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             Bình Thuận, ngày  22  tháng 6 năm 2020  

  

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin,  

dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;  

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm  2016; 

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của 

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

nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ 

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

và sử dụng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 

số 266/TTr-STNMT ngày 28 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, 

khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sỡ dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 

2020 và thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, 

khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn 

tỉnh.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch 

và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền 

thông; Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);                               CHỦ TỊCH 
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp  

- Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;  

- Như Điều 5; 

- Trung tâm Thông tin;  

- Lưu: VT, TH, KT.  Đức    

 

        Nguyễn Ngọc Hai 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ 

Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu,  

cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

2. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ 

liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.  

Điều 2. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

1. Thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (sau đây 

gọi tắt là dữ liệu tài nguyên và môi trường) là tập hợp thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ 

một cách có hệ thống, được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý nhà 

nước và các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa 

học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí. 

2. Dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh là cơ sở dữ liệu tích hợp, tập 

hợp từ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, lưu trữ, 

quản lý. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là các thông tin, dữ liệu 

được quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 

2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường. 

Điều 3. Các hành vi nghiêm cấm  

1. Chiếm đoạt, làm hỏng, cố ý làm mất dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

2. Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

3. Truy cập, mua bán, chuyển giao, hủy trái phép dữ liệu tài nguyên và 

môi trường. 

4. Sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường vào mục đích trái pháp 

luật, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân.  
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5. Lợi dụng việc cung cấp cơ sở dữ liệu để sách nhiễu, trục lợi, phát tán 

các dữ liệu trái với quy định của pháp luật. 

6. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Kinh phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi 

trường 

1. Kinh phí thu thập, xử lý; tổ chức quản lý thông tin, dữ liệu ngành tài 

nguyên và môi trường; xây dựng, cập nhật, vận hành dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường do nhà nước quản lý được ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy 

định của pháp luật.  

2. Kinh phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường thực 

hiện theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 
  

Chương II 

THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, CƠ SỞ DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc 

thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử 

dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương, có nhiệm vụ: 

a) Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập và trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh theo quy 

định; tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sau khi 

được phê duyệt; 

b) Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tiếp nhận, xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường; tổ chức, 

quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử; xây dựng, 

vận hành cơ sở dữ liệu, cổng thông tin tài nguyên và môi trường phục vụ lưu 

trữ, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các cơ sở dữ liệu 

trong tỉnh, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành; 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, dữ liệu và 

các ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, 

gia tăng giá trị của dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

d) Lưu trữ, bảo quản, cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường tại 

Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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đ) Cung cấp dữ liệu dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá 

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

xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thu phí khai thác 

và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường địa phương theo quy định; 

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

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

chia sẻ và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, hỗ 

trợ áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin, 

việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu liên quan. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc 

lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường hàng năm của tỉnh. 

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thu thập, phân loại, đánh giá, 

xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; 

cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

4. Các sở, ban, ngành: 

Hàng năm, theo chức năng, nhiệm vụ của mình xác định, lập danh mục 

dữ liệu tài nguyên và môi trường cần thu thập, cập nhật, đề xuất kế hoạch thu 

thập gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để 

tổng hợp, lập dự thảo kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch thu thập 

dữ liệu tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực phụ trách. 

5. Tổ chức, cá nhân: 

Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường có sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp môi 

trường, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học và công nghệ (hoặc có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước) và các tổ chức, doanh nghiệp khác (thuộc diện 

phải nộp dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của Nhà nước) 

trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm giao nộp dữ liệu tài nguyên và môi trường 

theo Điều 6 Quy chế này. 

Điều 6. Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục 

vụ công tác lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 
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Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

Điều 7. Giao nộp dữ liệu về tài nguyên và môi trường 

1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 5 Điều 5 của Quy 

chế này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hoàn thành nghiệm thu sản phẩm có 

trách nhiệm giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ dữ liệu dạng 

giấy (bản chính, bản gốc) và một bộ dữ liệu dạng số lưu trên đĩa CD, DVD. 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc diện 

phải lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc truyền kết quả quan trắc môi 

trường tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời 

có trách nhiệm tự bảo quản, bảo dưỡng, duy trì và vận hành thiết bị để đảm 

bảo tính chính xác của dữ liệu môi trường được quan trắc và truyền về Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

3. Dữ liệu tài nguyên và môi trường khi giao nhận phải được lập thành 

biên bản và lưu vào hồ sơ theo quy định. Biên bản giao nộp hoặc Giấy xác 

nhận giao nộp dữ liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong những 

cơ sở để xác định hoàn thành công trình, dự án hoặc nhiệm vụ được giao. 

Điều 8. Kiểm tra, đánh giá, xử lý, cập nhật dữ liệu 

1. Dữ liệu tài nguyên và môi trường sau khi thu thập phải được phân 

loại, tổng hợp, đánh giá và xử lý. Việc kiểm tra, đánh giá, xử lý thông tin, dữ 

liệu tuân thủ theo các quy định, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phê duyệt. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, xử 

lý dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu tài nguyên và môi 

trường tỉnh. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, 

đánh giá, xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp huyện và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp huyện. 

Điều 9. Bảo quản, lưu trữ và tu bổ thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường 

1. Lưu trữ dữ liệu: 

a) Dữ liệu thu thập được phải được kịp thời phân loại, đánh giá, xử lý 

về mặt vật lý, hóa học và chuẩn hoá, số hóa để lưu trữ, bảo quản trong các 

kho lưu trữ; 
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b) Việc lưu trữ, bảo quản dữ liệu tài nguyên và môi trường, tiêu hủy tài 

liệu hết giá trị phải tuân theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy 

định, quy trình, quy phạm và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; 

c) Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu tài nguyên và môi trường của Cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường tỉnh. 

2. Bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu số: 

a) Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường chịu trách 

nhiệm bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, có các biện pháp tổ chức, quản 

lý vận hành, nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, an 

toàn máy tính và an ninh mạng; 

b) Dữ liệu tài nguyên và môi trường phải được phân loại theo cấp độ an 

toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; 

c) Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc cơ quan chủ quản 

làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn 

thông tin, quản lý rủi ro và các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn thông tin. 

 

Chương III 

CUNG CẤP, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN,  

DỮ LIỆU, CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Điều 10. Thiết lập và hướng dẫn vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu  

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thiết lập hệ thống dữ 

liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan 

vận hành, cập nhật thông tin cho hệ thống.  

1. Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng mô hình triển khai đã 

được phê duyệt, hướng dẫn các đơn vị có liên quan đưa hệ thống vào vận 

hành khai thác: 

a) Thiết lập hạ tầng bao gồm hệ thống máy chủ, đường truyền, hệ thống 

cơ sở dữ liệu theo đúng mô hình triển khai đã được các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến 

trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh. 

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức đào tạo, triển khai hướng 

dẫn sử dụng hệ thống cho các đơn vị có liên quan đến vận hành khai thác hệ 

thống cơ sở dữ liệu. 

2. Thiết lập cơ sở dữ liệu ban đầu cho hệ thống dữ liệu tài nguyên và 

môi trường cấp tỉnh: 
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Tổ chức kiểm tra các cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính cấp xã do 

các đơn vị tư vấn thi công xây dựng. Yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ xây 

dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính cấp xã phải có trách 

nhiệm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thông tin đã được phát hiện, chỉnh sửa và 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu.  

Ngay sau khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phải tổ chức đưa hệ thống vào 

vận hành, đảm bảo các biến động tiếp theo được thực hiện trực tiếp trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống phần mềm ứng dụng. 

Điều 11. Xây dựng, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, cơ sở 

dữ liệu tài nguyên và môi trường   

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong việc chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong việc giao nộp và thu thập cơ sở dữ liệu; xây dựng, vận hành và cập nhật 

dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát để vận hành, duy trì dữ 

liệu tài nguyên và môi trường tỉnh. 

b) Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí bảo đảm thường xuyên, liên tục, 

định kỳ cập nhật nội dung dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

c) Xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm cơ sở dữ liệu 

có hiệu suất vận hành và sẵn sàng đáp ứng cao. 

d) Xây dựng và thực hiện các giải pháp về sao lưu, dự phòng bảo đảm 

tính nguyên vẹn, an toàn của cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp dữ liệu tài 

nguyên và môi trường hư hỏng, bị phá hủy do các hành vi trái phép phải có cơ 

chế bảo đảm phục hồi được cơ sở dữ liệu. 

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường có trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu 

thống kê kiểm kê đất đai. 

e) Giao Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường có trách nhiệm thu thập, thu nhận dữ liệu tài nguyên và môi 

trường; xây dựng, tích hợp, kết nối, liên thông, quản lý, cập nhật dữ liệu tài 

nguyên và môi trường phục vụ khai thác, cung cấp cơ sở dữ liệu cho các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu.  

g) Giao Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu khai thác và sử dụng đúng mục đích.  

Điều 12. Bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin 
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1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức vận hành hệ thống đảm bảo an 

toàn và bảo mật thông tin, có các biện pháp tổ chức, quản lý vận hành, nghiệp 

vụ và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu an toàn máy tính và an 

ninh mạng; Tổ chức phân công nhiệm vụ bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, thực 

hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, quản lý rủi ro và các biện pháp phù 

hợp để bảo đảm an toàn thông tin. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng hệ thống dữ liệu 

tài nguyên và môi trường có trách nhiệm vận hành hệ thống theo đúng quy 

định, đảm bảo an ninh an toàn cơ sở dữ liệu và tính bảo mật của hệ thống. 

3. Dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh phải được phân loại theo cấp 

độ an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. 

Điều 13. Khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 

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

quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Điều 14. Khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 

qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp 

thông tin, dữ liệu  

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác 

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

Điều 15. Khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 

qua văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu  

Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác 

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

Điều 16. Khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 

bằng hình thức hợp đồng  

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác 

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

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và 

sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Thực hiện theo quy định theo Điều 20 Nghị định số 73/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
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Điều 18. Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường  

1. Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được công bố 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội 

của tỉnh. Việc công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường phải tuân 

thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường và theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng danh mục dữ liệu tài nguyên 

và môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định tại Khoản 2 

Điều 15 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính 

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

môi trường. 

Điều 19. Phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường 

Thực hiện theo quy định tại các Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 

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

quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

Điều 20. Quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ với thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định 

số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu 

thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 
 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm giúp Ủy 

ban nhân dân Tỉnh khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường, cụ thể: 

1. Hướng dẫn triển khai việc thực hiện Quy chế thu thập, quản lý, khai 

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

địa bàn tỉnh. 

2. Giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Trung 

tâm Công nghệ thông tin nhằm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy 

định; ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu 

trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường; thu chi phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường địa phương theo quy định. 

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xem xét, xử lý các 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
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chia sẻ và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập hạ tầng 

công nghệ thông tin, hệ thống dữ liệu theo đúng mô hình triển khai được phê 

duyệt. 

5. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về công tác khai thác và sử dụng dữ 

liệu tài nguyên và môi trường cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hạ tầng công 

nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý, duy trì, lưu trữ dữ liệu tài nguyên và môi 

trường hoạt động liên tục, hiệu quả. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, đảm bảo tính đồng bộ, thống 

nhất, phát huy hiệu quả dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ cho các 

ngành, các lĩnh vực. 

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Trên cơ sở dự toán hàng năm của ngành tài nguyên và môi trường và 

của sở, ngành, đơn vị, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm phục vụ hoạt động của hệ 

thống dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử phù hợp khả 

năng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 24. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Quy chế này.  

2. Các tổ chức, cá nhân có dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách 

nhiệm cung cấp dữ liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ 

sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh nhằm thống nhất trong khai thác 

và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.  

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi 

trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
  Nguyễn Ngọc Hai 
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