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          Bắc Kạn, ngày    tháng      năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường  

trong kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường 

  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về Thu 

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

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành 

tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và 

môi trường và Chánh Văn phòng Sở,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường đang lưu trữ trong kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi 

trường đến thời điểm hiện tại để thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác tài liệu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Như Điều 3 (Thực hiện) ; 

- Đăng website Sở; 

Gửi bản giấy 
- Lưu VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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DANH MỤC THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

LƯU TRỮ TRONG KHO LƯU TRỮ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-STNMT ngày      tháng 3 năm 2018  

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. Dữ liệu đất đai 

1. Hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các tổ 

chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 1994 đến năm 2013. 

2. Hồ sơ địa chính 122 xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Kạn từ năm 1994 đến 

năm 2015. 

3. Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã bắc kạn năm 2006, 2012;  

4. Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố và tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015. 

5. Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất: Tổng kiểm kê năm 1995; Kiểm kê các 

huyện, thị xã Bắc Kạn năm 1995-2000. 

6. Hồ sơ giá đất các huyện, thị xã Bắc Kạn năm 2011 đến năm 2014; Bảng 

giá đất tỉnh Bắc Kạn từ 2011-2015. 

II. Dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

1. Hệ thống điểm địa chính: Điểm địa chính cơ sở, địa chính cấp I, II. 

2. Hồ sơ đo đạc địa chính từ năm 1999-2015. 

3. Hồ sơ đo đạc địa chính đất lâm nghiệp năm 2006. 

4. Hồ sơ đo đạc lưới địa chính năm 1996-2015. 

5. Bản đồ: 

5.1. Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000. 

5.2. Bản đồ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp. 

5.3. Bản đồ giải thửa 299. 

5.4. Bản đồ định hướng năm 2000. 

5.5. Bản đồ hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2000. 

5.6. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh năm 2000, 2005 

và năm 2010. 

5.7. Bản đồ gốc. 

5.8. Bản đồ đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000. 

5.9. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh đến năm 2020. 

 



 

 

III. Dữ liệu về tài nguyên nước. 

1. Dự án quy hoạch và bản đồ quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

IV. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản: 

1. Hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; 

2. Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.                              

V. Lĩnh vực về môi trường: 

1. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2010; 

2. Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2011; Báo cáo kết quả 

quan trắc môi trường các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2010-2012; 

3. Báo cáo hiện trạng môi trường Chuyên đề Chất thải rắn; Điều tra, thống kê 

đánh giá các chỉ tiêu về TNMT giai đoạn 2007-2010 năm 2011; 

4. Quy hoạch Bảo vệ môi trường từ năm 2015 – 2020; Báo cáo đánh giá các 

chỉ tiêu môi trường, Báo cáo Chuyên đề hiện trạng môi trường năm 2012; 

5. Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn từ năm 2007-2012. 

VI. Kết quả giải quyết thanh tra về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

1. Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực đất đai từ năm 1997-

2007. 

VII. Hồ sơ Văn phòng Sở từ năm 1997-2008./. 
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