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QUYET D!NH 
Ban hànli Quy ch thu tlip, quãn 1, khai thác, chia sé và 

sfr thing thông tin, dü Iiu tài nguyen và rnôi tru'ông trên dla  bàn tinh Gia Lai 

UY BAN NHAN DAN T!NH GIA LA! 

Can c& Lut To' chüv chInh quyin dja phuv'ng ngày 19 tháng 6 ,iám 2015; 

Can ci'cLuçt Ban hành van ban quyphçirn pháp 1ut1t ngày 14 tháng 5 nám 2015, 

Can ci'r Nghj djnh sc 73/2017/ND-GP ngày 14 tháng 6 nám 2017 cüa ChInh 
phü ye vic thu thp, quán lj, khai thác và sz'c ding du 1içu ye tài nguyen và môi tnrông, 

Can c& Thông tu s 32/2018/IT-BTNMT ngày 26 tháng 12 nám 2018 cia 
B5 tru&ng Bó Tài nguyen và Môi trzc&ng quy c'i/nh thu thp thông tin, dIb lieu tài 
nguyen và rnOi tricàngphyc vy Wit tn!; báo quán, cOng hO, cung cap và si dyng, 

Theo dê nghj cza Giám dOc Sá Tài nguyen và MOi triràng tzi Ta trInh so 
2253/TI'r-STNMTngày 22 tháng 7 nám 2019. 

QUYET DINH: 

Diti 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch thu thp, quàn 1, khai 
thác, chia sé và sr d%ing thông tin, dI 1iu tài nguyen và rnoi tnthng trên dla  bàn 
tinh Gia Lai. 

Diu 2. Diu khoãn thi hànli 

1. Chánh Van phông Uy ban nhn dan tinh; Giárn dc S& Tài nguyen và Môi 
tnthng; Thu truâng các s&, ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô và các to chüc, cá nhan có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt dinh  nay. 

2. Quy& djnh nay có hiu 1c thi hành k t& ngày oZi tháng 9 nArn 2019 và 
thay the Quyêt djnh sO 21/201 1/QD-UBND ngày 01/9/2011 cüa US'  ban nhân dan tinh 
Gia Lai v vic ban hành Quy chê thu thp,iân IS',  khai thác và sir ding dt lieu ye 
tài nguyênvà m,i truing tinh Gia Lai./. - 

Noi nhân: 
- Niur Diêi. 2; 
- B Tài nguyen và Môi tri.rông; 
- Cic Kiêin tra vii ban QPPL (B 'Fix pháp); 
- TInrng trrc tinli iy; 
- Thtrrng trrc 1-IOND tinli; 
- Thtthng trtrc UBND tinh; 
- Van phong Doàn DBQH tinh; 
- S& Tir pháp; 
- VPUB: Các PVP, các Phông CV; T1'CB; 
- Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- Lixu: VT, NL, CNXD. 



UY BAN NIJAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
TINH GIA LA.! Dc Ip  - Tii' do - Htnh phñc 

QUY CHE 

Thu thp, quãn I, khai thác, chia sé và sfr diing thông tin, dfr 1iu 
tài nguyen và môi trtr?rng trên dla  bàn tinh Gia Lai 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh s. Z /2019/QD-UBND ngày I' tháng9 nàrn 
2019 cia Uy ban nhán dan tinh Gia Lai) 

Chiro'ng I 
QUY D!NH  CI{UNG 

., • .; Then 1. Phim vi dieu chinh 

Quy ch nay quy djnh vic thu thQp, quân 1, khai thác, chia Se và si:r diing 
thông tin, dU 1iu ye dat dai, tài nguyen nuâc, dja chat và khoáng san, môi 
truô'ng, khI tuçmg thüy van, biên dôi khI hu, do dac  và bàn do, vin thám (sau 
day gçi chung là thông tin, dI' liu tài nguyen và rnôi tru'c3'ng; co chê phôi hçrp, 
két nOi, chia sé thông tin, di 1iu tài nguyen và môi truà'ng; trách nhim và 
quyên han  cüa c quan, tO chirc, cá nhân trong vic thu thp, quàn 1, khai thác, 
chia sé và sir diing thông tin, dt 1iu tài nguyen và mOi tru&ng trên dja bàn tinh 
Gia Lai. 

Diu 2. Di ttrqng áp di,ing 

Quy ch nay áp diing di vâi cci quan nhà nuóc, t chüc, cá nhân Co lien 
quan den cong tác thu thp, qun 1, khai thác, chia sé và s'Cr diing thông tin, dt 
1iu tài nguyen và môi tnrng trên dja bàn tinh Gia Lai. 

Then 3. Thông tin, dü' 1iu tài nguyen và môi tru'ô'ng 

Thông tin, dü 1iu tài nguyen và môi truing trên dja bàn tinh Gia Lai, bao 
gôm: 

1. Thông tin, dt lieu v dt dai gm: 

a) Kt qua do dac,  1p bàn d da chInh; 

b) Däng k dt dai, 1p h so' dja chInh, thu hM dt, giao dt, cho thuê dt, 
chuyên miic dIch sfr ding dat, cap giây chüng nhn quyên si dung dat, quyên s& 
hthi nhà & và tài san gàn lien v&i dat; 

c) Thng kê, kim kê dt dai; 

d) Lp quy hoach, k hoach sir diing dt; 

d) Giá dt và bàn d giá dt; 
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e) Các thông tin, dit 1iu khác lien quan dn diu tra Co ban v dat dai. 

2. Thông tin, dt 1iu ye tài nguyen nuc gôm: 

a) S6 h.rqng, chit liiçing nuâc mit, nuâc duâi dat; 

b) S lieu diu tra khâo sat dja cht thüy van; 

c) Các dü 1iu v khai thác, sir diing tài nguyen nithc và xâ nithc thai vào 
nguôn nthc; 

d) Quy hoach các km v1rc song, quãn 1, khai thác, báo v các ngun nithc; 

d) K& qua cap, gia han, thu hi, diu chinh giy phép thäm dà, khai thác, 
sü diing tâi nguyen nithc; giây phép xâ nuc thai vào nguôn nithc; tram lap 
giêng khoan không si'r ding; 

e) Các d 1iu v các yu t ãnh hu&ng dn tài nguyen nuäc; 

g) H so k5 thu.t cüa các tram, cong trInh quan träc tài nguyen nrnc; 

h) Các dtt 1iu v danh mic các lu'u virc song. 

3. Thông tin, dü 1iu v dja ch.t và khoáng san gôm: 

a) Báo cáo k& qua diu tra co ban dja chit v khoáng san, báo cáo k& qua 
thäm do khoáng san (Báo cáo dla  chat); 

b) H so tin c4p  quyn khai thác khoáng san; 

c) H so khu vrc dr trit tài nguyen khoáng san quc gia,,  khu virc có 
khoáng san phân tan nhO lé; khoanh djnh khu vrc cam, tm thai cam hoat  dng 
khoáng san; khu virc có khoáng san dOe  hi; 

d) Kt qua thng kê; kim ké tr luçmg tài nguyen khoáng san; 

d) Kt qua cap, gia han, thu hi, cho phép, trâ 1i gi.y phép hot dng 
khoáng san, cho phép tiêp tiic thirc hin quyên hot dng khoáng san. 

4. Thông tin, dui 1iu v môi tnr?ng gm: 

a) Báo cáo hin trng môi trthng các cap; 

b) Danh sách các co s& báo tn da dng sinh h9c, các khu báo ton thiên 
nhiên; Danh miic eac loài hoang dã, loài bj de d9a tuyt chüng, loài bj tuyt 
chüng trong tir nhiên, loái dc hUu, loài di cix, loài ngoi lai, loài ngoi lai xâm 
hi, loài nguy cap, qu hiêm duçic iiu tien bão v, các loài trong Sách DO Vit 
Nam; 

c) Quy ho?ch môi trl±ng; Báo cáo Quy hoch t6ng th báo tn da dng 
sinh h9c, các h sinh thai (trên can,  di.rài nuâc) và an toàn sinh hçc; 

d) Báo cáo dánh giá môi tru?Yng chin lucic, dánh giá tác dng mOi trueing, 
Dê an báo v môi tru0ng, Ké hoach  bâo v môi trix&ng, Báo cáo kêt qua quan 
träc môi trll&ng djnh k' hang nãm; 
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d) Báo cáo v ngun thai, lucing cht thai, ngun gay ô nhim, cht thai 
thông thixèng, chat thai cong nghip, chat thai nguy hai  có nguy Co gay ô nhim 
môi trung; kêt qua cái tao,  phic hôi môi trung trong các hoat  dng lthai thác 
khoáng san; hin trng môi trtthng tai  các mó khai tháckhoáng san; hin trng 
môi tnthng các diem ô nhiêm hóa chat bâo v thirc vt ton hru; dir an xir 1 a 
phic hôi môi trithng các diem ô nhim hóa chat bão v thirc 4t tn liru; 

e) Báo cáo v tInh hmnh nhp khuph 1iu lam nguyen 1iu san xu.t, np 
phi báo v rnôi truè'ng; kêt qua giâi quyêt bôi thu?ing thit hai,  tranh chap, khiêu 
nai, to cáo ye môi tnthng dâ &rçic co quan nhà nu'âc Co thâm quyên giâi quyêt; 

g) Báo cáo v khu vrc bj ô nhim, thay cam, suy thoái, sr c môi truOng; 
khu v11c cO nguy Co xày ra sij cô môi tru1ng; bàn do nhiêm mOi tru?ing và các 
bin pháp kiêm soát, phOng ngüa, giàm thiêu ô nhiêm môi tnrông; 

h) Danh mi1c v các cci s& gay ô nhim rnOi trumg nghiêm tr9ng; Danh 
miic Va tInh hInh bào v mOi tnrYng lang nghê, khu kinh tê, khu cong nghip, 
khu chê xuât, cim Cong nghip; 

i) Kt qua v quail i môi tnthng luu vrc sOng, h; ô nhim môi tnrOng; 

k) K& qua v xir l chit thai, chit thai rn, chat thai nguy hai,  khi thai, 
nithc thai, tiêng On, d rung và các cong ngh môi tnrông khác; 

1) K& qua cp, gia han,  thu hi các loai  giy phép v mOi truO'ng. 

5. Thông tin, dU lieu v khI tu'cYng thüy van gôm: 

a) Thông tin, dtt lieu quan trc, diu tra, kháo sat v khI tircmg thüy van, 
môi truing không khi và nithc; 

•b) Thông tin, dt lieu khI tucing thüy van thu dixçic tr rnxóc ngoài, co quan, 
t chi'rc quôc tê; 

c) Biu d, bàn d, ánh thu tr v tinh; phim, ânh v di Iirçmg nghiên ciru 
khi tixclng thüy van; 

d) Bàn tin dir báo, cânh báo khI tuçrng thüy van; thông báo tmnh hInh khi 
trqng thüy van; 

d) H so k thut cüa các tram, cong trInh, phuong tin do khI tiiqng thüy 
van; 

e) H so c.p, gia han,  dInh chi, thu hi giy phép hoat dng dr báo, cânh 
báo khi tuqng thüy van; 

g) K hoch và k& qua thirc hin tác dng vào thi ti&. 

6. Thông tin, dft lieu v do dac  và bàn d gm: 

a) Thông tin, d& lieu v h quy chiu quc gia, h th6ng s lieu g6c do dc 
quc gia, các mng lui do dac quôc gia; 

b) H thng khOng ânh; 
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c) Co sO dCt lieu nn dia 1 tinh; Co sO dü 1iu bàn do dja hInh tinh; 

d) San ph.m do dac  và bàn d v biên giói quc gia; 

d) San phm do dac  và bàn d v dja giOi hành chInh các cp; 

e) Bàn do hành chInh; 

g) Dtt 1iu dja danh; 

h) Thông tin, dQ 1iu v: Mng hrài do dac  chuyen ding; hthng không 
ânh chuyên ding; san phâm hâi do; san phâm bàn dO cong trInh ngãm; san phâm 
bàn do hang không; san phâm do dac  và bàn do quôc phông; san phâm do dtc và 
bàn do chuyên ngành, chuyên dê khác. 

7. Thông tin, dü 1iu v bin dôi khI h.0 gm: 

a) Thông tin, dt 1iu khI tucmg thüy van trong qua khü và hin tai  quan tr&c 
duçic tü mng hrOi tr?m  khI tuçxng thüy van, mng li.rài tram khI Urqng thüy van 
chuyên dung; 

b) Thông tin, dü 1iu v tác dng cüa thiên tai khI tuqng thüy van và biên 
dôi khi hu den tài nguyen, môi tru&ng, h sinh thai, diêu kin sOng và hoat 
dngkinhtê-xãhi; 

c) Thông tin, d€I 1iu v phát thai khI nhà kInh và các hoat dng kinh t - xã 
hi có lien quan den phát thai khI nhà kInh; 

d) Thông tin, d lieu quan tr&c v 0-don, báo v tang ô-dôn và quàn 1 các 
chat lam suy giâm tang ô-dOn; 

d) B chun khI hu cüa tinh; 

e) Kt qua dánh giá khI hu cüa tinh; 

g) Kjch bàn bin di khI hu các thai ks'; 

h) H so k thut cüa các tram  giám sat bin di khI hu. 

8. Thông tin, du 1iu v vin thám gm: 

a) Thông tin v co sO ha t.ng vin thám; 

b) Dir lieu vin thám; 

c) Dtr 1iu quan tr.c, giám sat tài nguyen và môi tnrOng b&ng vin thám; 

d) San phAm ânh vin thám; 

d) Siêu dIt lieu vin thám; 

e) Bàn d chuyên d tt'r ánh vin thám. 

9. Kt qua thanh tra, giâi quyt tranh chip, khiu nai,  th cáo, giái quy& bôi 
thuOng thit hai ye tãi nguyen và môi tnnxng dã duçic co quan nhà nuOc có thâm 
quyên giái quyêt. 



5 

10. Van ban quy phm phap 1ut, các tiêu chun, quy chun k5' thut, hixàng 
dn k5 thut, djnh müc kinh té - k5' thut ye tài nguyen và môi tru?ing. 

11. H sci, k& qua cüa các chin luçic, quy hoach, chrnmg trInh, dir an, d 
an, dê tài nghiên cru khoa hçc cong ngh ye tài nguyen và môi trlx1ng. 

12. Thông tin, dti Iiu tài nguyen và môi trtthng khác do quy djnh cüa pháp 
1ut. 

Diu 4. Co s& thông tin, dl? 1iu tài nguyen và môi trtrô'ng trên dla  bàn 
tinh 

1. Ci sâ thông tin, dui lieu tài nguyen và môi tru&ng cp tinh là tIch hçip, 
tp hçip toàn b thông tin, dü lieu tài nguyen và mOi truông dã duc kim tra, 
dánh giá và to chüc quân l, lixu trü mt each có h thông duc xay dirng, cp 
nht và duy trI phic vi quân l nhà ni.râc và các hot dng kinh t - xa hi, quc 
phông, an ninh, nghiên cru khoa h9c, giáo dic dào to và nârig cao dan trI do S 
Tài nguyen và Môi tnrmg xây dirng, luu tr€1, quân l. 

2. Ccr s& thông tin, dI lieu tâi nguyen và môi trix?ng cp huyn là tIch hqp, 
tp hçip toàn b thông tin, dü Iiu tâi nguyen và mOi tru&ng dã duçic kim tra, 
dánh giá và to chIrc quân 1, hru trC1 mt each có h thông duqc xay dirng, cp 
nht và duy trI phiic vi quãn l nhà nixc và các hoat dng kinh tê - xã hi, quc 
phông, an ninh, nghiên ciru khoa hQc, giáo diic dào to và nãng cao dan trI do 
PhOng Tài nguyen và Môi trumg xây dirng, hru tr&, quân 1. 

Diu 5. Nguyen tic thu t1ip, quãn I, khai thác và sir ding thông tin, 
dir 1iu tài nguyen và môi tru'rng 

Nguyen tc thu thp, quàn 1, khai thác và si:r ding thông tin, dü lieu tài 
nguyen và môi tnr&ng theo quy djnh tai  Diêu 5 Nghj djnh sO 73/201 7/ND-
CP ngày 14 tháng 6 näm 2017 cüa ChInh phü ye thu thp, quãn l, khai thác và 
si'r ding thông tin, dü 1iu tài nguyen và môi trumg. 

Diu 6. Kinh phi thu thp, xfr 1 thông tin, khai thác và sir diing thông 
tin, dli Iiu tài nguyen và môi tru'rng 

Kinh phi thu thp, xir 1, t chüc quân l thông tin, df lieu tài nguyen và 
môi tri.rông; xây dirng, cp nh.t, vn hành cci s& dt lieu ye tài nguyen yà rnOi 
trithng cp tinh, cp huyn do ngân sách nhà nithc cap và duqc phân bO tir 
ngun kinh phi s1r nghip tài nguyen và môi tri.r&ng hang nm và các nguôn 
khác theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

Chirong II 

THU THA4LP THÔNG TIN, DCI' LIIJU 
TAI NGUYEN VA MOI TRIJ'OG 

Diu 7. Lp k hooch thu thp thông tin, dir 1iu tài nguyen và môi 
truôrng 
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Các sO, ban, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thj xã, thành ph6 l.p k hoach 
thu thp thông tin, dir 1iu tài nguyênvà môi trlr&ng và gi'ri ye SO Tài nguyen và 
Môi tru&ng truOc ngày 15 tháng 9 dê tong hçip trInh Uy ban nhân dan tinh phê 
duyt ké hoach  thu thp thông tin, dir 1iu tài nguyen và môi tru&ng trên dja bàn 
tinhGiaLai: 

1. Nguyen tc 1p k hoach thu thp thông tin, dIr !iu tài nguyen và môi 
tru&ng theo quy djhh tai  Khoân 1 Diêu 5 Thông ti.r so 32120181TT-BTNMT 
ngày 26 thàng 12 nãm 2018 cüa B Tài nguyen và Môi tmng quy djnh thu thp 
thông tin, dir 1iu tài nguyen và môi tru&ng phc vii hxu trir, bão quãn, cong bô, 
cung cap và si'r d11ng. 

2. Ni dung k hoach thu th.p thông tin, dir 1iu tài nguyen và môi tru?mg 
theo quy dnh tai  Khoân 3 Diêu 5 Thông tin so 32/20181TT-BTNMT ngày 26 
tháng 12 näm 2018 cüa B Tài nguyen và Môi trlI&ng quy djnh thu th.p thông 
tin, dir 1iu tài nguyen và môi truOng phiic v11 lixu trir, báo quân, cong bô, cung 
cap và sir diing. 

Diu 8. Thirc hin k hoch thu thp thông tin, dü 1iu tài nguyen môi 
tru*ng 

1. SO Tài nguyen và Môi tril&ng, Phông Tài nguyen và Môi tri.rOng tO chirc 
triên khai thirc hin kê hoach thu thp thông tin, dir 1iu tài nguyen và môi 
tru011g trên dja bàn tinh Gia Lai do Uy ban nhân dan tinh phé duyt. 

2. Vic thu thp thông tin, dir 1iu tài nguyen và mOi trixOng thuc danh 
mic tài 1iu bI mQ.t nhà nithc thirc hin theo quy djnh tai  Thông tin so 
29/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 5 näm 2013 cüa B tnrOng B Cong an quy 
djnh danh m1c bI mt nhà nu0c d M.t trong linh vrc tâi nguyen và môi truOng. 

3. Các hInh thirc thuthâp, thông tin, dir 1iu tài nguyen và môi trithng theo 
quy djnh tai  Khoàn 1 Diêu 6 Thông tin so 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 
12 näm 2018 cüa B Tài nguyen và Môi trithng quy djnh thu thp thông tin, dir 
1iu tài nguyen và môi trlr&ng phiic vii km trir, bão quân, cong bô, cung cap và 
sir diing. 

Diu 9. Kim tra, dánh giá, xtr 1 thông tin, dü 1iu tài nguyen và môi 
trtrông 

1. SO Tài nguyen và Môi tru&ng có trách nhim kim tra, dánh giá, xir 1 
thông tin, dir lieu và chiu trách nhim ye tInh chInh xác, day dü cüa thông tin, dir 
1iu tài nguyen Va môi trinYng tinh. 

2. Uy ban nhân dan huyn, thj xã, thành ph có trách nhim kim tra, dánh 
giá, xir 1 dir lieu tài nguyen yà môi trix&ng và chju trách nhim ye tInh chInh 
xac, day dü cüa thông tin, dir 1iu tài nguyen và môi truOng cap huyn. 

3. Ca quan quãn 1 co sO dir 1iu tài nguyen và mOi trixOng tai  Khoãn 1 và 
Khoân 2 Diêu 11 cüa Quy che nay có trách nhim kiêm tra, dánh giá, xir 1 dir 
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1iu tài nguyen và môi tnr&ng và chju trách nhim v tInh chInh xác cüa thông 
tin, dt 1iu do mInh chü trI thu thp, tiêp nhn, quân 1 theo quy djnh. 

Diu 10. Giao np thông tin, dfr 1iu tài nguyên.và môi trirông 

1. C quan, t chüc, cá nhân trong qua trInh thirc hin nhirn vi duçic giao 
sü ding kinh phi tt'r ngân sách nhà nuâc dê thu thp, tao  1p dü 1iu tài nguyen 
và môi trix&ng trén dja bàn tinh, trong thii hn chm nhât 03 (ba) tháng k tü 
ngày hoàn thành nghim thu san phâm có trách nhim giao np cho don vj duçic 
giao quân l thông tin, dü lieu tài nguyen và môi tru&ng (Thông tin, di lieu tài 
nguyen và môi truèng dã dixçc co quan có thâm quyên phê duyt hoc quyêt 
djnh) thuc loai quan 1 1uu trt ô tinh thI các cci quan, to chüc, cá nhân Co lien 
quan phái thirc hin giao np cho S& Tài nguyen và Môi tru&ng phân cong quàn 
l thông tin, dü lieu tài nguyen và mOi tm&ng; thuc loai quán 1 luu trü & cap 
huyn thI các co quan, to chüc, cá nhân có lien quan phài thrc hin giao np cho 
PhOng Tài nguyen và Môi tnthng phân Cong quàn l thông tin, dI lieu tài 
nguyen và Môi tnthng 01 (met)  b thông tin, d'c lieu dung theo chun thông tin 
dit lieu chuyên ngành dà di.rçic quy djnh. 

2. Biên bàn giao np thông tin, dt 1iu là mt trong nh&ng co s& d xác 
djnh hoàn thành cong trInh, dir an hoc thim vii dixqc giao. 

3. Các co quan, t chrc, cá nhân dang urn trü, bào quãn thông tin, dI lieu 
tài nguyen và môi tru&ng trên dja bàn tinh Gia Lai CO trách nhim cung cap danh 
milc thông tin, dtr 1iu tài nguyen và môi tru'Ong theo Mâu sO 01 tai  phi l'tic ban 
hành kern theo Nghj djnh so 73/20171ND-CP ngày 14 tháng 6 näm 2017 cüa 
ChInh phü ye thu thp, quân I, khai thác và sir diing thông tin, dIt lieu tài 
nguyen và môi tnr&ng cho Sà Tài nguyen và Môi tnrông, PhOngTài nguyen và 
Môi trung dê xây d%rng, cp nht danh mic, thông tin mô tà ye thông tin, dü 
lieu tài nguyen và môi trung trên dja bàn dê cong bô phc v11 tra ciru, cung cap, 
khai thác và sr ding theo dung quy djnh. 

Chiwng III 

QUAN L THÔNG TIN, DU LIEU 
TAI NGUYEN VA MOI TRIJNG 

Diu 11. Xây dirng và quãn 1 co' sO' thông tin, dfr 1iu v tài nguyen vã 
môi tru'ong 

1. Xây drng và quân 1 co s& thông tin, dU lieu ye tài nguyen và rnôi 
tn.thng cp tinh 

Giám dôc Sâ Tài nguyen và Môi tnrO'ng chi dao  Trung tarn Cong ngh 
thông tin thuc Si Tài nguyen và MOi tmng trirc tiêp xây drng, quan l, hxu 
trt, cp nhtt, khai thác và sir dung cO hiu qua thông tin, dQ 1iu tài nguyen và 
mOi trixng c.p tinh theo dung quy djnh. 
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Các sâ, ban, ngãnh, các th chrc, cá nhan quân 1 thông tin, dQ 1iu tài 
nguyen và môi tnthng có trách nhim cung cap danh mic thông tin, dü 1iu cho 
S& Tài nguyen và Môi tru&ng dé tIch hçip vào Co s& thông tin, dU 1iu tài nguyen 
và môi tru&ng cap tinh nhãm thông nhât trong quãn l, khai thác và cong bô 
danh m11c thông tin, dtt lieu tài nguyen môi truèrng. 

2. Xây drng và quân 1 co si thông tin, dü 1iu v tài nguyen và môi 
trung cap huyn: 

a) Phông Tài nguyen và Môi tnrô'ng là co quan chü trI có trách nhim 
giüp Uy ban nhãn dan cap huyn trong vic thu thp, cp nht, quãn 1, khai 
thác thông tin, dit 1iu tài nguyen và môi trix&ng cap huyn, tham miru Uy ban 
nhân dan cap huyn xay dirng, lixu trU và quãn l co sâ thông tin, dü 1iu tài 
nguyen và môi trung cap huyn theo d'ting quy djnh. 

b) Uy ban nhân dan huyn, thj xA, thành ph chi do Phông Tài nguyen và 
Môi tnr&ng có trách nhim cung cap thông tin, dü 1iu tài nguyen và môi tnr&ng 
cap huyn cho Trung tam Cong ngh thông tin thuc S& Tài nguyen và Môi 
trlx&ng theo Quy chê nay. 

Diu 12. Trách nhim xây diyng, 4n hành co s& dii' 1iu tài nguyen và 
môi trtr?Yng 

Sâ Tài nguyen và Môi trung Co trách nhim xây dirng, vQn hành, c.p 
nht co sâ dü 1iu tâi nguyen và môi tmOng thirc hin theo quy djnh t.i Diêu 13 
Nghj djnh so 7312017/ND-CP ngày 14 tháng 6 nAm 2017 cüa ChInh phü ye thu 
thp, quân l, khai thác và sr ding thông tin, dtr 1iu tài nguyen và môi trl.r&ng. 

Diu 13. Bão quail, luu trfr và tu b thông tin, dfr 1iu tài nguyen và 
môi trLrong 

1. Vic bâo quân, luu trtt và tu b thông tin, dii 1iu tài nguyen và môi 
tru&ng phâi tuân theo quy djnh cüa pháp lu.t ye lini tri, các quy djnh, quy trInh, 
quy phm và quy chuân k thut chuyên ngành. 

2. Tt cà các thông tin, dii 1iu thu thp phâi di.rcic phân loi, dánh giá, xü 
1 dê có hInh thüc, bin pháp bâo quãn, hru tn, bâo v phü hqp, bâo dam an 
toàn và kéo dài t.uôi tho cho thông tin, dii 1iu, tài lieu nhãm phiic vi ducic tot 
các yêu câu khai thác, si'r ding. 

3. Trung tam Cong ngh thông tin thuc Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng cO 
trách thim li.ru trtt thông tin, dii 1iu tài nguyen và môi trithng cUa co sâ dii 1iu 
tài nguyen và môi trung cap tinh. 

Diu 14. Bão dam an toàn và bão mt thông tin 

Bão dam an toàn và bâo mt thông tin thrc hin theo quy djnh tai  Diu 14 
Nghj djnh so 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 näm 2017 cüa ChInh phü ye thu 
thp, quãn 1, khai thác và sCr diing thông tin, dii 1iu tài nguyen và môi tnr?mg. 
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Diu 15. Ch d bão mt thông tin, dli Iiu v tài nguyen vã môi 
trirYng 

1. Vic in, sao,,  chiip, 4n chuyn, giao nhn, truyn dt 1iu tài 1iu, lixu 
giü, bão quân, cung cap d 1iu thuc pham vi bI mt nhà nizàc và các hoat dng 
khác có lien quan den thông tin, d 1iu thuc phm vi bI mt nhà ni.râc phâi 
tun theo quy djnh ye báo v bI m.t nhà nithc. 

2. Can b, cong chüc, viên chirc th1rc hin cp nht, khai thác cci s d 
1iu tài nguyen và môi tru&ng diicc cap quyên truy cap, cp nht riêng nht djnh 
trong tirng thành phân dtt 1iu, bão dam vic quân l chat chê di vâi quyn truy 
nhp thông tin trong các Co sâ dir 1iu tài nguyen và môi trtràng. 

3. Danh m11c tài lieu mt v tài nguyen và môi tru'ng thuc danh mic tài 
1iu bI mt nhà nithc diicic quy djnh tai  Quyêt djnh cüa Thu tuàng ChInh phü v 
danh mic bI mt nhà nithc d Tôi mt trong linh vrc tài nguyen và môi tri.thng 
và Thông tu cüa B tri.râng B) Cong an ye danh mllc bI m.t nhà nithc d M.t 
trong lTnh virc tài nguyen và môi trung. 

Chtro'nglV 

KHAI THAC vA Sif DIJNG THÔNG TIN, DU LIEU 
TAI NGUYEN vA MO! TRUNG 

Diu 16. Cong b danh mlIc thông tin, dfr 1iu tài nguyen và môi 
trubng 

1. Danh mi1c thông tin, dtr lieu tài nguyen và môi tnrmg duçic cong b 
trên cong thông tin din tir cap tinh, cap huyn và trang thông tin din tà cüa S& 
Tài nguyen và Môi tril&ng, các an phâm chuyên mon. Vic cong bô danh mlic 
thông tin, dt lieu tài nguyen và môi tnr&ng phâi tuân thu theo các quy djnh ye 
bâo v bI mQt nhà nithc trong 1mb virc tài nguyen và môi trithng và theo quy 
djnh cña pháp lut ye tiêp cn thông tin. 

2. S Tài nguyen và Môi tnthng có trách nhim 1p và trInh Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt danh m1ic thông tin, d 1iu tài nguyen và môi tnr&ng cüa 
tinh và t chüc cong bô trên các phuong tin thông tin dti chñng, trên cong 
thông tin din tir cüa Uy ban nhân dan tinh và trang thông tin din t1r cüa SO Tài 
nguyen và Môi tnr?mg. 

3. PhOng Tài nguyen và Môi tru&ng có trách nhim l.p và trInh Uy ban 
nhân dan cp huyn phé duyt danh mic thông tin, dtr lieu tài nguyen và môi 
tnr&ng cp huyn và to chüc cong bô tren các phuong tin thông tin dai  chung, 
trên cng thông tin din tü cüa Uy ban nhân dan cap huyn. 

4. Các s&, ban, ngành có thirc hin nhim vi lien quan dn thông tin, d 
lieu tài nguyen và m8i tru&ng; Uy ban nhân dan các huyn, th xã, thành phô có 
trách nhim cung cp danh mic thông tin, d lieu tài nguyen và môi tru&ng cho 
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Sô Tài nguyen và Môi tris&ng d thng hp danh m11c thông tin, dü 1iu tài 
nguyen và môi tnräng toàn tinh. 

Diu 17. Khai thác Va sfr thing thông tin, du' Iiu 

1. Vic khai thác và sü diing thông tin, di 1iu qua trang thông tin ho.c 
cong thông tin din tü cüa ca quan cung cap thông tin, di 1iu thrc hin theo 
quy djnh tai  Diêu 17 Nghj djnh sO 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 näm 2017 
cüa ChInh phü ye thu thp, quân 1, khai thác và sü dicing thông tin, dU 1iu tài 
nguyen Va mOi trix&ng. 

2. Vic khai thác và sü diing thông tin, dü 1iu qua van ban, phiu yêu c.0 
cung cap thông tin, dtt 1iu; ni dung van ban, phiêu yêu câu cung cap thông tin 
thirc hin theo quy djnh Diêu 18 Nghj djnh so 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 
näm 2017 cüa ChInh phü ye thu thp, quân 1, khai thác và si:r di1ng thông tin, dfi 
1iu tài nguyen Va môi tru&ng. 

3. Viêc khai thác va sir ding thông tin, dü 1iu bang hInh thirc hcrp dng 
thirc hin theo quy djnh ti Diêu 19 Nghj djnh so 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 
6 nm 2017 cüa ChInh phü ye thu th.p, quãn 1, khai thác và sir diing thông tin, 
dü 1iu tài nguyen và mOi trixng. 

Chtrong V 

KET NOI, CilIA SE THÔNG TIN, D LIEU 
TAI NGUYEN VA MOI TRI11NG 

Diu 18. Nguyen tc kt ni, chia sé thông tin, dfr lieu tài nguyen và 
môi truông trên dla  bàn tinh 

Kt n&, chia sé thông tin, dt 1iu tài nguyen và môi tril&ng gitta Uy ban 
nhan dan tinh; SO Tài nguyen và Môi trung, các s&, ban, ngành; UBND huyn, 
thj xä, thành phô; Trung tam Cong ngh thông tin, các dan vj trirc thuc S& Tài 
nguyen và Môi tnr?mg và các co quan, to chüc có lien quan trén nguyen täc: 

1. K& ni, chia sé, si'r diing thông tin, dtt 1iu tài nguyen và môi tnrYng 
theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

2. Bão dam vic tip c.n thông tin, d& lieu tài nguyen và mOi trumg phic 
vu kip thai cho viêc dánh giá, dr báo, hoach djnh chiên h.rgc, chInh sách, xây 
dmg kê hoach, tang cixông hiu 1irc, hiu qua cong tác quân 1 nhà nuâc và dáp 
ing yêu cau phát triên kinh tê - xa hi, bào dam quOc phOng, an ninh. 

3. Bâo dam vic traodi, cung cp thông tin, dtt 1iu diiçic thông su&, kp 
th&i, dáp t'rng các yeu câu ye an toàn, an ninh thông tin. 

Diu 19. Kt ni, tIch hçrp thông tin, s 1iu quan trc tài nguyen và 
mOi tru'ông trên môi truo'ng din tfr 

1. Thông tin, dIt 1iu quan trtc tài nguyen va mOi trung bao gm thông 
tin, dtt lieu thii gian thrc và thông tin, dit lieu có d trê ye th&i gian (phái qua 
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các b.râc phân tIch, xü 1k). Thông tin, d lieu quan tr.c tài nguyen va môi 
tnthng có nghia rat quan trçng dôi vol irng phó, xü 1 kjp thii trong cong tác 
quân 1 tài nguyen, bào v môi trumg và phông chông thiên tai, thãm h9a. 

2. Thông tin, dü 1iu quan trc tài nguyen và rnôi truing, dc bit là thông 
tin dü 1iu thM gian thrc tü nguôn ngân sách nhà nuOc hoc bat buc quan tràc 
quy djnh cüa pháp 1u.t phâi dixç'c thu nhn, tIch hqp và chia sé, cung cap kjp 
th?yi cho các cci quan, to chüc có chüc nng, phiic v11 dan sinh, phát triên kinh té 
- xã hi, an ninh, quôc phông. 

3. SO Tài nguyen Va Môi trithng thu nh.n, thu thp, t chirc quàn 1 thng 
nhât thông tin, d 1iu quôc gia ye quan träc tài nguyen và môi truOng trén môi 
trirOng din tO, to chOc thành ci sO di 1iu quôc gia tr b, ngành, dja phwing va 
các to chOc có lien quan, thrc hin vic tong hçip, xi:r 1, chia sé ph1ic vi nhu cau 
chung cüa xã hi. 

4. Các sO, ban, ngành; Uy ban nhân dan cp huyn thu thp, thu nhn, 
quán 1, cung cap thông tin, sO lieu quan träc tài nguyen và môi truOng ye c sO 
dii lieu cap tinh cho SO Tài nguyen Va MOi trtr&ng; si:r diing thông tin, dii 1iu 
trong cci sO dii lieu cap tinh ye quarl tràc tài nguyen và môi trtrOng theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

Chtro'ng \TI 

TO CII1J'C THIIC HIN 

Diu 20. Cong tác báo cáo 

1. TruOc ngày 15 tháng 11 hang nàm, dcrn vi thirc hin nhim vi v thông 
tin, dii lieu tài nguyen và môi truOng gi'ri báo cáo cong tác thu thp, cung cp 
thông tin, dii 1iu tài nguyen và môi tnr&ng v Phông Tài nguyen và MOi tnr&ng 
cap huyn ye thông tin, dii lieu tài nguyen và mOi trirOng. 

2. Tnthc ngày 30 tháng 11 hang näm, các sO, ban, ngành có thông tin, dii 
lieu lien quan tài nguyen môi tnthng và Phông Tái nguyen và Môi thrOng cap 
huyn gfri báo cáo cong tác thu thp, cung cap thông tin, dii lieu tài nguyen a 
môi tnrOng ye SO Tài nguyen và Môi tnrOng. 

3. TruOc ngày 15 tháng 12 hang näm, SO Tài nguyen và MOi truOng báo 
cáo B Tài nguyen và MOi tru?mg (qua Ciic Cong ngh thông tin và Dii lieu tài 
nguyen môi truOng), Uy ban nhân dan tinh ye cong tác thu thp, cung cap thông 
tin, dii 1iu tài nguyen và môi truOng thuc phm vi quàn l. 

Mu báo cáo cOng tác cung cp thông tin, dii 1iu tài nguyen và môi 
truOng quy djnh chi tiêt theo Mâu so os ti phii 1ic ban hành kern theo Nghj 
djnh s 73/201 7/ND-CP ngày 14 tháng 6 nàm 2017 cüa ChInh phü ye thu thp, 
quãn l, khai thác và sO diing thông tin, dii lieu tài nguyen và môi thrOng. 

Diu 21. Trách nhim thrc hin 

1. SO Tài nguyen và Môi truOng 
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Là c quan chuyên mon giüp Uy ban nhân dan tinh Gia Lai quãn 1' vic 
thu thp, quàn 1, khai thác, chia sé và s1r diing thông tin, dit 1iu tài nguyen và 
môi tru?ng trén dja bàn tinh có trách nhirn: 

a) Hang nàm, chü trI, phi hqp vâi các si, ban, ngành, Uy ban nhân dan 
huyn, thj xã, thành phô l.p và trInh Uy ban nhân dan tinh phé duyt ké hoch 
diêu tra, thu thp thông tin, d 1iu tâi nguyen và môi tru&ng và thu th.p, cp 
nht thông tin mO tã ye thông tin, d€ 1iu tài nguyen và môi tru&ng trên dja bàn 
tinh; 

b) T chrc thirc hin thu thp, dánh giá, quân 1, luu trQ, cong b& khai 
thác va sii'r diing thông tin, dü 1iu tài nguyen và môi trix&ng; to chüc, quân 1 
thông tin, dü 1iu trên mOi tru&ng din ti:r; xây drng, vn hành co si dü 1iu, 
cOng thông tin tài nguyen và môi tru&ng phic vi lint trü, chia sé thông tin, d 
lieu tài nguyen và môi truäng gitta CáC co s& di 1iu trên dja bàn tinh Gia Lai; 

c) Tng diing cong ngh thông tin, t chüc tIch hcip thông tin, dtt 1iu và 
các 1rng diing nhäm phitc v1i các Co quan, to chi'rc, cá nhân khai thác hiu qua, 
gia th.ng giá trj cüa thông tin, dIr 1iu tài nguyen và mOi tru&ng; 

d) Liju tr, báo quàn, cung cp thông tin, dtt lieu tài nguyen và môi trtthng 
tai Trung tam Cong ngh thông tin thuc Sà Tài nguyen và Môi tru&ng; 

d) Djnh kS'  hang nãm gui báo cáo v Cong tác thu thp, quàn l, khai thác 
và sir ding thông tin, dü lieu tài nguyen và môi tri.thng cho B Tài nguyen và 
MOi tnring, Uy ban nhân dan tinh; 

e) LQp và trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt danh miic thông tin, di 
lieu tài nguyen và môi trung cüa tinh và to chüc cOng bô tren các phi.rang tin 
thông tin dai  chüng, trên cong thông tin din tCr cüa Uy ban nhân dan tinh và 
trang thông tin din tir cüa Sâ Tài nguyen và Môi truông; 

1) Tham mint cho Uy ban nhân dan tinh kim tra, xem xét, xir 1 các don 
vj, to chüc, Ca nhân vi phm các quy djnh ye thu thp, quân 1, khai thác và sir 
ding thông tin, dIt lieu tài nguyen và mOi tru&ng tren dja bàn tinh. 

2. Sâ Tài chInh 

Trên ca sâ K hoach  dã dixçic TiJy ban nhân dan tinh phê duyt hng näm 
va dir toán cüacác cci quan, don vj lap. S& Tài nguyen và Môi truông kiem tra, 
tOng hçip gui ye Sâ Tài chInh theo diingthii gian quy djnh, Sâ Tài chInh can dOi 
theo khá nang ngân sách trinh cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh bô trI kinh 
phI thiic hin. 

3. S& Thông tin và Truyn thông 

PMi hcip vái Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng trong vic thirc hin tIch hcip, 
chia sé thông tin giüa các h thông thông tin, Co s& dft 1iu tài nguyen và mOi 
tnrèng trong các Co quart nhâ nithc dam bão sir ket nOi thông suOt và an toàn thông 
tin. 
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4. Uy ban nhân dan huyn, thj xa và thành ph 

Phi hqp vâi Si Tài nguyen và Môi truông trong vic l.p và t, chirc thrc 
hin kê hoch diêu tra, thu thp thông tin, d 1iu tài nguyen môi tnr&ng và ban 
hành kê hoach thu th.p thông tin, dI 1iu tài nguyen và môi tri.nYng trên dja bàn 
huyn. 

5. Các Sâ, ban, ngành có lien quan 

Phi hqp v&i S& Tài nguyen và Môi tnr&ng 1p k ho?ch diu tra, thu 
thtp, cp nht thông tin, d€r 1iu tài nguyen và môi tnthng và thu thp, ctp nh.t 
thông tin mô tâ ye thông tin, dU 1iu tài nguyen và môi tru&ng trên dja bàn tinh 
trong linh vrc cci quan, dcm vi phu trách. 

6. T chi'rc, cá nhãri 

T chrc, các nhãn trong qua trInh thirc hin nhim vi lien quan dn lTnh 
vrc tài nguyen và rnôi trir&ng Co sfr d%ing kinh phi tir ngân sách nhà nithc Va CáC 
to chüc, doanh nghip khác (thuc din phài np thông tin, d 1iu tài nguyen và 
môi tn.thng theo quy djnh cüa Nba nithc) trên dja bàn tinh Co trách nhim giao 
np thông tin, d 1iu tài nguyen và môi trung thirc hin theo quy djnh t?i  Diêu 
10 Quy chê nay. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có khO khàn, vir&ng mc d nghj 
cac Ca quan, to chirc, ca nhân phàn ánh kjp thai S& Tài nguyen và Môi tru&ng dê 
tong hqp, nghiênüu dé xuât, trInh Uy ban nhân dan tinh dê diêu chinh, bô sung 
cho phi'i hqp./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CITU T!CH 

Vö NgçC Thrnh 
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