. Mục tiêu 

CSDL thông tin phản ánh kiến nghị lưu trữ toàn bộ thông tin phản ánh kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật TN&MT nhằm phát huy vai trò 

của người dân và cộng đồng trong bảo vệ TN&MT, tạo bước chuyển biến trong 

công tác ứng phó, xử lý vi phạm pháp luật về TN&MT. 

12.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi ngành TN&MT từ trung ương tới địa phương. 

12.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật 

TN&MT; 

- Kết quả xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi 

phạm pháp luật TN&MT; 
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- Quy trình xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi 

phạm pháp luật TN&MT; 

- Vụ việc vi phạm pháp luật về TN&MT; 

- Điểm vi phạm pháp luật về TN&MT; 

- Thông tin tài khoản cá nhân/tổ chức; 

- Thông tin báo cáo, thống kê. 

12.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý thông tin cá nhân, tổ chức gửi thông tin phản ánh, kiến nghị; 

- Gửi thông tin phản ánh kiến nghị về vi phạm pháp luật TN&MT; 

- Tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm 

pháp luật về TN&MT; 

- Phân công xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi 

phạm pháp luật TN&MT; 

- Hỗ trợ xử lý thông tin phản ánh kiến, kiến nghị theo từng cấp: xã, huyện, 

tỉnh, Trung ương; 

- Hỗ trợ kiểm tra, lọc phản ánh kiến nghị trùng; 

- Tra cứu kết quả, tình trạng xử lý thông tin phản ánh kiến nghị cửa tổ chức, 

cá nhân về vi phạm pháp luật TN&MT; 

- Công bố kết quả xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

về vi phạm pháp luật TN&MT; 

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân về vi phạm pháp luật TN&MT; 

- Các chức năng khác: 

+ Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý; 

+ Cung cấp thông tin hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành. 

12.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

12.5.1.  Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc: Kết quả xử lý thông tin phản 

ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật TN&MT.  

12.5.2.  Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

- Hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc: Thông tin phản ánh kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật TN&MT; Kết quả xử lý thông tin theo 
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các bước trong quy trình;  

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT: Vụ việc vi phạm pháp luật về 

TN&MT; Điểm vi phạm pháp luật về TN&MT.  

12.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

13. Kho lưu trữ tư liệu Bộ TN&MT 

13.1. Mục tiêu 

- Lưu trữ toàn bộ các tư liệu bao gồm cả số và giấy của các đơn vị thuộc 

Bộ TN&MT; 

- Cung cấp các chức năng quản lý, tra cứu và khai thác thông tin tư liệu một 

cách nhanh chóng, chính xác;  

- Thống kê, tổng hợp báo cáo thông tin tư liệu theo nhiều tiêu chí hỗ trợ, 

nâng cao công tác quản lý tư liệu của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT. 

13.2. Phạm vi 

Hệ thống được triển khai và thực hiện trong phạm vi: 

- Bộ TN&MT; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; 

13.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Lưu trữ thông tin về các tư liệu dạng giấy;  

- Lưu trữ thông tin về các tư liệu dạng số; 

- Lưu trữ thông tin về các vị trí lưu trữ tư liệu; 

- Lưu trữ thông tin về danh mục loại tư liệu; 

- Lưu trữ thông tin về danh mục tình trạng tư liệu; 

- Lưu trữ thông tin về các file tư liệu số; 

- Lưu trữ thông tin về các báo cáo thống kê tư liệu; 

- Lưu trữ thông tin về danh mục các kho tư liệu. 

13.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật thông tin tư liệu; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý tư liệu; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý các file tư liệu số; 
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- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý các kho tư liệu; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ về báo cáo tổng hợp số liệu; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ đánh số vị trí lưu trữ tư liệu. 

13.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

13.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống Thư viện điện tử: Lấy thông tin các tài liệu, tư liệu từ hệ thống 

thư viện điện tử của Bộ TN&MT để cập nhật thông tin tư liệu; 

- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để xác thực và phân quyền 

người dùng trong hệ thống. 

13.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin về tư liệu số: Cung cấp, chia sẻ thông tin về các tư liệu số 

cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu; 

- Nhóm thông tin về tư liệu giấy: Cung cấp, chia sẻ thông tin về các tư liệu 

giấy để cung cấp cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu. 

13.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

14. CSDL số liệu thống kê ngành TN&MT 

14.1. Mục tiêu 

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống 

kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia, ngành TN&MT thống nhất, 

thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế nhằm cung 

cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng được yêu cầu quản 

lý nhà nước ngành TN&MT và phù hợp với định hướng xây dựng chính phủ điện 

tử trong ngành TN&MT. 

14.2.  Phạm vi 

Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê 

ngành TN&MT tại 2 cấp Trung ương và địa phương với số liệu báo cáo tổng hợp 

trong hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ TN&MT. 

14.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

Số liệu thống kê của các sở, đơn vị báo cáo theo các lĩnh vực ngành 

TN&MT. 
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14.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý mẫu biểu; 

- Cập nhật thông tin số liệu; 

- Quản lý trạng thái báo cáo; 

- Tổng hợp thông tin báo cáo; 

- Phân tích, biểu diễn dữ liệu; 

- Tra cứu, phân phối thông tin. 

14.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

14.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL Cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công chức, viên 

chức. 

14.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- CSDL Báo cáo tổng hợp: Thông tin báo cáo được công bố. 

14.6.  Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

15. Hệ thống Thư viện điện tử TN&MT trên nền tảng điện toán đám mây 

15.1. Mục tiêu 

Nâng cấp hệ thống thư viện điện tử của Bộ TN&MT sử dụng hệ thống hạ 

tầng ảo hóa và công nghệ điện toán đám mây; Tăng cường khả năng đáp ứng nhu 

cầu khai thác thông tin của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ 

TN&MT. 

15.2. Phạm vi 

Triển khai tại Bộ TN&MT. 

15.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin về Tài liệu giấy, tài liệu số, bài trích, tạp chí, hình ảnh/video 

các lĩnh vực TN&MT được quản lý, công bố theo quy định dưới dạng thư viện 

phục vụ trả cứu, chia sẻ; 

- Thông tin về các quỹ bổ sung, danh sách các nhà cung cấp tài liệu, các 

loại tiền tệ và tỷ giá; 

- Thông tin về bạn đọc; 

- Thống kê, báo cáo. 

15.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 
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- Bổ sung cho phép thư viện quản lý các đối tượng liên quan tới công tác 

bổ sung tài liệu như danh mục các quỹ bổ sung, danh sách các nhà cung cấp tài 

liệu, các loại tiền tệ và tỷ giá…; 

- Xử lý kỹ thuật tài liệu: Biên mục; Quản lý ấn phẩm định kỳ; Thư viện số;  

- Tổ chức kho lưu trữ và bảo quản: Mở kỳ kiểm kê mới; Kiểm kê; Kết thúc 

kỳ kiểm kê; Thống kê, báo cáo kết quả kiểm kê; 

- Quản lý bạn đọc; 

- Lưu thông tài liệu: Tra cứu tài liệu; Lưu thông tài liệu; Cổng thông tin thư 

viện điện tử; Mượn liên thư viện; 

- Quản trị hệ thống và thống kê báo cáo. 

15.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

15.5.1.  Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công 

chức, viên chức. 

15.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

15.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 

- Công nghệ chính: Giải pháp Thư viện điện tử tích hợp Vebrary. 

III. HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT 

1.1. Mục tiêu 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy việc cung cấp 

dịch vụ công nhằm nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và kinh phí thực 

hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi xử lý của Bộ TN&MT. 

1.2. Phạm vi 

Triển khai thực hiện tại Bộ TN&MT.  

1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thủ tục hành chính công: Thông tin về Thủ tục hành chính công mô tả 

các thông tin về các thủ tục hành chính của các lĩnh vực trong ngành TN&MT, 

các loại giấy tờ, văn bản liên quan, các hướng dẫn để thực hiện;  

- Quy trình nghiệp vụ mô tả thông tin về các bước xử lý hồ sơ của thủ tục 

hành chính.  

- Hồ sơ mô tả các thông tin sử dụng để đăng ký thực hiện dịch vụ công mà 
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công dân, doanh nghiệp cần phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý; 

- Tài liệu lưu trữ mô tả các thông tin về các loại tài liệu, giấy tờ liên quan 

đến hồ sơ, thủ tục hành chính mà công dân, doanh nghiệp cần phải nộp; Các loại 

giấy tờ, tài liệu mẫu sử dụng để tham khảo cho các thủ tục hành chính; Đối với 

các loại giấy tờ dùng để xác minh tính pháp lý cho công dân, doanh nghiệp sẽ 

được hệ thống lưu lại để sử dụng cho các lần tiếp theo; 

- Tài khoản điện tử mô tả thông tin của tài khoản sử dụng trong hệ thống;  

- Thông tin về Công dân; Doanh nghiệp. 

1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Cổng thông tin dịch vụ công Bộ TN&MT là điểm truy cập của người 

dân/doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ công của Bộ; 

- Ứng dụng cung cấp dịch vụ công các lĩnh vực; 

- Các ứng dụng dùng chung: Cung cấp các ứng dụng dùng chung cho toàn 

bộ hệ thống và các hệ thống khác như: quản lý việc cấp phát các loại mã trong hệ 

thống, quản lý dữ liệu phi cấu trúc, quản lý, xử lý quy trình nghiệp vụ, … 

1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

1.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ công chức, 

viên chức; 

- CSDL Hệ thống hải quan một cửa điện tử quốc gia: Thông tin hồ sơ được 

đăng ký trên hệ thống của dịch vụ công thuộc Bộ TN&MT. 

1.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT, Hệ thống hải quan một cửa điện tử 

quốc gia (đối với những hồ sơ được tiếp nhận từ hệ thống này): Kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, PostgreSQL, PostGis, ESB, 

SharePoint… 

IV. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH 

1. CSDL TN&MT kết nối liên thông với các HTTT, CSDL của các địa 

phương, các bộ, ngành 

1.1. Mục tiêu  

Thiết lập hệ thống CSDL TN&MT với mô hình tổ chức hiện đại bảo đảm 

kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên số nhằm tạo ra khả năng khai thác, phân tích, 
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xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, 

chỉ đạo, điều hành và đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin, dữ liệu 

TN&MT cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời tạo ra 

môi trường và hệ sinh thái CNTT ngành TN&MT an toàn, linh hoạt trong quá 

trình xây dựng, phát triển CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. 

1.2.  Phạm vi 

Triển khai trên phạm vi toàn quốc. 

1.3.  Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Các CSDL dạng danh mục, các thực thể quản lý … cung cấp dữ liệu, tạo 

sự gắn kết cho tất cả các ứng dụng được phát triển trong hệ thống một cách thống 

nhất, bao gồm: 

+ Danh mục dữ liệu tài nguyên môi trường dùng chung; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực đo đạc bản đồ; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực viễn thám; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực đất đai; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực môi trường; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực địa chất khoảng sản; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực khí tượng thủy văn; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực tài nguyên nước; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực Biển và hải đảo; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực Biến đổi khí hậu; 

+ Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực hành chính tổng hợp. 

- CSDL có tham chiếu, kết nối với các CSDL/HTT của các địa phương, bộ 

ngành, cá nhân, tổ chức, bao gồm: 

+ CSDL về TN&MT do các Bộ, ngành khác quản lý; 

+ CSDL về TN&MT trong khu vực và quốc tế; 

+ CSDL về TN&MT do các tổ chức, cá nhân quản lý. 

- Kho dữ liệu tổng hợp là tập hợp tất cả các thông tin, tư liệu, dữ liệu về 

TN&MT, được thu thập, trích xuất, tổng hợp từ tất cả các nguồn có liên quan. 

Được ứng dụng các công nghệ hiện đại để lưu trữ, quản lý, phân tích, dự báo hỗ 

trợ công tác quản lý nhà nước của ngành; 

- Các CSDL có quy mô quốc gia, tính chất quốc gia, liên ngành được kết 
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nối, chia sẻ với các Bộ, ngành, địa phương. 

1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Cung cấp dữ liệu TN&MT, bao gồm: 

+ Cổng thông tin dữ liệu TN&MT quốc gia; 

+ Hệ thống thu nhận, phân tích, xử lý dữ liệu TN&MT; 

+ Hệ thống cung cấp dịch vụ về thông tin dữ liệu về TN&MT theo từng 

chuyên ngành và tổng hợp. 

- Các dịch vụ kết nối CSDL TN&MT, bao gồm: 

+ Dịch vụ kết nối dữ liệu nguồn lực của Chính phủ; 

+ Dịch vụ kết nối dữ liệu nghiệp vụ của Chính phủ; 

+ Dịch vụ kết nối dữ liệu lĩnh vực kinh tế; 

+ Dịch vụ kết nối dữ liệu lĩnh vực xã hội; 

+ Dịch vụ kết nối dữ liệu lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 

+ Dịch vụ kết nối dữ liệu tài nguyên môi trường theo chuyên đề. 

1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

1.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Danh mục dữ liệu tài nguyên môi trường dùng chung; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực đo đạc bản đồ; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực viễn thám; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực đất đai; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực môi trường; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực địa chất khoảng sản; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực khí tượng thủy văn; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực tài nguyên nước; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực Biển và hải đảo; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực Biến đổi khí hậu; 

- Danh mục dữ liệu tham chiếu lĩnh vực hành chính tổng hợp. 

1.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

 

1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: Big Data; Data Warehouse, Data mart, Data lake, công 

nghệ GIS… 
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2. Hệ CSDL Quốc gia về quan trắc TN&MT 

2.1. Mục tiêu 

Thiết lập Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT, một thành phần trong 

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới 

quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ứng 

dụng giải pháp công nghệ hiện đại để quản lý thống nhất, đáp ứng yêu cầu công 

bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin TN&MT phục vụ mục tiêu hoạch định 

chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng. 

2.2. Phạm vi 

Triển khai từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức cá nhân, khu vực, 

quốc tế. 

2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

 Toàn bộ số liệu quan trắc tổng hợp (tính đến năm 2022) các lĩnh vực của 

Bộ TN&MT, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp có quan 

trắc về TN&MT; công bố thông tin dữ liệu theo quy định của pháp luật: 

- Số liệu từ các trạm quan trắc cố định; 

- Số liệu từ các hoạt động quan trắc định kỳ; 

- Các số liệu quan trắc ngoài lãnh thổ Việt Nam phù hợp với các thỏa 

thuận, điều ước quốc tế; 

- Đối với số liệu quan trắc từ các hoạt động không thường xuyên. 

2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc từ Trung ương đến địa 

phương; 

- Công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin TN&MT phục vụ mục tiêu 

hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng. 

2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

2.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT của các HTTT/CSDL các lĩnh vực 

thuộc Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức, khu vực, quốc 

tế được chia sẻ, tích hợp, đồng bộ; 

- Nền địa lý, viễn thám. 

2.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  



133 
 

Dữ liệu gốc và dữ liệu qua phân tích, xử lý sẽ được cung cấp, chia sẻ phục 

vụ: 

 - Cung cấp thông tin giải quyết các bài toán chuyên ngành của từng lĩnh 

vực; 

 - Cung cấp thông tin giải quyết các bài toán đa lĩnh vực; 

 - Công bố, cung cấp thông tin, dữ liệu về quan trắc TN&MT trên các cổng 

thông tin, website TN&MT, …; 

- Metadata dữ liệu; 

- Các dịch vụ dữ liệu, phân tích dữ liệu. 

2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: Big Data, công nghệ GIS. 

3.  CSDL Liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long 

3.1. Mục tiêu 

Tạo lập chiến lược toàn diện về thông tin, dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu 

Long trên quan điểm tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với một tầm nhìn dài hạn, giải 

quyết đồng bộ bài toán tổng thể với sự phối hợp tham gia của tất cả các ngành kỹ 

thuật, kinh tế, xã hội và các phương tiện xử lý, phân tích, mang tính kết nối cao 

phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu;  

Xác lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng tri thức bảo đảm triển khai 

Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ điện tử số, nền kinh 

tế số vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

3.2. Phạm vi 

 - Triển khai tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và các Bộ, 

ban, ngành có liên quan được nêu tại nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 

của Chính phủ; cung cấp thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, doanh, nghiệp, cá 

nhân theo quy định của pháp luật. 

- CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long được kết nối đến các 

CSDL của thành phố TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ;  

- CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long được kết nối với CSDL 

của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy hội sông Mê Công quốc tế. 

3.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 
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Hạ tầng không gian địa lý (nền địa lý, viễn thám), Quy hoạch vùng, Chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội/ Cơ chế chính sách, Quan trắc, Dữ liệu cảnh báo, dự báo, giám 

sát, Thống kê, báo cáo, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp, Công nghiệp/Dịch vụ, Thông tin và 

Truyền thông, Biến đổi khí hậu, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Môi 

trường, Biển và hải đảo, Dữ liệu địa chất khoáng sản công bố, Đất đai, Các dữ 

liệu chuyên ngành khác, Tập dữ liệu mở về đồng bằng sông Cửu Long. 

3.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Tạo lập, xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu liên ngành; 

- Thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long 

trên cơ sở triển khai các giải pháp tích hợp, quản lý đồng bộ, kết nối, liên thông 

với các hệ thống: cơ sở dữ liệu thành phần; cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, địa 

phương; cơ sở dữ liệu của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy hội sông Mê 

Công quốc tế và của các các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích hợp kết quả của 

các nhiệm vụ, dự án thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP, Quyết định 593/QĐ-TTg, 

dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu 

Long (ICRSL)  và các nhiệm, vụ, dự án có liên quan khác. 

- Xây dựng hạ tầng xử lý, tính toán, khai phá hệ thống cơ sở dữ liệu liên 

ngành phục vụ hoạch định chính sách, phát triển bền vững của các địa phương, 

bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức; 

- Xây dựng, triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu hỗ trợ công tác: dự 

báo, cảnh báo rủi ro thiên tai, sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn; kịch bản thích ứng 

với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và ứng phó thiên tai; 

- Xây dựng các ứng dụng phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, 

cung cấp dịch vụ công phát triển Chính phủ điện tử; 

- Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành. 

- Tạo lập môi trường công bố, công khai, cung cấp, chia sẻ thông tin dữ 

liệu, các kết quả phân tích, xử lý thuận tiện, kịp thời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

cộng đồng theo quy định;  

- Xây dựng và cung cấp các dịch vụ thông tin dữ liệu, dịch vụ tính toán, 

phân tích, khai phá dữ liệu, chia sẻ tri thức theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân; 

- Xây dựng tập dữ liệu mở về đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện cho 

cộng đồng có thể tiếp cận, sử dụng. 
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3.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

3.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

-  Dữ liệu cấp vùng từ các bộ, ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải…; 

- Dữ liệu chi tiết từ 13 địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long 

và các địa phương tiếp giáp (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, 

Bình Phước); 

- Dữ liệu từ Ủy hội sông Mê Công Việt Nam, Ủy ban sông Mê Công quốc 

tế; từ các khu vực, quốc gia có liên quan; 

- Dữ liệu được cung cấp từ các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc Nghị quyết 

120/NQ-CP, Quyết định 593/QĐ-TTg, dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh 

kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) và các nhiệm, vụ, dự án có liên 

quan khác. 

- Dữ liệu được thu nhận trực tiếp từ thiết bị quan trắc trên địa bàn. 

3.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác  

Cung cấp thông tin, dữ liệu về đồng bằng sông Cửu Long: 

- Thiết lập phòng dữ liệu, giám sát điều hành; 

- Cung cấp thông tin qua cổng thông tin dữ liệu: các loại số liệu, kịch bản, 

quy hoạch, các kết quả nghiên cứu, ...; 

- Cung cấp thông tin trên các bảng điện tử cố định; 

- Cung cấp thông tin qua điện thoại, thiết bị thông minh: Cuộc gọi, tin nhắn, 

các ứng dụng thông minh, …; 

- Cung cấp các giao tiếp phần mềm (API) cho các hệ thống khác; 

- Tập dữ liệu mở. 

3.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: Big Data, công nghệ GIS. 

4. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Đo đạc và bản đồ 

 4.1. CSDL Nền địa lý quốc gia  

4.1.1. Mục tiêu 

Xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia 

đồng bộ, thống nhất trong cả nước, đảm bảo được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp 

thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, phục vụ 
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phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

4.1.2. Phạm vi 

CSDL được triển khai trên phạm vi cả nước bao gồm phần đất liền và vùng 

biển Việt Nam. 

4.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 

đóng gói theo phạm vi khu đo của từng tỉnh, thành phố;  

- CSDL nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia các tỷ lệ 1:10.000, 

1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 đóng gói đơn 

vị hành chính cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố;  

- CSDL nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ 

1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 trên toàn bộ 

vùng biển Việt Nam. 

4.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý đo đạc và bản đồ về địa giới hành 

chính; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý đo đạc và bản đồ về địa hình quốc 

gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý đo đạc và bản đồ về biên giới; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý dữ liệu ảnh hàng không; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý điểm mốc đo đạc quốc gia, các mạng 

lưới đo đạc quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý địa danh; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý CSDL nền địa lý quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ khai thác CSDL nền địa lý quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ vận hành CSDL nền địa lý quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cung cấp thông tin dữ liệu nền địa lý quốc 

gia.  

4.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 
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- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng trong CSDL Người dùng 

chung của Bộ TN&MT để xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000: Cung 

cấp, chia sẻ thông tin cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu; 

- Nhóm thông tin về bản đồ địa hình quốc gia các tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 

1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000: Cung cấp, chia sẻ thông 

tin cho các HTTT/CSDL khác có yêu cầu; 

- Nhóm thông tin về bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000, 

1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho 

các HTTT/CSDL khác có yêu cầu. 

4.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, công nghệ GIS. 

 4.2. CSDL Hạ tầng không gian địa lý quốc gia (NSDI)  

4.2.1. Mục tiêu 

NSDI phải bảo đảm dữ liệu không gian địa lý được chuẩn hóa, tập hợp đầy 

đủ từ Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; được cập nhật thường xuyên để 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao dân trí; thuận lợi cho cung cấp các 

dịch vụ công; bảo đảm khả năng kết nối liên thông với hạ tầng dữ liệu không gian 

địa lý các nước trong khu vực và quốc tế. 

4.2.2. Phạm vi 

 Hạ tầng không gian địa lý quốc gia được triển khai trên phạm vi cả nước 

bao gồm phần đất liền và vùng biển Việt Nam. 

4.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

 CSDL Hạ tầng không gian địa lý quốc gia bao gồm dữ liệu khung và dữ 

liệu chuyên ngành: 

- Dữ liệu khung là dữ liệu nền tảng để xây dựng dữ liệu không gian địa lý 

quốc gia, bao gồm: 

+ Dữ liệu về hệ thống các điểm gốc đo đạc quốc gia, các mạng lưới đo đạc 

quốc gia; 
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+ Dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia; 

+ Dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám; 

+ Dữ liệu bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; 

+ Dữ liệu bản đồ địa giới hành chính; 

+ Dữ liệu địa danh. 

- Dữ liệu chuyên ngành là dữ liệu được sử dụng chung: 

+ Dữ liệu địa chính; 

+ Dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

+ Dữ liệu bản đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước; 

+ Dữ liệu bản đồ địa chất, khoáng sản; 

+ Dữ liệu bản đồ thổ nhưỡng; 

+ Dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng; 

+ Dữ liệu bản đồ hiện trạng công trình ngầm; 

+ Dữ liệu bản đồ hàng không dân dụng; 

+ Dữ liệu hải đồ vùng nước cảng biển và luồng, tuyến hàng hải, vùng biển; 

+ Dữ liệu bản đồ về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự 

cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

+ Dữ liệu bản đồ giao thông; 

+ Dữ liệu bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông 

thôn; 

+ Các nhóm dữ liệu bản đồ chuyên ngành khác do Chính phủ quy định bảo 

đảm sự đồng bộ của dữ liệu không gian địa lý quốc gia, đáp ứng yêu cầu quản lý 

nhà nước theo từng giai đoạn. 

4.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật CSDL hạ tầng không gian địa lý 

quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý CSDL hạ tầng không gian địa lý quốc 

gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ khai thác CSDL hạ tầng không gian địa lý 

quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ vận hành CSDL hạ tầng không gian địa lý 
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quốc gia; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cung cấp thông tin dữ liệu hạ tầng không gian 

địa lý quốc gia;  

- Chức năng nghiệp vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và 

tải dữ liệu được thực hiện thông qua Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam. 

4.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng trong CSDL Người dùng 

chung của Bộ TN&MT để xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm dữ liệu khung: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho các HTTT/CSDL 

khác có yêu cầu; 

- Nhóm dữ liệu chuyên ngành: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho các 

HTTT/CSDL khác có yêu cầu; 

- Nhóm thông tin về bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000, 

1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho 

các HTTT/CSDL khác có yêu cầu. 

4.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, công nghệ GIS. 

4.3. CSDL Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ  

4.3.1. Mục tiêu 

CSDL quản lý hoạt động đo đạc bản đồ là quản lý, lưu trữ các dữ liệu về 

hoạt động đo đạc bản đồ nhằm đảm bảo chất lượng, sự thống nhất và đồng bộ của 

các sản phẩm đo đạc bản đồ, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu sử dụng; tránh việc đo 

đạc chồng chéo gây ra những tốn kém, lãng phí. 

4.3.2.  Phạm vi 

CSDL được triển khai trên phạm vi toàn quốc. 

4.3.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- CSDL cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ;  

- CSDL chứng chỉ hoạt động đo đạc bản đồ;  

- CSDL quản lý hoạt động đo đạc bản đồ; 
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- CSDL sản phẩm đo đạc bản đồ. 

4.3.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý chứng chỉ đo đạc bản đồ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý hoạt động đo đạc bản đồ; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý sản phẩm đo đạc bản đồ 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ tra cứu, tìm kiếm dữ liệu; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ báo cáo thống kê dữ liệu.  

4.3.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng trong CSDL Người dùng 

chung của Bộ TN&MT để xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống; 

- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT: Lấy thông tin về thủ 

tục, hồ sơ cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ để tiến hành xử lý nghiệp vụ cấp 

phép. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ: Cung cấp, chia sẻ 

thông tin cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 

- Nhóm thông tin Chứng chỉ đo đạc bản đồ: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho 

các HTTT/CSDL khác có yêu cầu; 

- Nhóm thông tin Hoạt động đo đạc bản đồ: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho 

các HTTT/CSDL khác có yêu cầu. 

4.3.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

5. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực đất đai 

5.1. CSDL Quốc gia về đất đai  

5.1.1. Mục tiêu 

CSDL đất đai quốc gia (cơ sở dữ liệu đất đai từ Trung ương tới địa phương) 

phục vụ quản lý đất đai tại các cấp, cung cấp các dịch vụ công về đất đai, chia sẻ 

thông tin đất đai với các ngành khác (thuế, công chứng, ngân hàng, ...). 

5.1.2. Phạm vi 
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Triển khai từ Trung ương đến địa phương. 

5.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

Thành phần CSDL đất đai quốc gia: là tập hợp các dữ liệu gốc về đất đai 

có giá trị pháp lý cao nhất được sắp xếp, tổ chức làm đầu vào để phân tích, tổng 

hợp, báo cáo phục vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu đất đai.  

- CSDL đất đai quốc gia được cập nhật thường xuyên dữ liệu biến động từ 

hệ thống phần mềm nghiệp vụ quản lý thông tin đất đai;  

- CSDL đất đai quốc gia lưu trữ toàn bộ dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử 

của thửa đất, bao gồm: dữ liệu không gian đất đai, dữ liệu thuộc tính đất đai và 

các dữ liệu khác có liên quan đến thửa đất. 

Thành phần chính trong CSDL đất đai quốc gia bao gồm: 

- CSDL đất đai địa phương: CSDL địa chính; CSDL điều tra cơ bản về đất 

đai; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; CSDL giá đất; CSDL thống kê, kiểm 

kê đất đai; CSDL thông tin hỗ trợ giao dịch bất động sản; 

- CSDL đất đai cấp trung ương: CSDL điều tra cơ bản về đất đai; CSDL 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; CSDL giá đất; CSDL thống kê, kiểm kê đất đai; 

CSDL đất đai theo chuyên đề. 

5.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính; 

- Điều tra và đánh giá đất đai; 

- Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Định giá đất; 

- Thống kê, kiểm kê đất đai; 

- Quản lý biến động, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

nhà ở và tài sản khác. 

5.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quốc gia về doanh nghiệp: thông tin doanh nghiệp (chủ sở hữu 

đất); 

- CSDL quốc gia về dân cư: thông tin công dân (chủ sở hữu đất); 

- CSDL Thuế: thông tin nghĩa vụ tài chính; 

- CSDL Ngân hàng: thông tin giao dịch; 

- CSDL ngành giao thông, xây dựng: thông tin quy hoạch; 
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- … 

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin thửa đất, giao dịch đất đai, lịch sử thửa đất; 

- Nhóm thông tin giá đất; 

- Nhóm thông tin hiện trạng; 

- Nhóm thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Nhóm thông tin về thống kê, kiểm kê đất đai; 

- Nhóm thông tin về thông tin điều tra cơ bản đất đai. 

5.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; hạ 

tầng CNTT địa phương; thuê hạ tầng CNTT;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS… 

5.2. CSDL Giao dịch điện tử về đất đai  

5.2.1. Mục tiêu 

CSDL giao dịch điện tử về đất đai phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực đất đai; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cho các đối 

tượng Cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có có nhu cầu được 

chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai bằng phương tiện điện tử. 

5.2.2. Phạm vi 

Triển khai từ Trung ương đến địa phương. 

5.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Sổ địa chính, dữ liệu địa chính, dữ liệu không gian địa chính; 

- Hồ sơ quét. 

5.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Đăng ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;  

- Đăng ký hồ sơ biến động đất đai; 

- Quản lý dữ liệu không gian địa chính;  

- Quản lý sổ địa chính điện tử;  

- Đăng ký dữ liệu địa chính;  

- Cập nhật biến động dữ liệu đất đai;  

- Quản lý hồ sơ quét;  
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- Quản lý quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai;  

- Tổng hợp báo cáo, hỗ trợ ra quyết định … 

5.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

CSDL giao dịch điện tử về đất đai triển khai ở các cấp được kết nối và trao 

đổi dữ liệu với nhau, cũng như các HTTT/CSDL khác thông qua Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoặc mạng WAN ngành TN&MT và nền tảng chia 

sẻ, tích hợp dùng chung của Bộ TN&MT. 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quốc gia về doanh nghiệp: thông tin doanh nghiệp (chủ sở hữu 

đất); 

- CSDL quốc gia về dân cư: thông tin công dân (chủ sở hữu đất); 

- CSDL Thuế: thông tin nghĩa vụ tài chính; 

- CSDL Ngân hàng: thông tin giao dịch. 

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin  

-  

5.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; hạ 

tầng CNTT địa phương;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS …. 

6. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Viễn thám 

6.1. CSDL Viễn thám quốc gia  

6.1.1. Mục tiêu  

CSDL viễn thám quốc gia quản lý, lưu trữ dữ liệu viễn thám thu nhận tại 

trạm thu ảnh viễn thám ở Việt Nam, mua ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà 

nước hoặc thông qua trao đổi hợp tác nhận viên trợ của các quốc gia, các vùng 

lãnh thổ, các tổ chức quốc tế được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

6.1.2. Phạm vi 

Triển khai từ Trung ương đến địa phương. 

6.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Dữ liệu ảnh thô;  

- Dữ liệu sản phẩm ảnh;  
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- Siêu dữ liệu viễn thám;  

- … 

6.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; 

- Cập nhật, phát hành thông tin về danh mục dữ liệu viễn thám; 

- Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; 

- … 

6.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

Các số liệu, báo cáo thống kê về nhu cầu sử dụng viễn thám hàng năm; Báo 

cáo cáo về tình hình thu nhận và ứng dụng viễn thám ở các đơn vị Tổng cục Thống 

kê, Sở TN&MT các tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Các 

đơn vị an ninh - quốc phòng có sử dụng viễn thám.   

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin 

-   

6.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS … 

7. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Môi trường 

7.1. CSDL Tổng hợp Môi trường quốc gia  

7.1.1. Mục tiêu 

CSDL môi trường quốc gia tích hợp các lớp thông tin từ các CSDL thành 

phần lên một hệ thống dùng chung. Quản lý thông tin về môi trường từ TW đến 

ĐP, cung cấp các dịch vụ thông tin, báo cáo, quy hoạch bảo tổn đa dạng sinh học; 

nguồn thải; ô nhiễm tồn lưu; chất lượng môi trường. 

7.1.2. Phạm vi 

Triển khai từ Trung ương đến địa phương. 

7.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- CSDL Nguồn thải; 

- CSDL Chất lượng môi trường; 

- CSDL Ô nhiễm tồn lưu; 
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- CSDL Đa dạng sinh học; 

- Hồ sơ môi trường các doanh nghiệp; 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. 

7.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; 

- Ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Bảo vệ môi trường Biển và hải đảo; 

- Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí; 

- Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Bảo vệ môi trường khu dân cư, đô thị; 

- Quản lý chất thải; 

- Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; 

- Quản lý thông tin, chỉ thị môi trường, thống kê và báo cáo môi trường; 

- Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; 

- Bồi thường thiệt hại về môi trường; 

- Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

7.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Dữ liệu môi trường (Mục 4. Điều 4 NĐ 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017) 

từ các Bộ ngành có thực hiện các đề tài nhiệm vụ dự án về môi trường. 

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Dữ liệu môi trường.  

7.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; 

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS … 

7.2. CSDL Nguồn thải quốc gia 

7.2.1. Mục tiêu 

CSDL Nguồn thải đảm bảo cập nhật, lưu trữ đầy đủ, chính xác, khoa học, 

kịp thời, thống nhất các thông tin, dữ liệu về nguồn thải trên phạm vi toàn quốc; 

có tích hợp, kết nối với CSDL quốc gia về môi trường, phục vụ cung cấp dữ liệu 

cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước về môi trường và các nhu 

cầu khác. 
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7.2.2. Phạm vi 

Triển khai từ Trung ương đến địa phương. 

7.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- CSDL bảo vệ môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, 

Cụm công nghiệp; 

- CSDL bảo vệ môi trường làng nghề; 

- CSDL bảo vệ môi trường Cơ sở sản xuất sản xuất, kinh doanh dịch vụ và 

các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. 

7.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý Chủ nguồn thải và Nguồn thải;  

- Quản lý biến động và thay đổi thông tin; 

- Tự động cảnh báo, thông báo; 

- Hoạch định chính sách; 

- Kết nối dữ liệu với các CSDL khác và hệ thống khác trong lĩnh vực Môi 

trường; 

- Chia sẻ thông tin giữa cơ quan chủ quản và các cơ quan, tổ chức khác 

tham gia vào quản lý nguồn thải, bảo đảm kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường, 

tạo điều kiện cho triển khai các chương trình cần có sự tham gia của nhiều đối tác. 

7.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quốc gia về doanh nghiệp: thông tin doanh nghiệp; 

- Nhóm thông tin nguồn thải của các Bộ, ngành (Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng); 

- Nhóm thông tin quan trắc tại các Sở TN&MT; 

- Các số liệu, báo cáo thống kê về Làng nghề của Tổng cục Thống kê, Sở 

TN&MT các tỉnh, Cục Thống kê các tỉnh; 

- Số liệu, báo cáo thống kê các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, cụm công nghiệp của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Công thương, Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh; 

- Các số liệu, báo cáo thống kê về các điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, điểm khai thác khoáng sản của Tổng cục Thống kê, Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, Cục Thống kê các tỉnh. 

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 
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- Nhóm thông tin  

-  

7.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; hạ 

tầng CNTT địa phương;  

- Công nghệ chính CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS … 

7.3. CSDL Đa dạng sinh học quốc gia (bảo tồn thiên nhiên)  

7.3.1. Mục tiêu 

CSDL đa dạng sinh học phục vụ quản lý nhà nước với các nội dung chính 

về: Bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn và phát triển bền vững 

các loài sinh vật; Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; Quy hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học. 

7.3.2. Phạm vi 

Triển khai từ Trung ương đến địa phương. 

7.3.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

CSDL đa dạng sinh học bao gồm nhóm đối tượng chính như sau: Hiện trạng 

các hệ sinh thái; Diễn thế các hệ sinh thái; Giá trị dịch vụ hệ sinh thái; Các loài 

động, thực vật; nguồn gen; sinh vật biến đổi gen; Hệ thống khu bảo tồn; Hệ thống 

cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Các văn bản về quản lý đa dạng sinh học; Giấy 

chứng nhận An toàn sinh học; Giấy phép liên quan đến đa dạng sinh học. 

7.3.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật CSDL;  

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý CSDL;  

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ khai thác CSDL;  

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ vận hành CSDL;  

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cung cấp thông tin dữ liệu. 

7.3.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Số liệu, báo cáo thống kê các vườn quốc gia, khu bảo tồn, khu đất ngập 

nước trên toàn quốc của Tổng cục Thống kê, Sở Tài nguyên và Môi trường các 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh; 

- Quy hoạch môi trường; Báo cáo Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh 

học, các hệ sinh thái (trên cạn, dưới nước) và an toàn sinh học; 

- Danh mục các loài hoang dã, loài bị đe dọa tuyệt chủng, loài bị tuyệt 

chủng trong tự nhiên, loài đặc hữu, loài di cư, loài ngoại lai, loài ngoại lai xâm 
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hại, loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài trong Sách Đỏ Việt 

Nam; 

- … 

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin  

-  

7.3.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; hạ 

tầng CNTT địa phương;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS … 

7.4. CSDL Chất lượng môi trường  

7.4.1. Mục tiêu 

CSDL quản lý chất lượng môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững. 

7.4.2. Phạm vi 

Triển khai từ Trung ương đến địa phương. 

7.4.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Chương trình quan trắc môi trường: Quan trắc nước mặt, nước ngầm, 

đất và môi trường không khí; 

- Quan trắc định kỳ: nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường xung 

quanh, lao động, khí thải; 

- Quan trắc online: quan trắc liên tục lưu lượng xả thải trước và sau hệ 

thống xử lý: pH, COD, TSS, nhiệt độ, các thông số khác;   

- Quan trắc môi trường lưu vực sông: Quan trắc nước mặt, thủy sinh và 

trầm tích đáy. 

7.4.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quan trắc môi trường; 

- Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí; 

- … 

7.4.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

 Kết quả về quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển; ô nhiễm môi 

trường xuyên biên giới 

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin  
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-  

7.4.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; hạ 

tầng CNTT địa phương;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, Big Data, công nghệ GIS … 

7.5. CSDL Quản lý CSDL Ô nhiễm tồn lưu 

7.5.1. Mục tiêu  

CSDL quản lý thông tin về các đối tượng ô nhiễm tồn lưu phục vụ công tác 

quản lý và cải thiện chất lượng môi trường.  

7.5.2. Phạm vi 

Triển khai từ trung ương đến địa phương. 

7.5.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải 

nguy hại thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2 và 3; 

- Cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã đóng cửa hoặc di dời (danh 

mục của Quyết định 64); 

- Khu vực khai thác và chế biến khoáng sản đã ngừng khai thác và chưa 

hoàn nguyên; 

- Kho xăng dầu, kho hóa chất trước đây và hiện nay không còn sử dụng; 

- Khu vực lưu giữ các chất thải và hóa chất của cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường; 

- Khu vực bị nhiễm Dioxin. 

7.5.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý thông tin ô nhiễm tồn lưu; 

- Cải tạo phục hồi môi trường đối với ô nhiễm tồn lưu; 

- Kiểm soát dư lượng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất 

hữu cơ khó phân hủy, dioxin trong môi trường. 

7.5.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Kết quả về xử lý chất thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, 

nước thải, tiếng ồn, độ rung và các công nghệ môi trường khác; 

- Thông tin hiện trạng sử dụng đất. 

b. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin  
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-  

7.5.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; hạ 

tầng CNTT địa phương;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, công nghệ GIS… 

8. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Biển và Hải đảo 

8.1. CSDL Điều tra cơ bản về các điều kiện tự nhiên TN&MT Biển quốc 

gia  

8.1.1. Mục tiêu 

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường vùng biển nước ta; xác lập luận cứ khoa học, cơ sở pháp lý 

để tăng cường quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển và vùng ven 

biển; thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững vùng biển, ven biển và hải đảo, tăng 

cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm chủ quyền quốc gia, đưa nước ta từng bước 

vững chắc trở thành quốc gia mạnh về biển. 

Thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp điều tra cơ bản 

về các điều kiện tự nhiên TN&MT biển, ven biển và hải đảo; xây dựng phần mềm 

quản lý cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu tổng hợp điều tra cơ bản về các điều kiện tự 

nhiên TN&MT biển và hải đảo được phân loại, xử lý, tích hợp, số hóa, chuẩn hóa 

và sắp xếp một cách hệ thống dưới dạng tệp tin dữ liệu, lưu trữ trên các phương 

tiện điện tử. 

8.1.2. Phạm vi 

CSDL được triển khai trên phạm vi cả nước bao gồm phần đất liền và vùng 

biển Việt Nam. 

8.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- CSDL địa hình đáy biển;  

- CSDL ranh giới biển Việt Nam; 

- CSDL khí tượng thủy văn biển; 

- CSDL địa chất khoáng sản biển; 

- CSDL dầu khí; 

- CSDL môi trường biển; 

- CSDL tài nguyên đất ven biển, hải đảo; 

- CSDL tài nguyên nước vùng ven biển, hải đảo; 
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- CSDL viễn thám biển;  

- CSDL các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển; 

- CSDL về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy hải sản VN; 

- CSDL về các nhiệm vụ KTTT và QPAN trên biển và thềm lục địa; 

- CSDL về cửa sông và đê biển; 

- CSDL về số liệu các hoạt động KTXH liên quan đến biển; 

- CSDL về thiên tai biển; 

- CSDL giao thông vận tải biển; 

- CSDL phục vụ chỉ đạo điều hành, ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu 

- CSDL nền thông tin địa lý biển; 

- CSDL tài nguyên môi trường một số hải đảo và cụm đảo lớn quan trong; 

- CSDL tổng hợp thông tin đới bờ;  

8.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật CSDL; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý CSDL; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ khai thác CSDL; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ vận hành CSDL; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cung cấp thông tin dữ liệu.  

8.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

 - CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để xác thực và phân quyền 

người dùng trong hệ thống. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

Tất cả các nhóm thông tin trong CSDL này đều phải cung cấp, chia sẻ cho 

các HTTT/CSDL khác trong Bộ TN&MT khi có yêu cầu. 

8.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, công nghệ GIS. 

8.2. CSDL tổng hợp về TN&MT biển và hải đảo  

8.2.1. Mục tiêu  

CSDL tổng hợp về TN&&MT biển và hải đảo gia là tập hợp thống nhất 
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toàn bộ dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong phạm vi cả nước 

được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, được số hóa để cập nhật, quản lý, khai thác 

bằng hệ thống công nghệ thông tin. 

CSDL tổng hợp về TN&MT biển và hải đảo được xây dựng với mục tiêu 

thống nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương; có tính mở; bảo đảm việc trao 

đổi, chia sẻ, cung cấp dữ liệu giữa các ngành, các cấp được thông suốt, kịp thời; 

bảo đảm dữ liệu được truy cập và kết xuất thuận tiện trong việc liên kết, tích hợp 

giữa các cơ sở dữ liệu; được cập nhật, duy trì đầy đủ, thường xuyên. 

8.2.2. Phạm vi 

 CSDL được triển khai trên phạm vi cả nước bao gồm phần đất liền và vùng 

biển Việt Nam. 

8.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Dữ liệu về vùng đất ven biển, địa hình đáy biển; 

- Dữ liệu về khí tượng, thủy văn biển; 

- Dữ liệu tổng hợp về địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển; dầu, 

khí ở biển; dữ liệu về tính chất vật lý, hóa lý của nước biển; 

- Dữ liệu về hệ sinh thái biển; đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản biển; 

tài nguyên vị thế biển và kỳ quan sinh thái biển; 

- Dữ liệu về môi trường biển, nhận chìm ở biển; 

- Dữ liệu về hải đảo; 

- Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên 

vùng bờ; 

- Dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; 

- Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; 

- Kết quả của các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ trong quản 

lý, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Kết quả thống kê tài nguyên biển và hải đảo; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định 

mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

- Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.  
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8.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

 - Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cập nhật CSDL; 

 - Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý CSDL; 

 - Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ khai thác CSDL; 

 - Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ vận hành CSDL; 

 - Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cung cấp thông tin dữ liệu.  

8.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

 - CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để xác thực và phân quyền 

người dùng trong hệ thống. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

 Tất cả các nhóm thông tin trong CSDL này đều phải cung cấp, chia sẻ cho 

các HTTT/CSDL khác trong Bộ TN&MT khi có yêu cầu. 

8.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

 - Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

 - Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

8.3. CSDL Giao khu vực biển 

8.3.1. Mục tiêu 

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giao khu vực biển nhất định cho 

các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảm bảo yêu cầu chính 

xác, khoa học, thống nhất thông qua việc xây dựng, vận hành, khai thác và sử 

dụng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho 

tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

8.3.2. Phạm vi 

CSDL được triển khai trên phạm vi 28 tỉnh có biển và trên Bộ TN&MT. 

8.3.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin dữ liệu hải đồ điện tử;  

- Thông tin dữ liệu địa hình đáy biển; 

- Thông tin dữ liệu hiện trạng các tổ chức cá nhân đang sử dụng để khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển; 

- Thông tin dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; 

- Thông tin dữ liệu quản lý giao khu vực biển. 
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8.3.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ giao khu vực biển; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ gia hạn khu vực biển; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ trả lại khu vực biển; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ trả lại một phần khu vực biển; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ thu hồi khu vực biển; 

- Chức năng hỗ trợ nghiệp vụ cung cấp thông tin dữ liệu nền địa lý quốc 

gia.  

8.3.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để xác thực và phân quyền 

người dùng trong hệ thống; 

- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ TN&MT: Lấy thông tin về các hồ 

sơ giao khu vực biển từ các thủ tục hành chính về giao khu vực biển để xử lý 

nghiệp vụ; 

- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 28 Sở TN&MT các tỉnh có biển: 

Lấy thông tin về các hồ sơ giao khu vực biển từ các thủ tục hành chính về giao 

khu vực biển để xử lý nghiệp vụ. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông tin về quyết định giao khu vực biển: Cung cấp, chia sẻ thông 

tin cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT để trả cho tổ chức, cá 

nhân; 

- Nhóm thông tin về bản đồ hiện trạng giao khu vực biển: Cung cấp, chia 

sẻ thông tin cho các HTTT/CSDL khác có nhu cầu; 

- Nhóm thông tin về hồ sơ giao khu vực biển: Cung cấp, chia sẻ thông tin 

cho các HTTT/CSDL khác có nhu cầu. 

8.3.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, công nghệ GIS. 

9. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 

9.1. CSDL Quốc gia về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản  

9.1.1. Mục tiêu 



155 
 

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản 

phục vụ quản lý nhà nước ngành TN&MT về lĩnh vực địa chất và khoáng sản.  

9.1.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi ngành TN&MT từ trung ương đến địa phương, 

tích hợp, chia sẻ với các bộ, ngành khác. 

9.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin, dữ liệu về Bản đồ Địa chất & Khoáng sản;  

- Thông tin, dữ liệu về Mức độ điều tra Địa chất & Khoáng sản; 

- Thông tin, dữ liệu về Mỏ, điểm quặng; 

- Thông tin, dữ liệu về Lỗ khoan; 

- Thông tin, dữ liệu về Địa chất Khoáng sản Biển; 

- Thông tin, dữ liệu về Tai biến địa chất; 

- Thông tin, dữ liệu về Địa chất cảnh quan; 

- Thông tin, dữ liệu về Lưu trữ Báo cáo địa chất; 

- Thông tin, dữ liệu về Tài liệu Nguyên thủy; 

- Thông tin, dữ liệu về Chuyên đề; 

- Thông tin, dữ liệu về Quan trắc địa chất và khoáng sản. 

9.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; 

- Lưu trữ, sử dụng thông tin về khoáng sản;  

- Thống kê, kiểm kê địa chất về khoáng sản.  

9.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: 

+ Chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sản;  

+ Quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quy 

hoạch vùng; 

+ Kết quả thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất khoáng sản các kỳ 

trước; 

+ Các tiền đề dấu hiệu địa chất liên quan đến khoáng sản mới phát hiện. 

- Lưu trữ, sử dụng thông tin về khoáng sản: 

+ Kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; 

+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; 

+ Mẫu vật địa chất, khoáng sản.  

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 
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- Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Thông tin về khoáng sản, tiềm 

năng khoáng sản, các loại bản đồ địa chất 

- Lưu trữ, sử dụng thông tin về khoáng sản: Thông tin về kết quả điều tra 

cơ bản địa chất về khoáng sán; Thông tin về khoáng sản; thông tin về các loại mẫu 

vật bảo tàng địa chất  

9.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng công nghệ 

thông tin của địa phương; 

- Công nghệ chính: Big Data. 

9.2. CSDL Khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản quốc gia  

9.2.1. Mục tiêu 

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước ngành TN&MT 

về quản lý hoạt động khoáng sản.  

9.2.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi ngành TN&MT từ trung ương đến địa phương, 

tích hợp, chia sẻ với các bộ, ngành khác. 

9.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch; Khu vực cấm; Bảo vệ Khoáng sản chưa 

khai thác; 

- Thông tin, dữ liệu về Cấp phép hoạt động khoáng sản; 

- Thông tin, dữ liệu về Quản lý hoạt động khoáng sản; 

- Thông tin, dữ liệu về Thống kê, kiểm kê; 

- Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 

- Thông tin, dữ liệu về Tính tiền cấp quyền khai thác. 

9.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Xây dựng chiến lược khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; khu vực khoáng 

sản; Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: 

+ Xây dựng chiến lược khoáng sản; 

+ Lập quy hoạch khoáng sản; 

+ Khoanh định khu vực khoáng sản;  

+ Quản lý hoạt động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.  

- Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động 

khoáng sản: 

+ Hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản;  

+ Hoạt động quả lý sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng 
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sản; 

+ Hoạt động quản lý sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản.  

- Thăm dò khoáng sản: 

+ Phê duyệt trữ lượng khoáng sản. 

- Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản; đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản; Đóng cửa mỏ khoáng sản:  

+ Khai thác tận thu khoáng sản (Thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh); 

+ Đấu giá quyền khai thác khoáng sản;  

+ Đóng cửa mỏ khoáng sản.  

- Thống kê, kiểm kê địa chất về khoáng sản;  

- Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

9.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Xây dựng chiến lược khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; khu vực khoáng 

sản; Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: 

+ Xây dựng chiến lược khoáng sản; 

+ Lập quy hoạch khoáng sản; 

+ Khoanh định khu vực khoáng sản;  

+ Quản lý hoạt động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.  

- Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động 

khoáng sản: 

+ Hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; 

+ Hoạt động quả lý sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng 

sản; 

+ Hoạt động quản lý sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản: Thông tin 

về nguồn nước, quy hoạch, kế hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng nước; 

+ Thăm dò khoáng sản; 

+ Phê duyệt trữ lượng khoáng sản: Kết quả công nhận, phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản. 

- Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản; đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản; Đóng cửa mỏ khoáng sản:  

+ Khai thác tận thu khoáng sản (Thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh); 

+ Đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Đóng cửa mỏ khoáng sản: Hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản; 
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tình hình thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chứ, cá nhân khai thác khoáng sản; 

- Thống kê, kiểm kê địa chất về khoáng sản: Thông tin phục vụ thống kê, 

kiểm kê địa chất về khoáng sản;  

- Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thông tin phục vụ tính tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Xây dựng chiến lược khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; khu vực khoáng 

sản; Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: 

+ Xây dựng chiến lược khoáng sản: Thông tin về Chiến lược khoáng sản; 

+ Lập quy hoạch khoáng sản: Các quy hoạch khoáng sản; 

+ Khoanh định khu vực khoáng sản: Kết quả khoanh định các khu vực 

khoáng sản;  

+ Quản lý hoạt động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: Khu vực có khoáng 

sản cần được bảo vệ, bao gồm cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa mỏ. 

- Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động 

khoáng sản: 

+ Hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: Thông tin về 

các yếu tố của hoạt động khoáng sản có thể ảnh hưởng đến môi trường (công 

nghệ, thiết bị, vật liệu, các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường và cải tạo, phục hồi môi trường);  

+ Hoạt động quả lý sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng 

sản: Các thông tin liên quan đến Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản (loại 

khoáng sản, diện tích, tọa độ, thời hạn...);  

+ Hoạt động quản lý sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản: Thông tin 

liên quan đến hoạt động sử dụng nguồn nước của Giấy phép thăm dò/khai thác 

khoáng sản được cấp (nguồn nước, khối lượng, phương thức sử dụng nước; xả 

thải thải...).  

- Thăm dò khoáng sản: 

+ Phê duyệt trữ lượng khoáng sản: Thông tin phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản (tên khoáng sản, khu vực; trữ lượng và tài nguyên khoáng sản chính, khoáng 

sản đi kèm, thành phần có ích; trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác). 

- Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản; đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản; Đóng cửa mỏ khoáng sản: 

+ Khai thác tận thu khoáng sản (Thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh): Thông tin về Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bao gồm: tổ 

chức, cá nhân được cấp phép, loại khoáng sản, khu vực cấp phép, trữ lượng, công 
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suất, phương pháp khai thác, thời hạn giấy phép, ...); 

+ Đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Kế hoạch đấu giá; Thông tin về khu 

vực đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản (bao gồm: tên loại khoáng sản, 

khu vực đưa ra đấu giá, ...); 

+ Đóng cửa mỏ khoáng sản: Thông tin liên quan đến việc đóng cửa mỏ 

khoáng sản (giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp, phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường).  

- Thống kê, kiểm kê địa chất về khoáng sản: Thông tin phục vụ thống kê, 

kiểm kê địa chất về khoáng sản;  

- Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thông tin phục vụ tính tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản.  

9.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng công nghệ 

thông tin của địa phương; 

- Công nghệ chính: Big Data. 

10.  Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

10.1. CSDL Quốc gia về khí tượng thủy văn  

10.1.1. Mục tiêu 

Thống nhất, tổng hợp lưu trữ các dữ liệu theo Điều 31 Luật KTTV nhằm 

công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, 

hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dự báo, phòng chống 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng và khai 

thác đa mục tiêu.  

10.1.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương, 

tích hợp, chia sẻ với các bộ, ngành khác. 

10.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- CSDL về quan trắc, điều tra, khảo sát KTTV, hải văn, môi trường không 

khí và nước;  

- CSDL về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;  

- CSDL về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn;  

- CSDL về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn;  

- CSDL về biến đổi khí hậu;  
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- CSDL về nghiên cứu khóa học, chương trình, Dự án về KTTV;  

- CSDL văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn.  

10.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Thu thập, tích hợp dữ liệu và tạo lập nội dung thông tin dữ liệu;  

- Tổ chức, lưu trữ, phân tích phục vụ công bố, khai thác chia sẻ thông tin, 

dữ liệu;  

- Cung cấp, công bố, khai thác chia sẻ thông tin, dữ liệu.  

10.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin chính cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

-  CSDL về quan trắc, điều tra, khảo sát KTTV, hải văn, môi trường không 

khí và nước:  

+ Thông tin, dữ liệu về khí tượng;  

+ Thông tin, dữ liệu về thủy văn;  

+ Thông tin, dữ liệu về hải văn;  

+ Thông tin, dữ liệu về ô dôn - bức xạ cực tím;  

+ Thông tin, dữ liệu về môi trường không khí;  

+ Thông tin, dữ liệu về môi trường nước.  

- CSDL về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:  

+ Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;  

+ Sản phẩm của các mô hình dự báo;  

+ Biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh; 

+ Thông báo tình hình khí tượng thủy văn;  

+ Thông tin, dữ liệu thu được từ tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài;  

+ Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí tượng thủy văn.  

- CSDL về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn:  

+ Hồ sơ kỹ thuật của các trạm, công trình, phương tiện đo khí tượng thủy 

văn;  

+ Hồ sơ cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn; 

+ Hồ sơ kỹ thuật của các trạm giám sát biến đổi khí hậu.  

- CSDL về biến đổi khí hậu: 

+ Bộ chuẩn khí hậu quốc gia; 

+ Kết quả đánh giá khí hậu quốc gia; 

+ Kịch bản biến đổi khí hậu;  
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+ Thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính và các hoạt động kinh tế - xã 

hội có liên quan đến phát thải khí nhà kính: 

+ Thông tin, dữ liệu về tác động của thiên tai khí tượng thủy văn và biến 

đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, Điều kiện sống và hoạt động 

kinh tế - xã hội. 

- CSDL về nghiên cứu khóa học, chương trình, dự án về KTTV: 

+ Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng thủy văn, 

giám sát biến đổi khí hậu;  

+ Chương trình, đề án, dự án về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu; 

+ Phim, ảnh về đối tượng nghiên cứu khí tượng thủy văn; 

+ Kế hoạch và kết quả thực hiện tác động vào thời tiết. 

- CSDL văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn: 

+ Văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu; 

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng 

thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; 

+ Quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về khí tượng thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu; 

+ Thông tin, dữ liệu về hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn và quản lý các chất 

làm suy giảm tầng ô-dôn.  

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

Nội dung thông tin, dữ liệu trong KTTV quốc gia.  

10.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; 

hạ tầng công nghệ thông tin của địa phương; 

- Công nghệ chính: Big Data. 

10.2. CSDL Quản lý hoạt động KTTV  

10.2.1. Mục tiêu 

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động 

KTTV ngành TN&MT.  

10.2.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương, 

tích hợp, chia sẻ với các bộ, ngành khác. 

10.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin, dữ liệu về phục vụ dự báo; 

- Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí tượng thủy văn.  
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10.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Dự báo, cảnh báo KTTV:   

+ Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết bình thường; 

+ Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết nguy hiểm. 

- Hoạt động phục vụ, dịch vụ KTTV: 

+ Phục vụ KTTV: Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám 

sát biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu, tin dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn; Cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Cung cấp tin dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn cho các cơ quan truyền thông; Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn, tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho nước ngoài, tổ chức quốc 

tế; Các hoạt động khí tượng thủy văn khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

+ Dịch vụ KTTV: Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu, tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn theo yêu cầu không thuộc các nhóm phục vụ; Xây dựng, cung cấp các sản 

phẩm thông tin, truyền thông về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; Hướng dẫn 

sử dụng thông tin, dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN về KTTV, giám 

sát biến đổi khí hậu; Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 

không sử dụng kinh phí nhà nước về KTTV, giám sát biến đổi khí hậu; Xây dựng, 

lắp đặt, hướng dẫn khai thác công trình, phương tiện đo khí tượng thủy văn; Xây 

dựng, cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật về dự báo, cảnh báo, truyền tin khí tượng 

thủy văn; Kiểm định, hiệu chuẩn, lắp đặt sửa chữa phương tiện đo KTTV; Hoạt 

động tư vấn về KTTV, giám sát biến đổi khí hậu; Đào tạo nguồn nhân lực KTTV, 

giám sát biến đổi khí hậu; Các hoạt động khác liên quan đến KTTV, giám sát biến 

đổi khí hậu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

- Nghiệp vụ hợp tác quốc tế về KTTV.  

10.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin chính cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Dự báo, cảnh báo KTTV:   

+ Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết bình thường; 

+ Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết nguy hiểm; 

+ Hoạt động phục vụ KTTV; 

+ Hoạt động Dịch vụ KTTV.  

- Nghiệp vụ hợp tác quốc tế về KTTV: Hồ sơ đề nghị trao đổi thông tin dữ 

liệu KTTV với tổ chức/cá nhân nước ngoài.  
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b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Dự báo, cảnh báo KTTV:   

+ Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết bình thường; 

+ Dự báo, cảnh báo KTTV điều kiện thời tiết nguy hiểm; 

+ Hoạt động phục vụ KTTV; 

+ Hoạt động Dịch vụ KTTV.  

- Nghiệp vụ hợp tác quốc tế về KTTV: Hồ sơ đề nghị trao đổi thông tin dữ 

liệu KTTV với tổ chức/cá nhân nước ngoài.  

10.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị; 

hạ tầng công nghệ thông tin của địa phương; 

- Công nghệ chính: Big Data. 

11. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Biến đổi khí hậu 

11.1. CSDL Quốc gia về biến đổi khí hậu  

11.1.1. Mục tiêu 

- Phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp 

thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, 

bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản, nhằm mục tiêu phát triển bền 

vững; 

- Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các 

hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao 

chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống 

khí hậu trái đất. 

11.1.2. Phạm vi 

 CSDL được triển khai trên phạm vi toàn quốc. 

11.1.3.  Nội dung thông tin, dữ liệu 

CSDL Quốc gia về Biến đổi khí hậu bao gồm 5 khối dữ liệu chính: 

- Khối dữ liệu về thể chế, chính sách;  

- Khối dữ liệu về kế hoạch, chương trình, dự án;  

- Khối dữ liệu thể hiện mức độ và xu thế biến đổi khí hậu; 

- Khối dữ liệu thể hiện tác động của biến đổi khí hậu; 

- Khối dữ liệu về giải pháp thích ứng. 
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11.1.4.  Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

 - Các nghiệp vụ chủ yếu: 

 + Xây dựng cơ chế chính sách; 

 + Xây dựng, lập kế hoạch trung và dài hạn; 

+ Giám sát, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch; 

+ Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, giải pháp; 

+ Phối hợp liên ngành; 

 + Hợp tác quốc tế.  

- Các chức năng chính: 

+ Nhóm chức năng về văn bản pháp quy: tổng hợp, theo dõi, cập nhật các 

văn bản pháp quy có liên quan trong lĩnh vực, tổ chức thông tin, giám sát các tiêu 

chí, chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định; 

+ Nhóm chức năng quản lý giám sát nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, đề 

án; 

+ Hỗ trợ xây dựng kịch bản BĐKH quốc gia: cung cấp các dịch vụ, công 

cụ cần thiết phục vụ xây dựng, cập nhật kịch bản BĐKH của Việt Nam theo từng 

chủ đề trọng tâm của giai đoạn; 

+ Hỗ trợ xây dựng chiến lược, giải pháp; 

+ Quản lý thông tin, báo cáo các hoạt động hợp tác quốc tế; 

+ Nhóm chức năng quản lý thông tin về BĐKH: cập nhật, điều chỉnh, đồng 

bộ, sao lưu, chuẩn hóa… dữ liệu theo từng chuyên ngành, từng địa phương, làm 

cơ sở hình thành các số liệu tổng hợp, liên ngành, liên vùng; 

+Nhóm chức năng Tổng hợp thông tin: trên cơ sở các dữ liệu chuyên ngành 

và các địa phương cung cấp, tổng hợp thông tin theo nhu cầu, theo các chủ đề 

trọng tâm; 

+ Nhóm chức năng phân tích thông tin: Cung cấp các dịch vụ, công cụ hỗ 

trợ phân tích số liệu theo nhu cầu của từng thời điểm, dựa trên các mô hình toán 

học được cung cấp; 

+ Nhóm chức năng dự báo: Cung cấp các kết quả dự báo dựa trên các kết 

quả tính toán, phân tích đã có với những mô hình được cung cấp; 

+ Nhóm chức năng thống kê: Cung cấp thông tin thống kê theo từng chủ 

đề, từng khu vực phục vụ xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất; 

+ Nhóm các dịch vụ công về BĐKH: cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh 
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vực BĐKH phục vụ mục tiêu chính phủ điện tử của Việt Nam, hỗ trợ các đối 

tượng người dân và doanh nghiệp ở mức 3 và 4; 

+ Nhóm ứng dụng hỗ trợ phân phối dữ liệu liên ngành: hỗ trợ chia sẻ, phân 

phối, truy cập, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, tổ chức 

khác nhau dưới các hình thức (dịch vụ trực tuyến, metadata, số liệu tổng hợp, số 

liệu gốc, …). 

11.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

 - CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để xác thực và phân quyền 

người dùng trong hệ thống; 

 - Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT: Lấy thông tin về các 

thủ tục liên quan đến biến đổi khí hậu; 

 - CSDL Quan trắc về Khí tượng thủy văn: Lấy thông tin quan trắc khí tượng 

thủy văn để phục vụ phân tích, dự báo. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

 - Nhóm thông tin về cơ chế, chính sách: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho 

các HTTT/CSDL khác có nhu cầu; 

 - Nhóm thông tin về chương trình, kế hoạch, dự án: Cung cấp, chia sẻ thông 

tin cho các HTTT/CSDL khác có nhu cầu; 

 - Nhóm thông tin về mức độ và xu thế biến đối khí hậu: Cung cấp, chia sẻ 

thông tin cho các HTTT/CSDL khác có nhu cầu; 

 - Nhóm thông tin về tác động của biến đối khí hậu: Cung cấp, chia sẻ thông 

tin cho các HTTT/CSDL khác có nhu cầu; 

- Nhóm thông tin về giải pháp thích ứng: Cung cấp, chia sẻ thông tin cho 

các HTTT/CSDL khác có nhu cầu. 

11.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

 - Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

 - Công nghệ chính: Big Data. 

12. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Tài nguyên nước 

12.1. CSDL Quốc gia về kết quả điều tra đánh giá TNN  

12.1.1. Mục tiêu 

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành về kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước, 

phục vụ quản lý nhà nước ngành TN&MT về tài nguyên nước.  



166 
 

12.1.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương, 

tích hợp, chia sẻ với các bộ, ngành khác. 

12.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin, dữ liệu về kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước; 

- Thông tin, dữ liệu về quan trắc tài nguyên nước; 

- Thông tin, dữ liệu về quy hoạch tài nguyên nước; 

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ tài nguyên nước; 

- Thông tin, dữ liệu về bảo vệ, phòng chống khắc phục hậu quả do nước 

gây ra; 

- Thông tin, dữ liệu về lưu vực sông, hồ chứa; 

- Thông tin, dữ liệu về thông tin – lưu trữ TNN. 

12.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Điều tra cơ bản tài nguyên nước: 

+ Điều tra cơ bản tài nguyên nước; 

+ Chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước.  

- Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: 

+ Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;   

+ Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo;  

+ Phòng, chống xâm nhập mặn;  

+ Phòng, chống sụt, lún đất;   

+ Phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông.    

12.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin chính cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Điều tra cơ bản tài nguyên nước: 

+ Điều tra cơ bản tài nguyên nước; 

+ Chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước. 

- Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: 

+ Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: Thông tin về 

khu vực bờ sông, kênh sạt lở, khu vực sụt lún dất, khu vực xâm nhập mặn do thăm 

dò khai thác nước dưới đất;   

+ Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo; 

+ Phòng, chống xâm nhập mặn: Các tầng chứa nước bị xâm nhập mặn; 

+ Phòng, chống sụt, lún đất; 

+ Phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông: Danh mục các đoạn sông bị sạt, lở 
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hoặc có nguy cơ bị sạt lở bờ, bãi.  

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Điều tra cơ bản tài nguyên nước: 

+ Điều tra cơ bản tài nguyên nước; 

+ Chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước.  

- Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: 

+ Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;  

+ Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo; 

+ Phòng, chống xâm nhập mặn: Báo cáo về phòng, chống xâm nhập mặn; 

+ Phòng, chống sụt, lún đất: Báo cáo về phòng, chống sụt, lún đất; 

+ Phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông: Báo cáo về phòng, chống sạt, lở bờ, 

bãi sông.  

12.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng công nghệ 

thông tin của địa phương; 

- Công nghệ chính: Big Data. 

12.2. CSDL Giám sát TNN  

12.2.1. Mục tiêu 

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành về giám sát tài nguyên nước, phục vụ quản 

lý nhà nước ngành TN&MT về tài nguyên nước.  

12.2.2. Phạm vi 

Triển khai trong phạm vi ngành TN&NT từ trung ương đến địa phương, 

tích hợp, chia sẻ với các bộ, ngành khác. 

12.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin, dữ liệu về cấp phép tài nguyên nước; 

- Thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác, sử dụng và xả nước thải vào 

nguồn nước. 

12.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Bảo vệ tài nguyên nước:   

+ Phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;  

+ Ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước 

bị ô nhiễm, cạn kiệt;  

+ Quan trắc, giám sát tài nguyên nước;  

+ Bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy;  

+ Bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy;  
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+ Hành lang bảo vệ nguồn nước;  

+ Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt;  

+ Bảo vệ chất lượng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và các hoạt động khác;  

+ Phòng, chống ô nhiễm nước biển;  

+ Bảo vệ nước dưới đất;  

+ Hành nghề khoan nước dưới đất;  

+ Xả nước thải vào nguồn nước.   

- Khai thác, sử dụng tài nguyên nước: 

+ Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; 

+ Khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

+ Điều hòa, phân phối tài nguyên nước. 

12.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin chính cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Bảo vệ tài nguyên nước:   

+ Phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; 

+ Ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước 

bị ô nhiễm, cạn kiệt;  

+ Quan trắc, giám sát tài nguyên nước; 

+ Bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy: Các biện pháp khai thác, bảo vệ 

nguồn sinh thủy tại địa phương;  

+ Bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy: Khai thác khoáng sản, xây dựng 

cầu, bến tàu hoặc công trình khác ngăn, vượt sông, suối, kênh, rạch; đặt đường 

ống hoặc dây cáp bắc qua sông, suối, kênh, rạch, …;  

+ Hành lang bảo vệ nguồn nước: Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ trên địa bàn; 

+ Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; 

+ Bảo vệ chất lượng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và các hoạt động khác: Tình 

hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai khoáng …; 

+ Phòng, chống ô nhiễm nước biển: Thông tin về báo cáo, kế hoạch phòng, 

chống ô nhiễm nước biển tại địa phương;  

+ Bảo vệ nước dưới đất: Danh sách thống kê chi tiết hiện trạng hoạt động 

của các loại giếng khoan, lỗ khoan, giếng đào thuộc các tỉnh; 

+ Hành nghề khoan nước dưới đất; 

+ Xả nước thải vào nguồn nước.   
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- Khai thác, sử dụng tài nguyên nước: 

+ Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; 

+ Khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

+ Điều hòa, phân phối tài nguyên nước; 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Bảo vệ tài nguyên nước:   

+ Phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước: Kết quả phòng, 

chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;  

+ Ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước 

bị ô nhiễm, cạn kiệt: Kết quả Ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và 

phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt;  

+ Quan trắc, giám sát tài nguyên nước: Kết quả quan trắc, giám sát về số 

lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 

nước thải vào nguồn nước;  

+ Bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy: Kế hoạch bảo vệ và phát triển 

nguồn sinh thủy;  

+ Bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy: Kế hoạch bảo đảm sự lưu thông 

của dòng chảy;  

+ Hành lang bảo vệ nguồn nước: Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ; 

+ Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; 

+ Bảo vệ chất lượng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và các hoạt động khác: Kết 

quả bảo vệ chất lượng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và các hoạt động khác; 

+ Phòng, chống ô nhiễm nước biển: Báo cáo, kế hoạch phòng, chống ô 

nhiễm nước biển;  

+ Bảo vệ nước dưới đất;  

+ Hành nghề khoan nước dưới đất: Kết quả điều tra, khảo sát, thăm dò và 

khoan khai thác nước dưới đất;  

+ Xả nước thải vào nguồn nước: Kết quả điều tra, khảo sát, xả nước thải 

vào nguồn nước.  

- Khai thác, sử dụng tài nguyên nước: 

+ Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; 

+ Khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

+ Điều hòa, phân phối tài nguyên nước. 
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12.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng công nghệ 

thông tin của địa phương; 

- Công nghệ chính: Big Data. 

V. KHÁC 

1. Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT  

1.1. Mục tiêu 

 - Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT nhằm mục tiêu cung cấp nhanh các 

thông tin cho người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về 

TN&MT. Hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và ngành 

TN&MT; 

 - Tích hợp các hệ thống thông tin dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp 

và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ. Tương tác kết nối trao đổi với các hệ 

thống thông tin của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương. 

1.2. Phạm vi 

 Hệ thống được triển khai tại Bộ TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ và các 

Sở TN&MT trực tiếp cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử. 

1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Thông tin giới thiệu; 

- Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 

- Thông tin chỉ đạo, điều hành; 

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, 

chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, văn bản quản lý 

hành và văn bản dự thảo; 

- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; 

- Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; 

- Thông tin công khai ngân sách; 

- Thông tin đa phương tiện; 

- Tọa đàm với doanh nghiệp và người dân; 

- Thông tin về chương trình, đề tài khoa học; 
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- Thông tin, báo cáo thống kê; 

- Thông tin tiếng nước ngoài; 

- Thông tin tuyên truyền sự kiện; 

- Thông tin về dịch vụ công trực tuyến; 

- Thông tin người dùng, nhóm người dùng; 

- Thông tin phân quyền hệ thống; 

- Thông tin nhật ký hệ thống; 

- … 

1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Nghiệp vụ quản trị nội dung: bài viết, thông báo, dự án, hạng mục đầu 

tư, đấu thầu, mua sắm công; 

- Quản lý văn bản bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, văn bản quản lý 

hành chính và văn bản dự thảo; 

- Nghiệp vụ thống kê, báo cáo, công khai ngân sách; 

- Nghiệp vụ xác thực và phân quyền người dùng; 

- Nghiệp vụ Search Engine; 

- Nghiệp vụ tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ, ứng dụng. 

1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

1.5.1. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Các văn bản QPPL, văn 

bản chỉ đạo điều hành của Bộ; 

- Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thông tin tổ chức, cán 

bộ; 

- CSDL Người dùng: Lấy thông tin người dùng để gắn người dùng vào các 

nhóm và phân quyền truy cập trong hệ thống; 

- CSDL KH&CN: Lấy thông tin các nhiệm vụ KH&CN để công khai trên 

Cổng; 

- CSDL Kế hoạch - tài chính: Lấy thông tin tình hình công khai ngân sách. 

1.5.2. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Nhóm thông công khai ngân sách: Cung cấp cho hệ thống CSDL Bộ Tài 

chính; 

- Thông tin lịch họp, cuộc họp giao ban: Cung cấp thông tin về lịch họp, 

cuộc họp giao ban của Bộ TN&MT cho hệ thống Báo cáo tổng hợp. 
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1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ;  

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ, SharePoint. 

2. Hệ thống hỗ trợ quản trị 

2.1. Quản trị giám sát hệ thống  

2.1.1. Mục tiêu 

Giám sát trạng thái hoạt động của hạ tầng công nghệ thông tin (thiết bị 

mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị an ninh bảo mật, thiết bị kiểm soát an ninh 

vật lý, ...); trạng thái hoạt động của các hệ thống thông tin (dịch vụ công, quản lý 

văn bản điều hành tác nghiệp, cổng thông tin, thư điện tử, khoa học công nghệ, 

...) đảm bảo phát hiện, cảnh báo để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo 

hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin hoạt động liên tục, ổn định, 

an toàn. 

2.1.2. Phạm vi 

- Triển khai đối với hạ tầng công nghệ thông tin tại các Trung tâm dữ liệu 

của Bộ (03 Trung tâm dữ liệu: 1) TTDL đặt tại trụ sở Bộ; 2) TTDL dự phòng đặt 

tại Cục CNTT&DLTNMT; 3) TTDL dự phòng đặt tại chi nhánh Cục tại Hồ Chí 

Minh; 

- Triển khai đối với các hệ thống thông tin của Bộ. 

2.1.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

- Lưu trữ thông tin của các thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin: địa chỉ IP, 

giao thức giám sát, các thông số giám sát, giá trị các thông số giám sát theo thời 

gian, lịch sử cảnh báo, ...; 

- Lưu trữ thông tin về các hệ thống thông tin: địa chỉ IP các thiết bị, dịch 

vụ, giao thức giám sát, các thông số giám sát, giá trị các thông số giám sát theo 

thời gian, lịch sử cảnh báo, ... 

2.1.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Hỗ trợ quản lý, phân quyền cho cán bộ quản trị vận hành hạ tầng công 

nghệ thông tin, các hệ thống thông tin; 

- Hỗ trợ cán bộ quản lý, vận hành giám sát theo thời gian thực (qua giao 

diện web), tự động cảnh báo vấn đề qua email, tin nhắn SMS; 

- Thống kê theo lịch sử dữ liệu giám sát. 

2.1.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 
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a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- Thông tin về các thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin (địa chỉ IP, giao thức 

kết nối, các giao diện hỗ trợ giám sát, ...); 

- Thông tin về các hệ thống thông tin (IP các thiết bị, thông tin về dịch vụ, 

giao thức kết nối, ...). 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Không có. 

2.1.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ. 

2.2. Quản lý chứng thư số 

2.2.1. Mục tiêu 

CSDL quản lý tập trung vòng đời chứng thư số và thiết bị lưu khóa bí mật. 

2.2.2. Phạm vi 

Phạm vi triển khai các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. 

2.2.3. Nội dung thông tin, dữ liệu 

Thành phần CSDL: 

- Thông tin, dữ liệu thuê bao; 

- Thông tin, dữ liệu vòng đời chứng thư số; 

- Thông tin, dữ liệu phân cấp quản lý thuê bao. 

2.2.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

CSDL chứng thư số hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ cơ bản, chủ yếu sau: 

- Quản lý thuê bao;  

- Quản lý vòng đời chứng thư số (cấp, gia hạn, thu hồi, sửa thông tin chứng 

thư số); 

- Quản lý domain: phương thức phân cấp theo chiều dọc; Mỗi domain tương 

ứng một quy trình đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số; 

- Quản lý nhóm phân cấp thuê bao. 

2.2.5. Mối liên hệ với các HTTT/CSDL khác 

c. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL người dùng (xác thực thông tin thuê bao). 

d. Các nhóm thông tin chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 
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- Nhóm thông tin thuê bao, trạng thái chứng thư số. 

2.2.6. Hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ 

 - Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; hạ tầng của đơn vị;  

 - Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

2.3. Quản lý quy trình (ISO)  

2.3.1. Mục tiêu 

CSDL Quản lý quy trình ISO lưu trữ các thông tin, dữ liệu về quy trình, 

báo cáo, thống kê, tổng hợp, … phục vụ cho công tác quản lý áp dụng tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015 hoặc các phiên bản mới hơn trong hoạt động nghiệp vụ của Bộ 

TN&MT. 

2.3.2. Phạm vi 

Triển khai tại Bộ TN&MT. 

2.3.3. Nội dung, thông tin dữ liệu 

- Thông tin kế hoạch xây dựng ISO; 

- Thông tin quy trình quản lý của ISO; 

- Thông tin quy trình nghiệp vụ xây dựng theo chuẩn ISO; 

- Thông tin ban hành ISO; 

- Thông tin đánh giá ISO; 

- Thông tin công bố ISO. 

2.3.4. Chức năng, nghiệp vụ chủ yếu 

- Quản lý kế hoạch ISO; 

- Quản lý các quy trình ISO; 

- Quản lý ban hành ISO; 

- Quản lý đánh giá ISO; 

- Quản lý công bố ISO. 

2.3.5. Mối liên hệ với HTTT/CSDL khác 

a. Các nhóm thông tin cần kết nối, chia sẻ từ các HTTT/CSDL khác 

- CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức: Thông tin cán bộ CCVC; 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin văn bản, nhiệm 

vụ được giao và tiến độ công việc. 

b. Các nhóm thông tin phải chia sẻ cho các HTTT/CSDL khác 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Thông tin văn bản trình 

duyệt và ban hành; 

- CSDL Kế hoạch - tài chính: Cung cấp tiến độ giải ngân nhiệm vụ. 
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2.4. Hạ tầng kỹ thuật 

- Hạ tầng CNTT: Sử dụng hạ tầng tập trung của Bộ; 

- Công nghệ chính: CSDL quan hệ. 

 

 

 

 


