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QUYẾT DỊNH
Phê duyệt Đề án “ H oàn thiện co rsỡ d ữ liệ u  tài nguyên và mõi trư ờ ng  

kết nổi liên thông  vói các hộ thốn«  th ông  tin . CO' s ờ  d ử  liệu 
cũn các bộ, ngành, (lịa phương”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cũn cử Luật Tô chức Chính phù ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Cân cử Luật Tô chức chinh quyền địa phương ngày 19 thững (ì năm 20!5;

Càn cử Ltiộl sửa đói. bò sung một sổ điều cùa Litụỉ Tô chức Chính phũ 
và Luật Tố chức chinh quyền (tia phương Hg()y 22 thâng II  nảm 2019;

Cũn cử  Luật Câng nghệ thông tin ngày 29 thảng 6 năm 2006;

Căn cừ Luật Giao dịch điện tư ngìiv 29 thủng ì ỉ năm 2015;

Cân cử  Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Cản cứ  Liiật An ninh mạng ngày Ị2 tháng 6 lìúm 2018;

Cản cử  Líiật Khoáng sản ngày ¡7 tháng / I năm 2010;

Cũn cử ỈMỘt Tài nguyên nưởc ngủv 21 lining 6 nủm 2012;

Cán cừ Luật Đát dai ngày 29 tháng II  năm 2013;

Cán cử Lỉtậi Bão vệ mói trưởng ngày 23 thùng 6 năm 2014:

Càn cử Luật Khi tượng thùỵ văn ngày 23 tháng 11 nám 20/5;

Càn cử Luật Tài nguyên, môi trtrờng biển và lìài đảo ngày 25 ¡háng 6 
năm 20!5;

Căn cử  Luật Do đạc và bàn đo ngíiv 14 tháng 6 năm 20/8;

Cản cử Nghị (ỉịnlì sổ 73/2017/NĐ-CP nỵciỵ N  tháng ỏ năm 2017 cua 
Cliinlì phù về việc thu thập, quản lý. khai tìuĩc IỸ> sứ  dụng thông tin. dữ  liệu 
tài nguyên và môi trường;

Cũn cử Nghị (tịnh sổ 4 7/2020/NĐ-CP ngày 09 thúng 4 năm 2020 của 
Chinh phũ quy (lịnli về quàn lý. kềt noi và chia SỪ (lữ liệu so cua cơ quan nhà nước:

Theo dè nghị cùa Bộ tnrởĩiỊỊ Bộ Tủi nguyên và Môi trưởng.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đe án “ Hoàn thiện cơ sở  dừ liệu tài nguyên và môi 
trưởng kci nổi liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sớ dử liệu cua các bộ. 
ngành, dịa phương” (sau đây gọi tắt là Đỏ án) với nhìmg nội dung chù yếu 
sau dây:

I. QUAN DIÊM CHỈ ĐẠO

1. Cơ sở dử liệu tài nguyên và môi trường là một chinh the thống nhắt 
kết nối liên thông Cơ sở dử liệu tài nguycn và môi tnrờng quốc gia với các hộ 
thong thông tin. cơ  sớ dữ liệu ve tài njjuycn vả môi trường cũa các bộ. ngành, 
địa phương, tạo liền đề chuyên đỏi sò. đỏi mới toàn diện phươnc thức hoạt 
động quan lý nhả mrức. chuyên môn nghiệp vụ. CU112 cap dịch vụ côniỉ. khai 
thác sử dụng dừ liệu ... của ngành lài nguyên và môi trường; phục vụ chi đạo. 
diêu hành của Chính phú, Thủ tướng Chính phủ; góp phân phát trien Chính 
phu điện tử tiến tới Chính phu số. ncn kinh té số, xã hội sổ và đô thị 
thônc minh.

2. Tạo cơ chế minh hạch, hiệu lực* hiệu qua trong tạo lập. quân lý. chia 
SC d ừ  l iệu  n g à n h  tài n g u y c n  v à  m ô i  t r ư ờ n g  t ạ o  d ịc h  v ụ  g ia  tân g  g ó p  p h â n  q u a n  
trọng trong công nghiệp hóa. hiện dại hóa. phát triền Kĩnlì té - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh của đắt nước.

3. Hoàn Ihiện cơ sở dừ liệu tài nguỵên và môi inrờng trẽn cơ sở ứng 
dụng các cônii nghệ hiện đại. tiên liến, kỏ thửa, sử dụng thành qua của các 
chương trình, dự án. đề án đà và đang thực hiộn. báo dâm không trùng lặp. 
lũng phí.

4. Iluy dộng, khuyến khích, lạo diều kiện tham gia cùa doanh nghiệp, cá 
nhân, cộng dỏng trong Ihn nhận, cập nhật, phân tích, xử lý. sir dụng thông tin, 
dữ liệu về tài nguyên và mỏi trưởng, phát iriên thị trường dịch vụ nội dung sổ 
ve tải nguyên và môi trường.

II. MỤC TIÊU

I . Mục liêu tòng quát

Hoàn thiện nền tảng tài nguyên so về lài nguycn và mòi trường với giài 
pháp công nghệ hiện đại, đâm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp đay ttũ 
dử liệu đâu vào cơ ban. cần thiết cho Chính phu số. nền kinh tc số. xã hội số. 
dò thị thông minh; phục vụ chi đạo điêu hành của Chính phũ, Thù tướng 
Chính phũ. thay dôi phương thức lùm việc, nâng cao hiệu lực. lìiộu quả công 
lác quàn lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công chất 
lượng cao, nhanh chóng VC tủi nguyên và môi trưởng; tạo lập được hệ thông 
dữ liệu mớ Chinh phu ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phái trien 
kinh tẻ - xã hội, báo đàm  an ninh - quốc phòng cùa dát nước.
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2. Mục liêu cụ thê

a) Mục tiêu đen năm 2023

- Hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lộp. quân lý. kêt 
nối. chia SC loàn diện nguồn tài nguyên số vê tài nguyên vù môi trường;

- Cơ bân hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp. kẻt nổi. liên thông, chia 
sẽ và khai thác sử dụng dừ liệu tải nguycn và mòi trường;

- Trien khai, vận hành, kct nối vil chia sè các cơ sở dừ liệu quốc gia 
mang lính nền láng, nhu cẩu khai thác sứ dụng lớn. bao gồm: nền địa lý quốc 
gia, dái dai quốc gia; quan trac quốc gia về tài nguyên và môi trường, két quả 
giái quyct các thu tục hành chính cổ liên quan;

- 30% cơ sở  ilừ liệu chuycn ngành tài nguyên vả môi trường được hoàn 
th iộ n ;  kế t  nổ i .  c h ia  s e  p h ụ c  v ụ  p h á t  t r iể n  k in h  tc - x ã  hộ i :  b ã o  đ ả m  a n  n in h  - 
quốc phòng; cung cốp dịch vụ công phục vụ người dân. doanh nghiệp: góp 
phân phát trien Chính phú diện từ tiên lới Chính phủ sô. nền kinh tè sô. xã hội 
sỏ, dô  thi thông minh;

- Tạo lập. vận hành cổ n g  dử liệu ve tủi nguyên vả môi trưởng.

b) Mục ticu đến năm 2025

- Hoàn thiện nền lảng quản irị, lích hợp. kết nổi. liên thông, chia sẻ và 
khai Ihác sử  cJụng dừ liộu tài nguyên và mòi trường, cung cấp được các sản 
phàm tri thức cho cơ quan quản lỷ nhà nước, doanh niỉlìiệp và ngưởỉ dân 
thông qua các kênh thông (in hiện đại. trực tuyến;

- I()0% cơ sở dừ liộu quốc gia vẻ tài nguyên vả mòi trường lạo nền tâng 
Chính phú diện tử được hoàn thành và kết nổi, chia sẻ trên toàn quốc; 80% cơ sở 
dừ liệu chuyên ngành tài nguVCI1 vả mòi trường dược hoàn thiện, đám bảo an 
toàn, an ninh; phục vụ cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; 
góp phan phát triên Chính phủ diện tử tiến tới Chính phủ sổ, nền kinh tế sổ, xã 
hội sỏ. dò thị thông minh, phái trien kinh tê - xã hội. bao đám an ninh - quốc phòng;

- Tạo lập môi trưiyniĩ. điều kiện cho các doanh nghiệp, tỏ chức, cá nhân, 
cộng đồng hoạt động điều tra, khào sát. đo dạc. quan trac. Ilui nhận, iriền khai 
xây dựng hạ tâng dữ liệu sò. cung cấp dịch vụ sỏ ... về tài nguycn và mỏi trường.

r a . CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐẺ ÁN

1. Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tụo lộp, 
quân lý. kếi nổi, chia sẽ loàn diện nguồn tùi nguyên sổ về lài nguycn và môi trương

a) Rà soát, sửa đổi, bỏ sung, hoàn thiện cơ chỏ. chinh sách, quy định 
pháp lý về thu nhận, tạo lập. quán lý thông tin dừ  liệu ve tài nguyên và môi 
trưởng iheo hưởng két nôi, chia sẽ. khai thác, sử dụng có liiệu quả các cơ sở 
dừ liệu quốc gia. cơ sở dữ liộu chuyên ngành ve tài nguyên và mòi trường.
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b) Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn về tích hợp, kct nổi. chia se thông 
tin. dừ liệu tài nguyên và môi trường, liên ihôniì vứi các hệ thông thông tin 
liên quản của các hộ, ngành, địa phuưng; quy chẽ quàn lý. vận hành, khai thác 
hệ thổng Cơ sở dữ liệu tải nguycn và mỏi trường quốc gia.

c) Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát trien, cung cầp dịch vụ 
nội dung sô về tâi nguyên vả mỏi trường.

2. Xáy dựns các nền tang quân trị. lích hợp. kct nối. liên thông, chia sẽ 
v à  k h a i  th á c  s ử  d ụ n g  d ừ  liộu tài n g u y ê n  vả  m ô i  t r ư ờ n g

a) Quân lý, quân trị cơ sở dử liệu tãi nguycn và môi trưởng quổc gia và 
danh mục điện lử dùng chung gồm các nội dung sau:

- Danh mục diện lử dùng chung ngành tài nguyên vả môi inrờng;

- Hộ Ihổng quàn trị (Jìr liệu;

- Hồ trợ quàn lý. tích hợp. chia sẽ dừ liệu tài nguycn và môi trường.

h) Tích hợp, kêt nổi. liên thông, chia SC lỉừ liệu tài nguyên và môi trường

- Thiết lập nền lảng tích hợp. chia sò. kct nổi dừ liệu lài nguyên vù môi 
trường với các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở  nâng cáp nền tảng tích hợp. 
chia sẻ dừ  liộu (LGSP) cúa Bộ Tài nguyên và Môi trưởng đổng bộ với nên 
tan g  t ích  h ợ p .  c h ia  s ẽ  d ừ  liệu  cịuổc g ia ;

- Xây dựng các dịch vụ kết nổi. chia sẽ cơ sở dừ liệu quốc gia, cơ sở dừ 
liệu chuyên ngành tài nụuyẽn và mòi trường với cơ sở dữ liệu các hộ. ngành 
địa phương vả các lìệ thòng thông tin khác.

c) Các ứng dụng, dịch vụ phục vụ khai phá. phân tích, xử lý. cỏng bổ. 
cung cấp. sử  dụng ihông tin. dử liệu về tài nguyên và môi trường

- Xáy dựng, hoàn ihiộn hộ thòng phân tích, xử lý dừ liộu phục vụ công 
lác quản lỷ nhà nước, chi dạo  đicu hành, chuyên m ôn nghiệp vụ về tài nguyên 
vả mỏi trưởng;

- Tạo lập các dịch vụ khai thúc thòng tin, dừ liệu tài nguyên vả mói trường.

3. Xây dựng, hoàn thiện cơ  sờ  dữ liệu tài nguyên vả môi trưởng bão đảm 
kct nổi, liên thông, cu n g  cap , ch ia  SC d ữ  liệu

a) lloàn thành các cơ sở  dừ liệu về tài nguyên và môi trưởng theo các đẻ 
án dà được phê duyệt; cung cấp các dịch vụ kct nối. tích hợp và chia sè dừ 
liệu với các hệ «hồng Ihông tin/cư sở  dừ liệu cua Chinh phù, các bộ. ngành, 
địa phương;



5

b) Tô chức xây dựng, hoàn Chiện cơ sở  dữ liệu quốc gia khác và cơ sở  dừ 
liệu chuyên ngành tài nguycn và mòi trưởng cùa Bộ Tải nguyên vả Mòi trưởng:

- Đổi với các cơ sở dử liệu quốc gia. chuycn ngành dà và dang dược xây 
dựng: khẳn trương hoàn thiện hão đảm đúng quy định, bám sát các quan điểm 
chi đạo. mục liêu, nhiệm vụ, giồi pháp dà được cấp cố thắm quyền phô duyệt 
và cung cap các dịch vụ kết noi. tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thong 
ihông Ún của Chính phu. các bộ, ngành, địa phương;

- Đổi với các cơ  sờ dừ liệu quốc gia. chuycn ngành còn lại phai tò chức 
xây dựng, hoàn thiện bào đảm tuân thủ Kiền trúc Chính phũ điện lử ngành lài 
nguyên và mỏi irường và các quy định về kct noi. licn lỉiỏng dừ liệu.

c) Xảy đựng, hoàn thiện các cơ  sở dữ liệu vè tài nguyên và môi trường 
thuộc phạm vi, trách nhiệm quân lý cùa Uy ban nhân dân linh, thành pho trực 
thuộc trung ương: bão đảm tích hợp. kct nổi. liên thông dữ liệu với cơ sở dừ 
liệu tãi nguyên vả mỏi trường quốc gia, lĩnh vực chuyên ngành do Bộ Tài 
nguycn và Mỏi trường xây dựng, quan lý;

d) Xây dựng, hoàn thiện cơ sờ  dử liệu liên quan đen tài nguyên và môi 
trường thuộc trách Iihiộm quân lý của các hộ, ngành (cổ thông tin. dừ liộu vể 
tài nguyên vả mỏi trường) bảo đảm  két nối. liên thông với nen tâng tích hợp, 
kết nổi, chia sẽ dử liệu tài nguyên và môi trưởng.

4. Xây dựng cổ n g  dừ liệu ngành tài nguycn và môi trường

Cóng dử liệu ngành tài nguyên và môi trường bao gồm các cảu phẩn sau:

a) Cung cấp dịch vụ chia sẽ. sử dụng dữ liệu lài nguycn và môi trưởng; 
kối nổi, ch ia sẽ  d ừ  liệu phục vụ giài quyết thu tục hành chính, cung cấp  dịch 
vụ công;

b) Công khai dừ liệu tài nguyên và môi trưỡne thuộc danh mục dữ liộu 
mờ phục vụ việc khai thác, tham gia đỏng góp của cá nhân, tô chức tạo lập hộ 
sinh thái dừ liệu cho các ứng dụng da nền tảng:

c) Kct nối. liên thông với Hộ thong thông tin háo cáo quốc gia. Trung 
tâm thông tin, chi đạo dièu hành cùa Chính phú. Thu tướng Chính phú. cổng  
dừ  liệu quốc gia, cổ n g  Dịch vụ công quốc gia, Hộ tri thức Việt số hóa và các 
hộ thong thông tin quốc gia khác;

d) Cung cáp họ lâng tri thức, lính toán, phân tích, xử lý dữ liệu tài 
nguyên và môi trưởng;

d) Các chức năng khác theo chi đạo của cap có thâm quyển.
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5. Nâng cấp. xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin

Nâng cấp. xây dựnc nền tang họ tảng côns nghệ thônc (in với các yêu 
cẩu kỳ thuật đàm bào quàn lý. vận hành, kốt nối. liên thông, chia sè và khai 
ihác sử  dụng cỉử liộu tài nguyên vả môi Irường Iheo nguyên tắc hiệu quả, kê 
thừa, đỏng bộ. thông minh, bao đảm  an toàn, an ninh mạng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHLI YÉU

1. Giải pháp về công nghệ

a) ừ ng  dụng các công nghệ: Internet vạn vật (IoT), thị giác máy tính 
(Computer vision), xử lý ảnh (Image processing)... phục vụ thu nhận, truyền 
dần. xử  lý thông minh trong quan trắc, điêu tra. thu th(ip thông tin. xây dựng 
cơ sở dừ liệu về lài nguyên vả môi trưởng.

b) ứ n g  dụng các giai pháp công nghệ mới như: dừ liệu lôm (Bigdata), hồ 
dừ liệu (Dala Lake), kho dừ liệu (Data Warehouse), điện toán đám mây, trí 
tuộ nhân tạo đè lưu trừ, khai phá, phân tích dừ liệu: b áađ à m  an.toàn, an ninh 
phục vụ ycu cầu quản trị, quản lý, sir dụng, khai thác thõng tin. dữ liệu và giải 
quyet các hài toán phức tạp của ngành tài nguycn và môi trưcmg.

c) Triẻn khai các giai pháp bao đảm  tích hợp, kci nối dừ liệu từ nhiều 
nguồn, trên các nền tâng kcl nổi. liên thông quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và các bộ. ngành địa phương phù h«,rp với đặc trưng của từng loại 
thông tin. dử  liệu về tài nguyên và môi trường.

d) Hợp tác quốc tế nhằm dối mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ, mô liinh. phương thức hiện đại. tiên tiến, hồ trợ tài chính và kỹ thuật.

2. Giãi pháp về an toàn bảo mật thõng tin

a) Đảm bao c á c  quy định tại Luật An toàn thông tin mạng. Luật An ninh 
mạng và các văn bản hướng dần trong quá trình triên khai Đồ án.

b) Đảm bão an toàn, an ninh dừ  liệu trong quá trình t ru y ề n ,  nhận, lích 
hợp cỉữ liệu: tricn khai biện pháp kỷ thuật mà hóa đường truyền thông tin dừ 
liệu đắi với các dừ liệu mật. nhạy cảm.

c) Đàm háo an toàn hộ thống, an ninh dừ liệu trong quá trình vận hãnh 
Hộ thông cơ sở  dừ liệu tài nguycn và mòi trường:

- Áp dụng, triển khai biện pháp quản lý, kỳ thuật tlico tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỷ thuật an loàn thông tin và an ninh dử liệu dê phòng, chống nguy cơ. 
khấc phục sự cỏ trong ihiết kê. xây dựng, quản lý. vận hành, sử dụng cơ sơ 
dữ liệu.
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- Dổi với Hệ thống được trien khai tại trung tâm dừ liệu của Bộ Tài 
nguyên và Mõi trưởng phai ke thừa hụ tang dăm bão an toàn hộ thong, an ninh 
dừ liộu hiện có và bão dăm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định 
tụi Nghị định sổ 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tlìáng 7 năm 2016 của Chính phủ.

3. Tô chức bộ máy. nhân sự

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ. cơ quan ihuộc Chính phù. ú y  han nhân dân 
các tinh, ihành pho trực thuộc trung ircrng sir dụng nguồn nhân lực hiện cỏ dc 
thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Dẻ án.

b) T ăng cường dào tọo. dào  tạo lại VC năng lực cliuycn m ôn. nghiệp vụ 
dáp ừng các nhiệm vụ thiết lụp. xây dựng, quàn lý, duy trì vù vận hành các hộ 
thống thong tin. cơ sứ dử liệu tài nguycn vã mỏi trường.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thúc

a) Tăng cưỡng phô biển, tuyên truyền tlurừng xuyên, rộng rài iron các 
phương tiện thông tin dại chúng vè vai irò và tác dụng cua việc kèt nối liên 
thông, chia SC thông tin, dừ  liệu tài nguycn và môi trường với các hệ thổng 
thông tin. cơ  sở dir liệu khác.

b) Phát huy vai trò. trách nhiệm cùa chính quyền cơ  sở. các đoàn thè xã 
hội vù mơi người dân trong việc sử dụniỉ, giảm sát thông tin, dữ liệu tài 
nguycn và môi trường.

c) Tô chirc các khóa dào tạo. tập huấn nãnu cao náni» lực. nhận thức cho 
các cán hộ chuycn trách, các tò chức đoàn thê, chính trị, xã hội và cộng dồng.

V. PHẠM VI. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ T H ự C  HIỆN ĐÈ ÁN

1. Đề ÚI1 dưực thực hiện trên phạm vi cổ nước, trong 05 năm từ 2021 đen 2025.

2. Nguôn kinh phí thực hiện Dê án dược bó tri từ ngân sách nhà nước VÌI 
kinh phí hợp pháp khác.

3. Cơ cấu nguồn vốn:

a) Niíuỏn vốn đầu lư phát triển từ ngăn sách trung ương theo chương 
trinh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

b) Nguôn von sự nghiộp tử trung ương do các bộ, cơ  quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ chu trì:

c) Ngân sách địa phương dam bao kinh phi dôi với các dự án. nhiệm vụ 
do các cơ  quan thuộc địa phương chù trì thực hiện.
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VI. TÒ CHÚC THỤC HIỆN

I. lỉộ Tài nguycn và Mỏi trường

a) Chủ trì. phối hợp với các bộ, cơ  quan ngang bộ, cơ  quan thuộc Chínlì 
phủ, ủ y  ban nhân dân các tình. Ihừnh phổ trực thuộc trung ương tò chức tricn 
khai, thực hiện Đe án. là đâu mối tỏ chức tích hợp, két nổi, chia sè dừ  liộu với 
các hộ thong thông tin/cơ sở dừ liệu của Chính phú, các bộ, ngành, địa phương.

b) Chù trì. phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh 
phú. Uy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc trung ương tỏ chức xây 
dựng, hoàn thiện trình các cắp có thầm quyền ban hành hoặc ban hành theo 
ihẳm quyền các văn bàn làm cơ  sở pháp !v phục vụ ihu Jihàn. quán lý, kỏi nổi. 
l ien  th ô n g  d ừ  liộu số  n g à n h  tài n g u y ê n  v à  m ô i  t rư ờ n g :

- Quy định về thu nhận, lạo lập. quản lý thông tin dừ liệu về tài nguyên 
v à  mỏi trường theo hướng  kct nổ i,  ch ia  SC. khai thác, sư  d ụng  có  hiệu q u a  các 
cơ sờ dừ liệu quốc gia. cơ sơ dừ liệu chuyên ngành vẻ tài nguyên và mõi trưởng.

- Xây dựng, ban hành theo thấm quyền các tiêu chuẩn về tích hợp. két 
nổi. chia sẽ thông tin. dừ liệu tài nguyên vả môi trướng với các hệ thống 
thông tin các bộ. ngành, địa phương vả quy chế kếi nổi. quản lý, khai thác, 
vận hành hộ thong.

c) Xây dựng, quản lý. vận hành nền tảng quăn trị. tích hợp. kết nổi. liên 
thõng, chia sè và khai thác sử  dụng dừ liệu tài nguycn và mỏi trường.

d) Xây dựng, hoàn thiện hệ thông cơ  sơ dừ liệu tài nguycn vả mỏi trường 
quốc gia, chuyên ngùnh thuộc phạm vi quan lý; kct nổi lien thông, chia SC dừ 
liệu với các hộ thống thông tin/cơ sở dừ liệu cua Chính phũ. các hộ. ngành, 
địa phương.

đ) Xây dựng, quản lý vận hành cổ n g  dừ  liệu ngành tài nguyên và môi 
trường bảo đâm cung cap, chia sẽ dừ liệu lải nguyên và mỏi irường hiệu quá. 
an toàn, an ninh thông tin.

e) Lập. phê duyệt, tỏ chức trién khai cốc dự an theo các nhiệm vụ được 
giao chu trì trong Dồ án này theo đúng quy định cùa pháp luật.

g) Hướng dẫn. kiểm ira. giám sát, lồng hợp kết quả (hực hiện: tổ chức sơ 
kết, tỏng két việc thực hiện Dê án: định kỳ hàng năm tỏng hợp háo cáo Thủ 
tướng Chính phũ kết quá thực hiộn n ẻ  án của các bộ, ngành, các địa phương; 
dc xuất Thủ tưởne Chính phủ dieu chinh, bò sunc Đe án trong trường hợp 
cẩn thiết.
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2. Các bộ, cơ  quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phu

a) Chú trì. phổi hợp với Bộ Tài nguycn vả Mỏi trường, các bộ, ngành 
liên quan tò chức xây dựng, hoàn thiện cơ sớ dừ liýu lìki nguyên và môi 
trường ihuộc trách nhiệm quản lý: kct nổi. liên thông với cơ sờ dữ liệu lài 
nguycn và mòi trường quốc gia do Bộ Tài neuycn và Mòi trường quản lý. bão 
đảm  chất lượng, tien dộ thực hiện Dê án.

b) Huy động nguồn lực. ưu tiên bỏ tri kinh phi được giao hàng năm (Je 
thực hiện các nội dung cùa Dê án theo quy định cùa pháp luật.

c) Định kỳ trước ngày 15 thảng 12 hàng năm gửi báo cáo kct quả thực 
hiện Đe á» về Bộ Tài nguyên và Môi trưởng đê lỏng hợp. báo cáo Thủ tướng 
Chính phũ.

3. Uy ban nhân dân các tình, thành phô trực thuộc trung ương

a) Chủ trì. phối hợp với Bộ Tủi nguyên và Môi trường tò chức xây dựng, 
hoàn thiện cơ sở dừ liệu tài nguyên vả môi trường thuộc phạm vi. trách nhiệm 
q u à n  lý: t ích  h ợ p .  ké t  n ô i .  l iên  th ô n g  d ừ  l iệu  vớ i c ơ  SCI d ừ  liệu  tài n g u y ê n  và 
mòi trường tịuoc gia. lình vực chuyên ngành do Bộ Tải nguyên và Môi trường 
quan lý. bão đảm chất lượng, lien dộ thực hiện Đê án.

- Đcn năm 2023, hoàn ihành xây d ự n g  các cơ sở dữ liệu: đấl đai, nên địa 
lý, quan trắc tài nguyên và môi trường, nguồn thải, bảo vệ môi trường đàm 
bảo tích hợp. kcl nổi, liên thông, chia sẻ dử  liệu và dong hộ, thong nhất với cơ 
sơ dữ liệu tài nguycn và môi trường quốc gia. lĩnh vực chuyên ngành do Bộ 
Tài nguycn vả Mỏi trưởng quản lý.

- Đốn năm 2025, xây dựng hoàn thiện các cơ sớ dừ liệu tài nguyên và 
mỏi trường khác dâm bảo tích hợp, kct nổi. liên thông, chia sẽ dừ liộu và ílồng 
bộ. thông nhài với cơ sờ dừ liệu lài nguyên và môi trường quốc gia. lình vực 
chuyên ngành do Bộ Tài nguyên vả Mỏi trường quản lý.

b) Tô chức các khóa đào tạo. tập huấn nâng cao nâng lực. nhộn thức cho 
các cán bộ chuyên trách, các tỏ chức đoàn the. chính trị. xã hội và cộng đồng.

c) Tảng cường đào tạo, đào tạo lại về năng lực chuyên môn. nghiệp vụ 
đáp ứng các nhiệm vụ thiêt lập. xây dựng, quản lý. duy trì và vận hành các hệ 
thong thông tin. c a  sở  dữ liệu tài nguyên vả môi trường.

d) Huy dộng nguổn lực, ưu tiên bổ tri kinh phi dược giao hảng năm  đê 
thực hiện các nội dung của Đỏ ủn theo quy định cua pháp luật.

đ) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hãng năm gửi báo cáo kct quả thực 
hiện Đc án về Bộ Tài nguyên vả Môi trường dê tông hợp. báo cáo Thủ tướng 
Chinh phú.
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4. Bộ Công an

Bộ Công an chu trì. phối hạp với Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ 
Quổc phòng thâm định, đánh giá, giám sát an ninh mạng trong quá trình xây 
dựng, triẽn khai, vận hành các hệ thòng thông tin. cơ  sở dữ liệu.

5. Bộ Quốc phòng

a) Phui hợp với Bộ Công an. Bộ Thông tin và Truyền thông thâm định, 
dánlì giá, giám  sát an ninh quốc phòng trong quá trình xây dựng, trien khai, 
vận hành hộ ihỏng thông tin, cơ sờ dữ liệu tải nguyển và mỏi trưòíig.

b) Chũ tri xác định các thông tin dừ liệu cần đirợc chia sẽ. cung cốp phục 
vụ nhiệm vụ quân sự. quốc phòng.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Hưởng dẫn việc chia sẽ. xây dựng danh mục dừ liệu mớ theo Nghị 
định sổ 47/2Ọ20/ND-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 cua Chính phu quy định 
v ề  q u ả n  lý. kế t  nố i  v à  c h i a  SC d ữ  l iệu  s ố  c u a  c ơ  q u a n  n h à  nước .

b) Thong nhất với Bộ Tài nguyên vả Mòi trường về danh mục dừ liộu tài 
nguyên và mòi trường tích hợp trên Công dử liộu quốc gia.

c) Phổi hợp với Bộ Tài nguyên và Mỏi trường, các bộ. ngành, dịa 
phương liên quan hướng dần, đôn dốc, kiêm Ira, đám bào an toàn thông tin.

7. Bộ Kc hoạch vả Đẩu tư, Bộ Tài chính

Cân dổi hố trí nguồn vốn từ  ngân sách nhả nước và các nguồn vốn khác 
dê Ihực hiện ĐÒ án theo quy định của Luật Dằu tư công, Luật Ngân sách nhà 
nước vả các vãn bàn hướng dần hiện hành.

8. Văn phòng Chinh phu

T h ắ n g  n h ấ t  d ừ  l iệu  t ích  h ợ p ,  c h ia  SC p h ụ c  vụ  c u n g  c ấ p  d ịc h  v ụ  c ô n g  trự c  
tuyên trên Công Dịch vụ công quôc gia và phục vụ chi đạo. đicu hành cùa 
Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ trôn Hệ thông thông tin báo cáo quỏc gia, 
Trung tâm thồng tin, chi đạo điểu hành cùa Chính phu. Thù tướng Chính phu.

9. Ban Cơ yểu Chính phũ

Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và 
Mỏi trường trien khai các biện pháp kỳ thuật dam bao an toàn thông tin và an 
ninh dừ liệu ưong quá trình truyền, nhận thông tin, dừ liệu thuộc phạm vi bi 
mật nhà nước vào Cơ sở  dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê tử ngàv ký.



Diều 3. Các Bộ trương. Thu trưởng cơ quan ngang hộ, Thu tniởng cơ 
quan thuộc Chính phù, Chủ lịch Uy ban nhân dân các tỉnh, (hành phổ trực 
thuộc trung ưưng và các tô chức, cá nhân cớ lìẽn quan chịu trách nhiệm  thi 
hành Quyct định này./.

iXtrì nhộn:
- Ban Bi Ihư Tning ưưng Dang;
- T hủ  tuửiig. cức Phó Thù tưcmg C hính phú:
• C ác bộ, cơ  quan ngung b<>. cơ  quan thuộc Chính
• HDND, UBNÍ) cúc linh, ihành phồ Ir\rc ihuộc
- Vãn phõng Trung lUTĩig và cảc Ban cua Dang;
- V ăn phông Tỏng Ri thư;
- Vủn phỏng Chu tịch  nuửc;
• Mội đóng Dân lộc và các ủ y  ban của Q uỏc hội;
- Vàn phỏniỉ Quốc hội;
- C ư quan trung uưmi cua các doàn thè;
- VPC P: BTCN. các PCN. Trự lý TTg.

TGD Cổng T ĨD T . các Vụ. Cục. Công báo:
• Lưu: V T. KSTT (2b).

KT. THỦ TƯỞNG  
T lỉủ  TƯỞNG


