
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019 

           

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(qua Văn phòng Bộ) 

 

Thực hiện Công văn số 3180/BTNMT-VP ngày 03 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị báo cáo trình bày tại Hội nghị sơ 

kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Cục 

Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo cụ thể như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

I. Công tác xây dựng VBQPPL, văn bản quản lý ứng dụng CNTT  

- Xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành các hệ 

thống công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường: đã hoàn thành dự 

thảo, đã đăng lên Công thông tin Chính phủ, Cổng thông tin của Bộ. Trên cơ sở 

đó, tiếp tục xây dựng Thông tư về Định mức xây dựng, duy trì, vận hành các hệ 

thống công nghệ thông tin tài nguyên môi trường. 

- Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 964/QĐ-BTNMT Ban 

hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 

17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

- Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 

2.0: đã hoàn thành, chờ cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 (đang 

dự thảo, hoàn thiện), xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi trình Bộ 

trưởng ban hành. 

- Quy chế (sửa đổi) đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông 

tin (ICT Index) ngành tài nguyên và môi trường năm 2018; Quy chế về công tác 

thư viện của ngành Tài nguyên và Môi trường: đã hoàn thành lấy ý kiến, đang 

hoàn chỉnh trình Bộ trưởng xem xét, ban hành. 

- Xây dựng quy chế thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018: đang 

xây dựng dự thảo. 

- Triển khai xây dựng quy định kỹ thuật theo Quyết định số 3370/QĐ-

BTNMT Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020: đang thực hiện. 

- Xây dựng danh mục CSDL các lĩnh vực thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Hệ tri thức Việt số hóa: đang xin ý 

kiến các đơn vị, hoàn thiện trình ban hành; Xây dựng quy định cập nhật CSDL của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Hệ tri thức Việt số hóa: đang hoàn thiện. 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý 

văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sửa đổi, bổ sung Quy 

chế quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên 

và Môi trường: đang hoàn thiện. 

- Tham gia công tác xây dựng thể chế, chính sách của Ủy ban quốc gia về 

Chính phủ điện tử. 

- Tham gia soạn thảo, góp ý các dự thảo văn bản QPPL và văn bản điều 

hành của Bộ và các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý: các dự 

thảo Nghị định, Thông tư, Quyết định, Quy chế, Đề án, nhiệm vụ của Văn phòng 

Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo 

quốc gia về Chính phủ điện tử, Ủy ban 1899, các bộ ngành, địa phương… và các đơn 

vị trực thuộc Bộ. 

II. Triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin  

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018; 

số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ 

BMNN trên không gian mạng và Quyết định số 3313/QĐ-BTNMT ngày 

25/12/2017 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, đã khẩn trương 

tổ chức triển khai thực hiện một số hạng mục công việc, bao gồm:  

- Hướng dẫn thực hiện, phổ biến các vấn đề có liên quan đến các nguy cơ, 

sự cố cho đầu mối về an toàn thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bộ, đảm bảo tối 

đa an toàn thông tin, dữ liệu cho đơn vị. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc và 

trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mã độc 

trong tại Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển 

khai tập huấn, đánh giá cấp độ các hệ thống công nghệ thông tin thuộc Bộ theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoàn thành xác định hệ thống thông tin cấp độ 4,5 

để trình các đơn vị có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

- Định kỳ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tổng thể về an toàn thông tin 

theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ và 

hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. Rà quét, thống kê số liệu hàng tháng về các vấn đề liên quan đến 

an toàn thông tin (số lượng cuộc tấn công, số lượng mail spam…); định kỳ báo 

cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 của tháng cuối quý. 

Bảo đảm giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho máy chủ, máy trạm, 

các thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu 
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hiệu nhận dạng mã độc mới; xác định, ngăn chặn các cuộc tấn công vào hệ thống 

mạng của Bộ. 

- Thực hiện đánh giá về các vấn đề an ninh bảo mật cho hệ thống máy chủ, 

máy trạm tại trụ sở Bộ và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường để đảm bảo an toàn thông tin; Rà soát các dự án ứng dụng công nghệ thông 

tin phải kiểm tra, đánh giá, có cấu phần bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp 

phòng chống mã độc. 

- Công tác lập kế hoạch thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn 

thông tin mạng tại Bộ, trong đó tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Xác định cấp 

độ, xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (thực 

hiện đối với các hệ thống thông tin của Bộ; các hệ thống thông tin cấp độ 4,5); (2) 

Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin; (3) Xây dựng quy chế bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin và điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và (4) 

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin, 

trình Bộ phê duyệt để thực hiện năm 2019. 

- Công tác hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin: Trên cơ sở các hướng 

dẫn, thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các hoạt động 

bảo đảm an toàn thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của Cục. Cục đã thường 

xuyên thông báo, cảnh báo, hướng dẫn thực hiện và khắc phục sự cố đến các đơn 

vị trực thuộc Bộ phục vụ mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh chung của Bộ. 

III. Xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử  

1. Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử 

Triển khai, tuân thủ và cập nhật liên tục Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ 

(phiên bản 1.0) đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 3339/QĐ-BTNMT 

ngày 26/12/2017. Hoàn thiện, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài 

nguyên và môi trường phiên bản 2.0: đã hoàn thành, chờ cập nhật Kiến trúc Chính 

phủ điện tử Việt Nam 2.0 (đang dự thảo, hoàn thiện) trước khi trình Bộ trưởng ban 

hành. 

2. Triển khai gửi, nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử 

- Đã nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử (tại địa 

chỉ https://hscv.monre.gov.vn), tích hợp giải pháp dịch vụ ký số, đáp ứng đầy đủ 

các chức năng, nghiệp vụ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia và đã cơ bản 

thực hiện đầy đủ các quy định tại các Thông tư số 01/2019/TT-BNV, số 

02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thuộc Bộ đã 

hoàn toàn xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi, 

nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy (trừ văn bản mật) theo nội dung 

Công văn số 2887/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ, tỷ lệ văn bản điện tử 

gắn với chữ ký số của Bộ cơ bản đạt 100%.  

- Văn phòng Chính phủ qua kiểm tra thực tế đã ghi nhận Bộ Tài nguyên và 

Môi trường là Bộ dẫn đầu trong việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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Chi tiết sử dụng văn bản điện tử gắn với chữ ký số trên môi trường điện tử 

tại Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo. 

Chi tiết việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc 

gia tại Phụ lục 4 kèm theo. 

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

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

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

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

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

nguyên và Môi trường với nhau. 

Chi tiết việc gửi nhận văn bản với các Sở Tài nguyên và Môi trường tại Phụ 

lục 5 kèm theo. 

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai Cơ chế một cửa quốc 

gia, một cửa ASEAN 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công 

trực tuyến (tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của Bộ (tại địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn). Các hệ thống trên là đồng 

nhất, trên cơ sở dữ liệu dùng chung và sử dụng văn bản điện tử gắn với chữ ký số; 

sử dụng chung CSDL người dùng và liên thông với hệ thống quản lý văn bản và 

hồ sơ điện tử tạo sự thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, an toàn trong triển khai Chính 

phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống được nâng cấp, hoàn 

thiện theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu 

kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; 

đảm bảo sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch tại Quyết 

định số 985/QĐ-TTg. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Đến nay, đã hoàn thành và 

đưa vào triển khai 116 DVCTT (64 DVC vận hành chính thức, 52 DVC đã hoàn 

thành thử nghiệm, công bố thực hiện chính thức trong năm 2019) trong đó có 92 

DVC mức độ 3, 24 DVC mức độ 4 (trong đó 12 DVC tại Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ  trong đó có các dịch vụ công được cung cấp gồm nhiều thủ tục kết 

nối liên thông đến địa phương và 12 DVC tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia 

(tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn). Hệ thống Một cửa điện tử đã phục vụ đắc lực 

công tác cung cấp dịch vụ công, góp phần hiện đại hóa, cải cách hành chính.  

Đang thực hiện bổ sung đưa các TTHC điều chỉnh, bổ sung theo các Nghị 

định mới ban hành để cung cấp các DVCTT, dự kiến năm 2019 cơ bản sẽ cung 

cấp tất cả các dịch vụ công của Bộ trên môi trường điện tử, trực tuyến.  

Kết quả thực hiện vượt mức kế hoạch 71 thủ tục hành chính đã đăng ký theo 

danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 

09 tháng 6 năm 2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018). 

3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên 

ngành, kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia liên 

quan và các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương 
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a) Về xây dựng các Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao nhiệm vụ triển khai xây dựng các Đề 

án để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2019 bảo đảm 

đúng tiến độ, cụ thể: 

- Đề án tổng thể Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (dự kiến trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 2019); 

- Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa 

hình quốc gia: đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và địa 

phương về dự thảo Đề cương Đề án (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

trong tháng 10 năm 2019). 

- Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông 

với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành: đã tổ 

chức hội thảo lấy ý kiến của đơn vị trực thuộc về dự thảo Đề cương Đề án (dự 

kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 2019). 

- Xây dựng Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng 

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

hậu” đang hoàn thiện, xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (lần 2), chuyển Văn 

phòng Chính phủ xem xét, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. 

b) Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành  

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 

các CSDL quốc gia, chuyên ngành theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

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

thông tin, CSDL của các Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia 

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

môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và địa phương, điển hình: 

- Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (theo các 

Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/1/2013, Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 

22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ). 

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

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

Thủ tướng Chính phủ): đang hoàn thiện, trình Bộ trưởng phê duyệt. 

- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải (theo Quyết định số 

140/QĐ-TTg ngày 26/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ): đang hoàn thiện, trình 

Bộ trưởng phê duyệt. 

- Triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ. 

- Triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 

- Triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài liệu địa chất. 

c) Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin của Bộ 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng, nâng cấp, vận 
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hành Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hệ thống 

thông tin (Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; Hệ thống tiếp nhận và trả 

lời ý kiến công dân; Hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; 

Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức…) 

phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hành chính trong hoạt động thường xuyên của 

Bộ, bảo đảm 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. 

4. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin  

- Tiếp tục vận hành, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT, sử dụng công nghệ 

hiện đại, tạo lập môi trường điện toán đám mây ngành, phục vụ chia sẻ, sử dụng 

chung tài nguyên CNTT, bảo đảm an toàn thông tin, khắc phục tình trạng manh 

mún, sử dụng không hết công suất khi đầu tư trang thiết bị, phần mềm; nâng cao 

hiệu quả đầu tư. Cục đã có văn bản thông báo các dịch vụ về hạ tầng CNTT có khả 

năng cung cấp cho các đơn vị thuộc Bộ để khai thác chung hạ tầng CNTT chung. 

- Xây dựng, cập nhật CSDL để từng bước hình thành, thiết lập hạ tầng dữ 

liệu chung của Bộ, ngành trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp liên thông, tích 

hợp phục vụ quản lý, điều hành và công bố, cung cấp thông tin thuận lợi nhất cho 

công dân và doanh nghiệp. 

- Thiết lập hạ tầng tri thức gồm các công cụ thông minh xử lý, phân tích, tổng 

hợp phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ ra quyết định, phục vụ hoạch định chính 

sách và các nhu cầu khai thác thông tin tài nguyên và môi trường của xã hội. 

B. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM QUÝ III VÀ CẢ NĂM 2019 

1. Công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT và dữ liệu tài nguyên 

và môi trường 

- Tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm 

hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế, quy định kinh tế - kỹ thuật tạo điều kiện 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường trong 

ngành. 

- Xây dựng quy định kỹ thuật theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT Kế hoạch 

xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

giai đoạn 2019-2020. 

- Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện các quy 

định về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, an toàn và 

bảo mật thông tin, xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử; công tác thông tin, tư 

liệu tài nguyên và môi trường.  

2. Triển khai Chính phủ điện tử, tạo môi trường chỉ đạo điều hành, tương 

tác trong ngành tài nguyên và môi trường 

-  Triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch 

hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP 
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ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

-  Cơ bản giải quyết các TTHC đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức 

thuộc thẩm quyền của Bộ bằng hình thức DVCTT. Chuẩn hóa và áp dụng đối với 

các TTHC nội bộ của Bộ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành 

chính. 

-  Tiếp tục phát huy, hoàn chỉnh, nâng cấp việc thực hiện theo Quyết định số 

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

văn bản quốc gia. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

năm 2020. 

- Tiếp tục bảo đảm các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ 

đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ vận hành liên tục; tiếp tục hoàn 

thiện, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hỗ trợ ra quyết định của cấp có 

thẩm quyền. 

- Thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh theo 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; tuyên truyền nâng cao nhận thức, bảo đảm an toàn, an ninh 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định. 

- Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính của Bộ, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành.   

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn triển khai các chương trình, đề án, dự án, 

nhiệm vụ chuyên môn về công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin 

ngành tài nguyên và môi trường theo phân công. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- Cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử của tất cả các cơ quan theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc 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. 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, bảo đảm 

công khai các kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Tăng số lượng thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 3, 4; 

kết nối với Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN để rút ngắn thời gian 

thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp theo lộ 

trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức và cá nhân về tài nguyên và môi trường; kết nối với tất cả hệ 

thống quả lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các địa phương và bộ, ngành. 
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5. Bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật và an toàn, an ninh thông tin 

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ 

công nghệ thông tin của Bộ theo hướng hạ tầng hội tụ, tập trung áp dụng các giải 

pháp công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm an toàn và an ninh các hệ thống thông 

tin trong ngành; cung cấp dịch vụ về hạ tầng phục vụ công tác quản lý nhà nước, 

chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, nâng cao chất lượng công việc chuyên môn 

của các đơn vị. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức và 

người lao động trong ngành về công tác an toàn thông tin trong tình hình hiện nay. 

Đào tạo, nâng cao trình độ và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực an toàn, an 

ninh thông tin số về tài nguyên và môi trường. 

- Thực 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. Phối hợp với các đơn vị 

chuyên trách về an toàn và an ninh thông tin để xử lý khi có sự cố xảy ra. Tổ chức 

diễn tập, ứng cứu sự cố, xây dựng các hệ thống dự phòng liên tục trong ngành. 

6. Vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin, CSDL của Bộ, ngành 

- Xây dựng, bảo trì, cập nhật, công bố, cung cấp, chia sẻ các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực, ngành, quốc gia trên cơ sở tích hợp, kết nối, liên thông 

với công nghệ tiên tiến đáp ứng công tác hoạch định chính sách, quản lý điều hành 

và chuyên môn nghiệp vụ.  

- Từng bước triển khai xây dựng trục tích hợp ngành tài nguyên và môi 

trường, liên kết các cơ quan từ trung ương tới địa phương có liên quan đến chia sẻ, 

khai thác thông tin dữ liệu; 

- Bảo đảm an ninh, an toàn các CSDL/hệ thống thông tin của ngành. 

7. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn 

vị thuộc Bộ và các địa phương, bộ ngành 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản quản lý theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. 

Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính 

theo thẩm quyền. 

- Triển khai Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài 

nguyên và môi trường”: phối hợp các địa phương và các Bộ ngành liên quan để 

phối hợp triển khai đề án năm 2019. 

- Xây dựng, triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành 

về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến 

đổi khí hậu” tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ trưởng  trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

- Xây dựng, trình phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

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

phương, các bộ, ngành. 
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C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Các thủ trường các đơn vị thuộc Bộ quyết liệt chỉ đạo và gương mẫu 

trong hiện đại hóa hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác của đơn vị; tích cực 

phối hợp chung trong Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT. 

2. Đề nghị Lãnh đạo Bộ và các đơn vị quan tâm ưu tiên thích đáng, bố trí 

các nguồn lực cho công tác ứng dụng CNTT. Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các 

dự án bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án. 

3. Đề nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm đến tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước tại các Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

4. Các đơn vị trong Bộ quyết liệt sử dụng các CSDL đã, đang xây dựng vào 

công việc hàng ngày, chỉ lấy thông tin trong hệ thống để phục vụ báo cáo, chỉ đạo 

và chuyên môn nghiệp vụ; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu. Đây là điều kiện 

tiên quyết để cập nhật, duy trì, nuôi sống CSDL của ngành nói riêng và bảo đảm 

ứng dụng CNTT nói chung. 

5. Các đơn vị quan tâm thực sự đến công tác an toàn, an ninh và bảo mật 

thông tin điện tử, đây là nguy cơ hiện hữu và có thật với mức độ thiệt hại không 

lường trước được. 

6. Có chính sách ưu tiên thiết thực trong thu hút, ưu đãi, bố trí, đào tạo, sử 

dụng, nhân lực, cán bộ kỹ thuật về công nghệ thông tin.  

7. Các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh áp dụng quy trình ISO, chuẩn hóa 

các quy trình nội bộ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi 

cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử, đẩy 

mạnh đơn giản hóa các quá trình thực hiện nội bộ. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để b/c); 

- Lưu: VT, HTTT. 

CỤC TRƯỞNG 

Lê Phú Hà 
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Phụ lục 1 

THỐNG KÊ VĂN BẢN PHÁT HÀNH CÓ ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ 

Từ ngày 01/6/2019   đến ngày 08/7/2019 

STT Cơ quan/Đơn vị phát hành văn bản 
Văn bản đã phát hành 

Tổng số Ký số Tỷ lệ 
 

1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.200 1.195 99.6% 

2 Vụ Hợp tác quốc tế 117 117 100.0% 

3 Vụ Kế hoạch - Tài chính 93 87 93.5% 

4 Vụ Khoa học và Công nghệ 91 91 100.0% 

5 Vụ Pháp chế 114 114 100.0% 

6 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền 35 34 97.1% 

7 Vụ Tổ chức cán bộ 69 69 100.0% 

8 Thanh tra Bộ 88 73 83.0% 

9 Văn phòng Bộ 53 48 90.6% 

10 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 170 168 98.8% 

11 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 374 372 99.5% 

12 Tổng cục Quản lý Đất đai 299 281 94.0% 

13 Tổng cục Môi trường 985 915 92.9% 

14 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 212 212 100.0% 

15 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT 101 101 100.0% 

16 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 182 181 99.5% 

17 Cục Biến đổi khí hậu 119 107 89.9% 

18 Cục Quản lý Tài nguyên nước 291 215 73.9% 

19 Cục Viễn thám Quốc gia 120 119 99.2% 

20 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 42 39 92.9% 

21 Báo Tài nguyên và Môi trường 6 6 100.0% 

22 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 7 7 100.0% 

23 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 74 47 63.5% 

24 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 69 7 10.1% 

25 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 4 3 75.0% 

26 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 250 249 99.6% 

27 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 55 32 58.2% 

28 Viện Khoa học tài nguyên nước 54 47 87.0% 

29 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 48 33 68.8% 

30 Trung tâm Truyền thông TN&MT 32 26 81.2% 

31 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 427 367 85.9% 

32 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM 174 0 0.0% 

33 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 44 23 52.3% 

34 Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng 33 27 81.8% 

35 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 24 11 45.8% 

36 Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 54 40 74.1% 

37 Tổng Công ty TN&MT Việt Nam 72 0 0.0% 

38 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường 

và Bản đồ Việt Nam 
49 8 16.3% 

39 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam 19 0 0.0% 

40 
Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia về TNMT và 

BĐKH 
14 1 7.1% 

TỔNG CỘNG 6.264 5.472 87.4% 
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Phụ lục 2 

THỐNG KÊ VĂN BẢN PHÁT HÀNH CÓ ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ 

Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 01/06/2019 

STT Cơ quan/Đơn vị phát hành văn bản 
Văn bản đã phát hành 

Tổng số Ký số Tỷ lệ 
 

1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.019 1.010 99.1% 

2 Vụ Hợp tác quốc tế 132 131 99.2% 

3 Vụ Kế hoạch - Tài chính 74 69 93.2% 

4 Vụ Khoa học và Công nghệ 54 54 100.0% 

5 Vụ Pháp chế 101 98 97.0% 

6 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền 27 26 96.3% 

7 Vụ Tổ chức cán bộ 67 67 100.0% 

8 Thanh tra Bộ 70 61 87.1% 

9 Văn phòng Bộ 41 37 90.2% 

10 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 149 146 98.0% 

11 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 438 435 99.3% 

12 Tổng cục Quản lý Đất đai 278 267 96.0% 

13 Tổng cục Môi trường 853 736 86.3% 

14 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 208 208 100.0% 

15 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT 85 85 100.0% 

16 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 186 146 78.5% 

17 Cục Biến đổi khí hậu 95 77 81.1% 

18 Cục Quản lý Tài nguyên nước 197 149 75.6% 

19 Cục Viễn thám Quốc gia 60 56 93.3% 

20 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 30 29 96.7% 

21 Báo Tài nguyên và Môi trường 16 1 6.2% 

22 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 9 9 100.0% 

23 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 87 62 71.3% 

24 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 29 0 0.0% 

25 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 10 6 60.0% 

26 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 172 163 94.8% 

27 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 48 37 77.1% 

28 Viện Khoa học tài nguyên nước 39 34 87.2% 

29 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 43 33 76.7% 

30 Trung tâm Truyền thông TN&MT 31 21 67.7% 

31 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 357 295 82.6% 

32 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM 155 0 0.0% 

33 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 33 7 21.2% 

34 Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng 19 15 78.9% 

35 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 35 20 57.1% 

36 Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 55 38 69.1% 

37 Tổng Công ty TN&MT Việt Nam 85 0 0.0% 

38 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường 

và Bản đồ Việt Nam 
45 2 4.4% 

39 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam 9 0 0.0% 

40 
Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia về TNMT và 

BĐKH 
17 1 5.9% 

TỔNG CỘNG:= 5.458 4.631 84.8% 

  

Phụ lục 3 
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THỐNG KÊ VĂN BẢN PHÁT HÀNH CÓ ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ 

6 tháng đầu năm, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 08/07/2019 

STT Cơ quan/Đơn vị phát hành văn bản 
Văn bản đã phát hành 

Tổng số Ký số Tỷ lệ 
 

1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 5.367 3.690 68.8% 

2 Vụ Hợp tác quốc tế 672 659 98.1% 

3 Vụ Kế hoạch - Tài chính 430 397 92.3% 

4 Vụ Khoa học và Công nghệ 353 351 99.4% 

5 Vụ Pháp chế 480 465 96.9% 

6 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền 129 117 90.7% 

7 Vụ Tổ chức cán bộ 354 337 95.2% 

8 Thanh tra Bộ 342 240 70.2% 

9 Văn phòng Bộ 264 170 64.4% 

10 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 909 523 57.5% 

11 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 2.028 1409 69.5% 

12 Tổng cục Quản lý Đất đai 1.384 1252 90.5% 

13 Tổng cục Môi trường 4.939 2395 48.5% 

14 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 1.096 895 81.7% 

15 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT 457 455 99.6% 

16 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 780 727 93.2% 

17 Cục Biến đổi khí hậu 586 376 64.2% 

18 Cục Quản lý Tài nguyên nước 1.001 646 64.5% 

19 Cục Viễn thám Quốc gia 537 472 87.9% 

20 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 183 166 90.7% 

21 Báo Tài nguyên và Môi trường 64 7 10.9% 

22 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 44 43 97.7% 

23 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 568 280 49.3% 

24 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 166 5 3.0% 

25 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 37 10 27.0% 

26 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 912 896 98.2% 

27 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 231 145 62.8% 

28 Viện Khoa học tài nguyên nước 236 197 83.5% 

29 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 208 151 72.6% 

30 Trung tâm Truyền thông TN&MT 157 43 27.4% 

31 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2.009 762 37.9% 

32 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM 975 0 0.0% 

33 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 201 54 26.9% 

34 Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng 138 110 79.7% 

35 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 165 48 29.1% 

36 Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 295 183 62.0% 

37 Tổng Công ty TN&MT Việt Nam 429 0 0.0% 

38 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường 

và Bản đồ Việt Nam 
279 28 10.0% 

39 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam 95 0 0.0% 

40 
Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia về TNMT và 

BĐKH 
80 3 3.8% 

TỔNG CỘNG 29.580 18.707 63.2% 
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Phụ lục 4 
GỬI VĂN BẢN TRÊN TRỤC LIÊN THÔNG VĂN BẢN QUỐC GIA 

(Từ 12/3/2019 - 8/7/2019) 

 

STT Cơ quan/Đơn vị 

Đã gửi   

Tổng 

số 
Ký số 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2.528 1.975 78% 

2 Cục Biến đổi khí hậu 5 3 60% 

3 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT 21 21 100% 

4 Cục Quản lý Tài nguyên nước 74 55 74% 

5 Cục Viễn thám quốc gia 3 3 100% 

6 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 56 36 64% 

7 Thanh tra Bộ 13 12 92% 

8 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 

quốc gia 5 4 80% 

9 Trung tâm Truyền thông TN&MT 16 2 12% 

10 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 35 24 68% 

11 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 27 19 70% 

12 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 82 76 92% 

13 Tổng cục Môi trường 462 350 75% 

14 Tổng cục Quản lý Đất đai 146 138 94% 

15 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 259 210 81% 

16 

Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí 

hậu 27 25 92% 

17 Viện Khoa học tài nguyên nước 1 1 100% 

18 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 1 1 100% 

19 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 2 2 100% 

  Tổng số 3.763 2.957 79% 
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Phụ lục 5 

THỐNG KÊ GỬI, NHẬN VĂN BẢN GIỮA BỘ VÀ  

CÁC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

TRÊN HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC 

(Từ 01/01 đến 05/7/2019) 

 

Đơn vị 

Đã nhận từ Bộ 
Đã gửi đến 

Bộ 
Đã đến 

Đã tiếp nhận/ 

xử lý 

Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp  

234 234 56 

Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai  

410 0   

Sở TN&MT tỉnh Đắc Nông 225 129 10 

Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc 244 18 31 

Sở TN&MT tỉnh Điện Biên  

205 157 6 

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái  

285 35   

Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc  

267 102 6 

Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long  

221 210   

Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang  

227 9   

Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh  

281 60 11 

Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang  

257 257 60 

Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế  

254 51   

Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên  

294 291 108 

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình  

271 271 185 

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa  

332 163 3 

Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh  

245 179 40 

Sở TN&MT tỉnh Sơn La  

232 232 125 

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng  

232 23   

Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị  

248 55   

Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh  

452 452 116 

Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi  

282 278 15 

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam  

337 199 9 

Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình  

254 92 7 

Sở TN&MT tỉnh Phú Yên  

264 205 2 

Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ  

243 162 1 

Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận  

284 284 56 

Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình  

254 252 174 

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An  

324 97   

Sở TN&MT tỉnh Nam Định  

246 246 84 

Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn  

222 119   

Sở TN&MT tỉnh Long An  

326 320 85 

Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng  

242 69   

Sở TN&MT tỉnh Lào Cai  

296 97   

Sở TN&MT tỉnh Lai Châu  

272 272 1 

Sở TN&MT tỉnh Kon Tum  

260 186 2 

https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=3#3
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=4#4
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=7#7
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=8#8
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=9#9
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=10#10
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=11#11
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=12#12
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=13#13
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=14#14
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=15#15
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=16#16
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=17#17
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=18#18
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=19#19
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=20#20
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=21#21
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=22#22
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=23#23
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=24#24
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=25#25
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=26#26
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=27#27
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=28#28
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=29#29
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=30#30
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=31#31
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=32#32
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=33#33
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=34#34
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=35#35
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=36#36
https://hscv.monre.gov.vn/_sotnmt/vbden.nsf/aaa_tungpt?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=37#37
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Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang  

273 88   

Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa  

269 95   

Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang  

233 233 34 

Sở TN&MT tỉnh Hải Dương  

301 283 7 

Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên  

259 203 4 

Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình  

252 156 5 

Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh  

135 132 104 

Sở TN&MT tỉnh Hà Nam  

258 258 10 

Sở TN&MT tỉnh Hà Giang  

246 15   

Sở TN&MT tỉnh Gia Lai  

248 196 30 

Sở TN&MT tỉnh Cà Mau  

234 234 97 

Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng  

227 227 21 

Sở TN&MT tỉnh Bến Tre  

238 224 43 

Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh  

293 285 63 

Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn  

216 146   

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang  

287 287 9 

Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu  

290 251   

Sở TN&MT tỉnh Bình Định  

243 126 7 

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận  

332 331 114 

Sở TN&MT tỉnh Bình phước  

310 41 2 

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương  

382 104 54 

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

416 290 21 

Sở TN&MT tỉnh An Giang  

241 214 9 

Sở TN&MT TP Đà Nẵng  

278 213 12 

Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh  

417 402 374 

Sở TN&MT TP Hải Phòng  

360 0   

Sở TN&MT TP Hà Nội  

413 0   

Sở TN&MT TP Cần Thơ  

249 26 1 

Tổng số 17.500 10.942 2.214 
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