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. QUYÉT DINH
h Quy chê thu thQp, quân lÿ, khai thâc và sir dBng
dir liêu tài nguyên và môi tru'ông tinh Hà Nam

üv naN NHÂN DÂN riNH HÀ NAM

Càn cri Luât Tô chüc chinh quyèn dia phuong ngày 19 thang 6 nârn20l5;
Càn cü Luât khoâng sân ngày 17 thâng 1i nàm 2010;
Càn cri Luât tài nguyên nuôc ngày 2l thâng6 nâm2012;
Càn cfr Luât Dât dai ngày 29 thâng 1 1 nàm 2013,
Càn cri Luât Bâo vê môi truùng ngày 23 thâng 6 nâm 2014;
Càn crî Luât Khi tuong thüy vàn ngày 23 thâng I I nàm 20 1 5;
CàncuLuâtLtrutrüngày 1l thâng II nàm201l;
Càn cü- Nghi dinh sô lttZOntND-Cp ngày 14 thâng 6 nàm 2017 cüa

Chinh phü vê thu thâp, quàn 1ÿ, khai thâc và sü dung thông tin, dü liêu tài
ngLryên và môi tr,-ràng;

Càn cü Nghi dinh sO +SlZOtS,tID-CP r-rgày. 06 thâng 5 nàm 2015 cüra
Chinh phù vê hoat dông do dac và bàn dè;

Càn cu Thông tu s6 qStZOlSttt-BTNMT ngày t2 thâng 11 nàm 2015
cüa Bô Tài nguyên và Môi truàng quy dtnh vè quan Iÿ, .rng câp và khai thâc
sü dung thông tin, dü liêu do dac và bàn dà;

Càn cri Thông tr,r 3412013/TT-BTNMT ngày 30 thâng l0 nàm 2013 cüa
Chinh phü quy'dinh vè giao nôp. rhu nhân, tuu trt, bào quàn và cung câp dü
liêu môi truùng;

Càn cu Thông tu sô ZqtZOrunt-BTNMT ngày 30 thâng 6 nâm 20t4
cüa Bô Tài nguyê.n và Môi truông quy dinh vè xây dung, quân lÿ, khai thâc hê
thông thông tin tlât dai;

Càn cü'Thông tu séi OltZOrcrct-BTNMT ngày 16 thâng 5 nâm2016
cüa Bô Tài nguyên và Môi truông quy dinh câc bô dü liêu, chuân dü liêu và
xây dmg, quâ.n lÿ c<y sô dü liÇu khi tuqng rhüy vàn quôc gia;

. Theo dê nghi cüa Giâm dôc sô Tài nguyên và Môi trLrong rai Tù trinh
sô 336/TTr-STN&MT ngày 28 thâng t 1 nàm 2017,

QUYET DINH:

Dièu l. Ban hành kèm theo Quyét dinh này Quy ché thu th4p, quan lÿ,
khai thâc và sü dung thông tin, dü liÇu tài nguyên và môi truàng tinh Hà Nam.

Dièu 2. quyét ainn này c6 hiêu luc thi hành ké tri ngày 0t thâng 0t
nàm 2018.



Dièu 3. Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh, Thü titrong câc Sô, ban,
ngành: Tài nguyên và Môi truong, Tài chinh, Ké hoach và Dàu tu, Nông nghiêp
và Phât triên nông thôn, Xây dmg, Công thuong, Giao thông Vân tâi, Khoa hoc
r,à Công nghê, NQi r1r, Van hôa Thé thao và Du l1ch, Tu phâp, Thanh tra, Công an
tinh; Chü tich Uy ban nhân dân huyên. thành phô và câc tô ch[Lc, câ nhân cô liên
quan chiu trâch nhiêm thi hành Quyét dinh này.l . 1ç ,.ql

TM. ÜY BANNHÂNDÂNTINTTNoi nhQn:
- Vàn phônu Chinh phu;
- Bô Tài ngLryên và Môitruàng;
- Cuc Kiènr tra vàrr bân QPPL (Bô Tu phâp)l
- TTTU, TTHDND tinh;
- Nhu Dièu i:
- Chir tich. câc PCT UBND tinh;
- Công bâo tinh:
- Công thông tin diên tir tinh;
- Chi cLrc vin thu ltru tr[i tinlr;
- LuLr VT. TN&MT.
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KT. CHÜTICH
O CHU TICH

Tru'o'ng Minh Hiên
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CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D§c lap - Tr;'do - Hgnh phüc

Th an
QUY CHE

lÿ, khai thâc và sü'dgng thông tin, dü liçu

Chuo'ng I
QUY DINH CHUNG

tài nguyên và môi tnrô'ng tinh tIà Nam
(Ban hành kèm theo Quyû dlnh sô 1O iZO ntg»-UBND

"Sày 
/19 thàng t2 nàm 2017 cùa Lty ban nhan clân tt|nh Hà Nam)

Dièu l. Ph4m vf tlièu chïnh
1. Quy chif này quy dinh viêc thu thap, quân lÿ, khai thâc và sü dung

thông tin, dü liêu Aât Aai, tài nguyên nuôc, dia chât và khoâng san, môi
truùng, khi tuong thüy vàn, bién dôi khi hâu, do clac và bân dà, viên thâm
(sau day goi chung là thông tin, dir liêu tài ngtLyên và môi truùng); trâch
nhiÇm và quyèn han cüa co quan, tô chuc, câ nhân trong viêc thu thâp, quân
lÿ, khai thâc và sü dung thông tin, dü liêu tài nguyên và môi truong.

2. Câc.nôi dung không quy dinh tai Quy ché này thi thuc hiên theo
Nghi dinh sô 73I2017,4ID-CP ngày t4l6l2o17 cüa Chinh phü vè thu thâp.
quân lÿ. khai thâc và sü dung thông tin, dûr liêu tài nguyên và môi truong.

Dièu 2. Dôi tuqng âp dgng
^ ,;
Quy chê này âp dgng dôi vôi câc co quan nhà nuôc, tô chric, câ nhân cô

hoat dông thu thâp, quan 1ÿ, khai thâc và sü dung thông tin, dü liêu tài nguyên
và môi truùng trên dia bàn tinh Hà Nam.

Dièu 3. Thông tin, dü tiêu tài nguyên và môi truô'ng
Thông tin, dü Iiêu tài nguyên và môi truùng tinh Hà Nam rheo danh

muc tai phq luc kèm theo Quy ché này.

Dièu 4. Xây dqng Co sû dü liÇu tài nguyên và môi truùng
1. Co so dü liêu tài nguyên và môi truùng tinh Hà Nam 1à co sô dü liêu

tich hop, tâp hSp tù thông tin, dü liêu vè tài nguyên và môi truùng thuôc
pham vi quân 1ÿ cüa Üy ban nhân tinh do Sô Tài ngr-ryên và Môi truùng xây
dung, luu trü, quân lÿ.

.2.9o sô dü liêu tài nguyên và môi truàng tinh Hà Nam ducyc xây dgng
và kêt nôi, chia sé trên môi rruùng diên tü phuc vu quân lÿ, khai thâc, cung
câp, sù dung thông tin, dü liêu thuân tiên, hiêu quà.

3. Vân hành, c4p nhQt co sô dü liêu tài nguyên và môi truùng thuc hiên
theo quy dinh tai Dièu 13, Nghi dinh sô Z:lZOtZNp-Cp ngày 14/612017 cùa
Chinh phü vê thu thâp, quan lÿ, khai thâc và sü dung rhông tin, dü liÇu tài
nguyên và môi truùng.

Dièu 5. Câc hành vi nghiêm câm
1. Chiém doat, làm hông, cô ÿ làm mât dü Iiêu tài nguyên và môi trucrng.
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2. Làm già, sua chùa, làm sai lêch nQi dung dü 1iêu tai nguyên và môi truùng.
3. Mua bân, chuyên giao, hüy trâi phép ctùL liêu tài nguyên và môi truàng.
4. Sü' dung thông tin, dü liêu tài nguyên và rnôi rruông vào mqc dich

xâm phaur toi ich cüa Nhà nuôc, quyèn và loi ich hop phâp cüa co quan, rô
chüc, câ nhân.

5. Nlan-e dù liêu tài nguyên và môi truông ra nr-rôc ngoài trâi phép.
6. Lo-i dung viêc cung câp dù liêu de sâch nhiêu. truc loi. phât rân câc

dü liêu tr'âi vôi quy dinh cüa phâp luât.

Chuong Il
THU THÂP, CUNG CÂP, KHAI THAC THÔNG TIN, DT LIT,U

rÀr NcuyÊN vÀ rrlôr TRUoNG

Dièu 6. Giao nôp dir liÇu vè tài nguyên và môi truô'ng
1. Câc tô chûc, câ nhân thuc hiên nhiêm vu tai Khoân 4, Dièu 10 cüa

Quy ché này trong thùi h4n 03 thâng ké t,: ngay hoàn thành nghiêm thu sàn
phâm cô trâch nhiêm giao nôp-cho sô Tài nguyên và Môi truông 01 bô dü liêu
dang giây (ban chinh, bàn gric hoàc ban sao duoc co quan ia tnà* qt,yàn
phê duyQt hay xdc nhân tinh hqp phap và gitL tri thông tin) và môt bô dü liêu
dang sô 1uu trên dia CD, DVD.

. 2. Câc tô chuc, doanh nghiêp trên tlia bàn tinh Hà Nam thuôc diên phâi
lâp dat thiét bi quan trâc môi truùng tu dông, liên tuc theo quy dinh ctra gO

Tài nguyên và Môi truùng thuc hiên viêc truyên két quâ quan trâc môi truùng
tu dông, liên tuc truc tiép vè sô Tài nguyên và Môi truùng. Dàng thùi c6 trâcÈ
nhiêm tu bào quân, bâo duông, duy rri và vân hành rhiét bi aé Aam bâo tinh
chinh xâc cüa dü liêu môi truong duoc quan trâc và tr-uyèn vè sô Tài nguyên
và Môi truùng.

3. Dü liêu tài nguyên và môi trucrng khi giao nhân phài duoc lâp thành
biên bân và luu vào hà so theo Quy ché này. Biên bân giaô nQp hoàc Ciây xac
nhâr.r giao nôp dù liêu cho sô Tài nguyên và Môi truùng là môt trong nhüng
co sô dê xâc dinh hoàn thành công trinh, du ân hoàc nhiêrn vu duoc giao.

Dièu 7. Kiêm tra, tlânh giâ, xû lÿ, cflp nhât dü liêu

.1. Dù liêu tài nguyên và môi truong sau khi thu thâp phâi dugc phân
loai, tông hqp, dânh giâ và xü 1ÿ. Viêc kiém tra, dânh giâ, xu lÿ thông tin, dü
liêu tuân thù theo câc quy dinh, quy ph4m, quy chuân kÿ thuât chuyên ngành
dâ dugc co quan nhà nuôc cô thâm quyèn ban hành, phê duyêt.

2. Sô Tài nguyên và Môi truùng co trâch nhiêm kiém tra, dânh giâ, xü
1ÿ dü liêu và chiu trâch nhiêm vè tintr chintr xâc dn dü liêu tài nguyên và môi
truùng câp tinh.

3. Phông Tài nguyên và Môi truùng câp huyên cô trâch nhiêm kiém tra,
dânh giâ, xù 1ÿ dü liÇu và chiu trâch nhiêm vè tinh chinh xâc cüa dü 1iêu rài,xnguyên và môi truông câp huyên.

Dièu 8. Bâo quân, luu trü và tu bô thông tin, dü liêu tài nguyên và
môi tru'ô'ng:
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l. Luu trù dù liêu:

. a) Dù liêu thu thâp cluoc phài duoc kip thài phân loai, dânh giâ, xü lÿ
vê màt vât lÿ, hoâ hoc và chuân hoâ, sô hoâ dê luLr trù, bâo quân trong câc
kho luu trù.

b) ViÇc luu trü, bâo quân dù liêu tài nguyên và rnôi truông, tiêu hüy tài
IiÇu hêt giâ tri phài tuân theo câc quy dinh cüa phâp luât vê luu trûr, câc quy
dinh, quy trinh, quy phqm và quy chuân kÿ thuât chuyên ngành.

c) Tlung tâm Công nghê thông tin Tài nguyên và Môi truùng thuôc sô
Tài ngul'ên và Môi truùng cô trâch nhiêm luu trù dù liêu tài nguyên và môi
truÙng cüa Co sô dü liêu tài nguyên và môi truùng tinh Hà Narn.

d) Vàn phông làng kÿ dât dai thuôc sô Tài nguyên và Môi truùng quàn
lÿ, sü dung dù liêu dât dai, cô trâch nhiêm cung câp dü liêu cho Trung tâm
Công nghê thông tin Tài nguyên và Môi truàng câp nhât vào Co sô dü liêu tài
nguyên và môi truông tinh Hà Nara.

2. Bâo dâm an toàn, bâo mât dù liêu sô:

a) Sô Tài nguyên và Môi truàng chiu trâch nhiêm dàm bâo an toàn và
bâo m4t thông tin, cô câc biên phâp tô chric, quân lÿ, van hành, nghiÇp vu và
kÿ thuât nhàm tlàm bâo an toàn, bâo mât dü 1iêu, an toàn mây tinh và an toàn
mang trong hê thông luu trü dü liêu tài nguyên và rnôi truùng.

b) Trung tâm Công nghÇ thông tin Tài nguyên và Môi truùng thugc sô
Tài nguyên và Môi truong chü tri phôi hqp vôi quân tri mang. cc, quan chuyên
môn vê an toàn thông tin ô tïnh thr,rc hiÇn kiêm tra, dânh giâ an toan thông tin,
quàn lÿ rüi ro và tô chüc thgc hiên nhiêm vu dâm bâo an toàn co sô dü liêu.

Dièu 9. Thâm quyèn 
"ung "âp, 

ph4m vi, mü'c tIQ, tlôi tuo.'ng ttugr
phép khai thâc và sü dgng thông tin, du liêu vè tài nguyên và môi truùng

1. Thâm quyèn, pham vi, müc dQ cung câpthông tin, dù liêu:
a) Chü tich Uy ban nhân dân tinh cho phép cung câp, sü dgng thông tin,

dü liêu tài nguyên và môi truùng dô ti5i mat.

b) Giâm dôc sô Tài nguyên và Môi truông cho phép cung câp, sü dung
thông tin, dü liêu tài nguyên và môi truùng d0 Mât.

c) Thü truông co quan lrru trü thông tin, dù tiêu tài nguyên và môi
truùng cho phép cung câp, sü dirng thông tin, dü liÇu tài nguyên và môi
truùng ngoài câc thông tin, dü liêu tài nguyên và môi truông quy dinh tai
diêm a, diêm b khoân I Diêu này.

2. Dôi tuong dugc phép khai thâc, sü dung thông tin, dü liêu tài nguyên
và môi tlu'ong:

^,,Câc tô chûc, câ nhân cô nhu càu khai thâc và su dung rhông tin, dù liêu.

Chuong III
TO CHIJC THUC HIEN

Dièu 10. Trâch nhi§m cûa tô chü'c, câ nhân trong viêc thu thip,
quân lÿ và sri dqng thông tin, dir liêu tài nguyên và môi truô'ng

1. Sô Tài nguyên và Môi truùng:
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Sô Tài nguyên và Môi truùng là co' quan chü tri, cô trâch nhiêm giüp
Uy ban nhân dân tinh thu thâp, cap nhft, quân lÿ, kJrai thâc và sü dung rhông
tin, dü liêu tài nguyên và môi truùng cüa dia phuong;

a) Hàng nàrn, sô Tài nguyên và Môi truong ch'u tri, phôi hop vôi câc
sô, ban, ngành, Uy ban nhân dân câp huyên Iâp và trinh Ûy ban nhân dân tinh
kê hoach thu thâp dü liêu tài nguyên và rnôi truàng hàng nàm cüa tinh theo
qu1 dinh: tô chüc triên khai. theo dôi. dôn dôc viêc thuc hièn ké hoach sau khi
duo-c phê duyêt;

b) Chi dao Trung tâm Công nghÇ thông tin Tài nguyên và Môi truùng
thuôc so Tài nguyên và Môi truùng tiép nhân, xu lÿ dù liêu tài nguyên và môi
truông; tô chric, quân lÿ thông tin, dûr liÇu trên môi tr.rrùng diên tü; xây dung,
vân hành c"<y sô dü liêu, công thông tin tài nguyên và rrôi truùng phuc vu Lr.ru

trü, trao dôi, chia sé thông tin, dü liêu tài nguyên và môi truùng giüa câc co
sô dü liêu trong tinh, câc tinh, thành phô và câc bô, ngành;

c) Ung dung công nghê thông tin, tô chirc t(ch hqp thông tin, dü liêu và
câc ring dung nhàm phpc vu câc co quan, tô chric, câ nhân khai thâc hiÇu quà,
gia tàng giâ tri cüa thông tin, dûr liêu tài nguyên và rnôi truùng;

d) Luu trü, bâo quân, cung câp thông tin, dü liêu tài nguyên và môi
truông t4i Trung tâm Công nghê thông tin Tài nguyên và Môi truùng thuôc sô
Tài nguyên và Môi truong;

:. .^
e) Cung càp thông tin, dü liêu tài nguyên và rnôi truùng cho câc tô

chuc, câ nhân theo quy dinh; kÿ kêt ho_p dông vôi tô chric, câ nhân vè thu
thâp, tông hqp, xü lÿ, luu trü và khai thâc thông rin, dü liêu tài nguyên và
môi truùng; thu phi khai thâc và sù dung thông tin, dü liêu cüa Co sô dü liêu
tài nguyên và môi truùng dia phuong theo quy dinh;

fl Tham muu cho Üy ban nhân dân tinh kiêm rra, xem xét, xü lÿ câc
don vi, tô chric, câ nhân vi pham câc quy dinh vè thu thâp, quan lÿ, c4p nhât,
khai thâc và sü dung dü liêu vê tài nguyên và môi truàng;

2. rJÿ ban nhân dân huyên, thành phô:

Cô trâch nhiêm phôi. hqp vôi sô Tài nguyên và Môi truùng trong viêc
lâp và tô ch[rc thuc hiên ké hoach thu thâp dü liêu tài nguyên và-môi trucrng
hàng nàm cüa tinh.

Chi dao phông Tài nguyên và Môi truùng thu thâp, phân loai, danh giâ,
xü lÿ dü liêu tài n-quyên và môi truùng trên dia bàn huyên, thành ph6; cung
câp dü liêu tài nguyên và môi truùng cho sô Tài nguyên và Môi truong theo
quy dinh.

3. Câc Sô, Ban, Ngành:

Hàng nàm, theo chuc nàng, nhiêm vu cüa minh xâc dinh, lâp danh muc
dü liêu tài nguyên và môi truùng càn thu thâp, c4p nhât, dè xuât câc hoat dông
nhiêm vu thu th4p güi vè sô Tài nguyên và Môi rruùng truôc ngày 15 thang 9
hàng nàm Aé tông hsp, lâp du thâo ké hoach thu thâp àir tieu vàtài nguyê" 

"arnôi truùng.
,.)'l ham gia gôp ÿ bàng vàn bàn sau khi nhân ducyc du thâo kê ho4ch thu

thâp, quân lÿ dü liêu hàng nàm do sô Tài nguyên và Môi truùng xây dqng.
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Phôi ho.'p vôi sô Tài nguyên và Môi truùng thr-Lc hiên ké hoach thu thâp dûr

liêu tài nguyên và rnôi truong trong lînh vuc phu tr'âch.

4. Tô chirc, câ nhân:

Tô chü'c, câc nhân rrong quâ trinh thuc hiên nhiêm.vu liên quan dén
lînh vuc tài nguyên và môi truong cô sü dung nguôn vôn ngân sâch su
nghi.Âp rnôi truùng, su nghiÇp kinh té, sy nghiêp khoa hoc r.à công nghê ftoàc
cô nguôn gôc tir ngô7 ngân sàch nhà ruüc) và câc tô chüc, doanh nghiêp
khâc (thuQc diên phâi nQp dir tiéu vè tài ngrtyên và môi trtrô.ng theo quy dtnh
ctia Nhà rutô'c) trên dia bân tinh Hà Nam cô trâch nhiêm giao nQp dü liêu tài
nguyên và môi truùng theo Dièu 6 euy ché này.

. Dièu ll. Xù'lÿ thông tin, dû'liÇu_ tài nguyên và môi truô,ng tIâ duqc
cliêu tra, xây dgng truric ngày Quy ché này cô hiêu lu,c thi hành

Câc dü liÇu tài nguyên và môi trucing dâ duoc dièu lria, xày dqng bàng
ngân sâch nhà nuôc hoàc cô nguôn gôc tu ngân sâch nhà nuôc trên dia bàn tinh
tru'oc ngay Quy chè này cô hiêu luc thi hành duoc xü lÿ theo quy dinh sau:

.,, , . 1 Dôi vôi nhùng dir liêu dâ duoc nghiêm thu,.dânh giâ thi câc co quan,
tô chüc dang quàn 1ÿ dù liêu cô rrâch nhiêrn cung câp toàn bô dü liêu dô cho
sô Tài nguyên và Môi truùng. Thsi han cung 

"âp 
dù liêu tài nguyên và môi

truùng hoàn thành châm nhât là 06 thâng, ké tu ngày euy ché này c6 hiêu lgc
thi hành.

Dù tiêu giac n§p phâi cô nguàn gôc ,.,à duoc co quan cô ürâm quyèn
phê duyêt hoàc xâc nhân tinh hqp phâp và giâ tri thông tin.

2. Dôi vôi nhiÇm vp, du ân, dè ân, dè tài, chuong trinh dang trién khai
tnuc hren bàng nguôn vôn ngân sâch nhà nuôc thi tô chric, câ nhân phâi giao

"9p*:!o 
co quan quân lÿ dü liêu vè tài nguyên và môi truông theo quy àinh

tar Drèu 6 cua Quy chê này.

Dièu 12. Kinh phi thu thip, xü lÿ, khai thâc, sû dgng thông tin, dü
liêu tài nguyên và môi truè'ng

1. Kinh phi thu thâp, xu lÿ, tô chüc quàn lÿ thông tin, dü liêu tài
nguyên và môi trucrng; xây dgng, câp nhât, vân hành ccr sô dù liêu vè tài
nguyên và,rôi truông trên dia bàn tinh duoc phân bô.tir nguàn kinh phi su
nghiêp tài nguyên và môi trucrng hàng nàm và câc nguèn khâc theo quy Oint,
cüa phâp luât.

2. Hàng nàm, Üy ban nhân dân tinh bô tri kinh phi thu thâp, xü lÿ, tô
chûc quân lÿ thông tin, dü liêu; xây dung, câp nhat, vân hành co sô dü liêu tài
nguyên và môi truàng giao câc tlon vi thuc hiên theo chüc nàng nhiêm vU.

Dièu 13. Tô chric thgc hiÇn
, ^., -:l. Urarn dôc so Tài nguyên và Môi truàng chiu trâch nhiêm hu6ng dân,

theo dôi, kiém tra viêc thuc hiên Quy ché này.
2. Giâm dôc câc Sô, Ban, Nganh, Chü tich Uy ban nhân dân câp huyên

trong pharn vi chuc nàng, nhiÇm uu. quyèn han cüa minh chiu trâch nhiêm tô
chuc thuc hiên Quy chê này.
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3. Trong quâtrinh thu'chiÇn Quy ché, néu cô vuông rnâc câc tô chûc,
câ nhân phân ânh vè SO tai ngüyêlr và Môi truùng dé tông ho. p, nghiên cuu,
trinh Uy ban nhân dân tinh süa,dôi; bô sung cho nhù hon.l. qrr

TM. UY BAN NHAN DAN TINH
T. CHU TICH

CHU TICH

Truong Minh Hién
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DANH M
vÈ rÀr NcuyÊN
(Ban hành kèm the

DÛ,LIEU
G TiNH HÀ NAM
120171QD-UBNDo

"Sày 
,19 thàng I 2 nàm 2 nhan dân tinh Hà Nam)

l. Thông tin, dü liêu vè dât Oai

a) Két quâ do d4c, lâp bân dà dia chinh;

. b) Dàng kÿ dât dai, lâp hà.so dia chinh, thu hôi dât, giao dât, cho thuê
clât,.chuyên muc dich sü dung dât, câp giây chirng nhân quyèn sù dung dât,
quyên sô hiru nhà ô và tài sân gàn liên vôi dât;

c) Thông kê, kiém ke dât dai;
d) Lâp quy hoach, ké hoach sü dung dât;

d) ciâ dât và bàn dô giâ dât;
e) Câc thông tin, dü liêu khâc liên quan dén dièu tra co bân vè.dât dai.

2. Thông tin. dù liêu vè tài nguyên nu6c
a) Sô luong. chât luong nuôc màt, nuôc duôi dât;

b) Sô liêu dièu tra khâo sât dia chât thüy vàn;

. c).Câc dù Iiêu rè khai thâc, sü dpng tài nguyên nuôc và xâ nuôc thài
vao nguon nuoc;

d; Quy hoach càc lrru wc song, quan lÿ, khar thac, bao vê câc nguàn nuôc;
-. '.: ;d) Kêt quâ câp, gia han. thu hôi. diêu chinh giày phép thàm dô. kiai

thâc, sü dung tài nguyên nuoc; giây phép xà nuôc thâi vào nguàn nudc; trâm
lâp giêng khoan không sü dung;

:,
e) Câc dù Iiêu vê câc yêu tô ành huông dên tài nguyên nuôc;
g) Hà so kÿ thuât cüa câc tram, công trinh quan trâc tài nguyên nuôc;
h) Câc dü liêu vè danh muc câc h.ru vuc sông.

3. Thông tin, dir liêu vè tlia chât và khoâng sân
a) Bâo câo két quâ dièu tra co bân dia chât vè khoâng sân, bâo câo két

quà thàm dô khoâng sân (Bâo câo dia chât);

b) Hè scr tièn câp quyèn khai thâc khoâng sân;

c) Hè so khu vuc du trù tài nguyên khoâng sân, khu vuc c6 khorlng sân
phân tân nhô le; khoanh dinh khu ruc câm, @m thùi câm hoat dQng khoâng
sàn; khu vuc cô khoâng sân dôc hai;

d) Két quâ thông kê; kiém kê trü luong tài nguyên khoâng sân trên dia
bàn tinh;

-. --: , :,
d) Kêt quâ câp, gia han, thu hôi, cho phép, trà lai giây phép hoat dông

khoâng sàn, cho phép tiép tuc thuc hiÇn quyèn hoat dông khoâng san.

4. Thông tin, dü'liêu vè môi truùng
a) Bâo câo Hiên rrang môi truông câc câp;

b) Danh sâch câc co sô bâo tàn da dang sinh hoc, câc khu bâo tàn thiên
nhiên; Danh muc câc loài hoang dâ, loài bi de doa tuyêt chüng, loài bi tuyêt
chüng trong tu nhiên, loài dàc hüu, ioài di cu, loài ngoai lai, loài ngoai lai
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xâm hai, loài nguy câp, quÿ hiém duqc uu tiên bào vê, câc loài trong Sâch Dô
Viêt Nam;

c) Quy hoach môi truùng; Bâo câo Qr,ry hoach tông thê bào tàn da dang
sinl.r hoc, câc hê sinh thâi (trên can, duôi nuôc) và an toàn sinh hoc;

d) Bâo câo dânh giâ môi truùng chién luoc, dânh giâ tâc dông môi
tnLàng, Eê ân bâo vê môi truùng, Ké hoach bâo vê môi truùng, Bâo câo két
quà quan tràc môi truùng dinh kÿ, hàng nàm, Dù liêu quan trâc môi truàng ru
dông, Iiên tuc,

,;;
d) Bao câo vê nguôn thai, lu'o-ng chàr thai. nguôn gày ô nlriérn, chât rhai

thông thr-rông, chât thâi công nghiêp, chât thài nguy hai cô nguy co gây ô nhiêm
,I

môi tlucrng; kèt qrrâ câi tao, phLrc hôi rnôi tlrLùng tlong câc ho4t dqng khai thâc
khoâng sàn: hiên tr4ng môi trucrngtai.câc mô khai thâc khoring san; hiên trang
rnôi tru-èng câc diém ô nhiêm hôa chât bâo vê thuc vât tàn luu;.du ân xü lÿ và
phuc hôi rnôi truùng câc diêm ô nhiêm h6a chât bâo vê thuc vât tôn luu;

e) Bâo câo vè tinh hinh nhâp khâu ptré tieu làm nguyên Iiêu sàn xuât, l,ôp. ,rphi bào vè môi truùng; kêt quà giâi quyêt bôi thuong thiêt hai, tranh châp, khiêu
nai, tô câo vè môi truùng tIâ duoc co quan nhà nuôc cô thârn quyèn giài quyét;

g) Bâo câo vè kht,,ruc bi ô nhiëm, nh4y câm, suy thoâi, su cô môi truong;
khu vuc cô nguy co xây ra sg cô môi truongl ban dô ô nhièm nrôi truong và cÀc

biên phâp kiêm soât, phông ngria, giâm thiéu ô nhiêm rrrôi truông;
h) Danh muc vè câc co sô gây ô nhiêm rnôi truông nghiêm trong; Danh muc

và tinh hinh bào vê môi truùng lang nghè, khu công nghiêp, cum công nghiêp;
k) Kêt quà vê xù 1ÿ chât thâi, chât thài rân, chât thài nguy hei, khi thâi,

nuôc thài, tiéng àn, dô rung và câc công nghê môi truùng khâc;
,...; , i
l) l(êt quà càp, gia han, thu hôi câc loai giây phép vê môi truùng.
5. Thông tin, dû'liêu vè fli tuong thûy vàn
a) Thông tin, dü liêu quan trâc, dièu tra, khâo sât vè khi tucmg rhüy vàn,

rnôi truông không khi và nudc;
b) Biéu aà, Uan Oè, ann thu tir vê tinh; phim, ânh vè dOi tuong nghiên

cûu khi tuong thüy vàn;

c) Bàn tin dg bâo, canh bâo khi tuong thùy vàn; thông bâo tinh hinh khi
tuong thüy vàn;

d) Hè so kÿ thuât cûa câc tram, công trinh, phuong tiên do khi tuong
thüy vàn;

e) Hà so câp, gia h4n, dinh chi, thu tràl giây phép hoat dông du bâo,
cânh bâo l<hi tuong thüy vàn;

g) Ké hoach và két quâ thuc hiên tâc dông vào thùi tiêt.
6. Thông tin, dü liÇu ilo tl4c và bân tIà
a) Thông tin dü liêu vè hC quy chiéu, hê thông sô liêu do dac và mang

lu6i do dac toa dô, dô cao thuQc tinh.
b) Hê thông không ânh;

L. .
c) Co sô dù 1iêu nên dia 1ÿ; co sô dü liêu bàn dô dia hinh thuôc tinh;
d) Sân phâm do dac và bân dô vè dia giôi hành chinh câc câp;
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d) Bân dô hành chinh;
e) Dù liêu dia danh;

g) Thông tin, dù liêu vè: Mang lu'ôi do clac chuyên dung; hê thông
không anh chuyên dçrng; sân phârn bàn dô công trinh ngàrn; sân phâm bân dà
hàng không; sàn phâm d6 rr?c và bàn dô quôc phông; san phârn clo dac và bàn
dô chuyên ngành, chuyên dê kliâc.

7. Thông tin, dir liêu vè bién aôi ttri trâu

. a) Thông tin, dü liêu khi tucrng thüy vàn trong quâ khir và hiên tai quan
tràc duo-c tu raang luôi tram khi tuong thuy vàn chuyên dirng;

. b) Thông tin. dù liêu vè tâc dông cüa thiên tai khi tr-Long rhüy vàn và
biên dôi khi hâu dên tàinguyên, môi tr-uông, hÇ sinh thâi, dièu kiên sông và
hoat dqng kinh té - xà hQi;

c) Thông tin, dù.liêu r,è phât thài khi nhà kinh và câc hoat dông kinh té
- xâ hôi cô liên quan dén phât thâi lùi nhà kinh;

d) Thông tin, dù liêu quan trâc,è ô-dôn, bào vê tàng ô-dôn và quân lÿ
câc chât Iàm suy giârn tàng ô-dôn;

d) Bô chuân khi hâu quôc gia;
e) Kich bàn bién Oôi t<tri nau câc thùi kÿ;
g) Hà so kÿ thuât cûacâctram giâm sât bién dôi khi hâu.
8. Thông tin, dü liÇu vè viên thâm
a) Thông tin vè co sô ha tang viên thârn;
b) Dü liêu viên thâm;
c) Dü liêu quan trâc, giâm sât tài nguyên và môi truong bang viên thrim;
d) San phâm ành viên thâm;
d) Siêu dü liêu viên thrim;
e) Bàn dà chuyên dè tir ânh viên thâm.

. S..l(ét quâ thanh tra, giâi quyét tranh châp, khiéu n4i, tô câo, giâi
quyét fôi thu'crng thiÇt hgi vè tai nguyOn và môi truùng tIâ tluoc .o qi"n
nhà nuô'c cô thâm quyèn giâi qryéi

10. Vàn bân quy ph4m phâp luât, câc tiêu chuân,.quy chuân kÿ
thuât, hu'ri.ng dân kÿ thuât, alinh mrîc kinh té - kÿ rhuât nè ial ,guyan ue
môi truà'ng

. _r1l Hô.so,.kétqu-â cüa câc chién lug'c, qul,hoach, chuong trinh, dr1
ân, tlê ân. tIê tài nghiên crîu khoa hgc công nghÇ vè tài nguyèn và môi
tru'ùng

12. Thông tin, dü liêu tài nguyên và môi tru.ô.ng khâc do quy rlinh
cùa phâp luft./.
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