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1.  MỤC ĐÍCH  

Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu khai thác các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn một cách thuận tiện nhanh chóng, 

đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu đúng quy định của Nhà nước.  

2.  PHẠM VI  

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành 

chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Bộ phận Tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả có trách nhiệm thực hiện quy trình này. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- 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 tài nguyên và môi 

trường. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

- Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành quy định mức thu, miến, giảm; thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

thành lập các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bắc Kạn. 
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Mã hiệu: 01/QTr-TTCNTT 

Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu 

tài nguyên và môi trường 
Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: .../.../2020 

 

 4 

- Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 04/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

- ISO:  Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 

- Trung tâm CNTT TN&MT: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và 

môi trường. 

- Phòng TH-CNTT-LT: Phòng Tổng hợp – Công nghệ thông tin – Lưu trữ 

- BPMC: Bộ phận một cửa 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 Không 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản chính Bản sao 

 a) Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu x  

b) Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu x  

5.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý 

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường - Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

5.6 Lệ phí 

 Lệ phí khai thác hồ sơ theo: 
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- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 

 - Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. 

- Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng 

dữ liệu về môi trường. 

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành quy định mức thu, miến, 

giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả 

B1 Khi tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường, căn cứ vào danh mục 

hiện có lưu trữ tại Trung tâm 

CNTT TN&MT, gửi văn bản 

yêu cầu hoặc phiếu yêu cầu 

khai thác đến Trung tâm 

CNTT TN&MT (thông tin 

được điền đầy đủ theo mẫu số 

02 đối với tổ chức và cá nhân 

trong nước; mẫu số 03 đối với 

cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam theo quy định tại Nghị 

định số 73/2017/NĐ-CP ngày 

14 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phủ). 

Viên chức được phân công 

thực hiện nhiệm vụ (hoặc Văn 

thư đơn vị) tại Trung tâm 

CNTT TN&MT sẽ tiếp nhận 

hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân điền đầy đủ các nội 

BPMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
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dung quy định tại Điều 18, 

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 6 năm 2017 

của Chính phủ. 

Với trường hợp văn bản yêu 

cầu, phiếu yêu cầu khai thác 

thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường được gửi đến 

Trung tâm CNTT TN&MT 

qua đường bưu điện mà chưa 

thể hiện đầy đủ thông tin theo 

quy định thì Viên chức được 

giao nhiệm vụ tiếp nhận có 

trách nhiệm liên lạc với tổ 

chức, cá nhân để hướng dẫn 

hoặc có văn bản hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung đầy đủ 

các thông tin còn thiếu.  

Sau khi tiếp nhận đầy đủ 

thành phần, số lượng hồ sơ, 

BPMC Trung tâm CNTT 

TN&MT tiếp nhận văn bản 

yêu cầu, phiếu yêu cầu khai 

thác, vào sổ Công văn đến; 

nhập trên hệ thống phần mềm 

một cửa và chuyển Lãnh đạo 

Trung tâm duyệt; xuất giấy 

biên nhận. 

Khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu bằng hình thức 

hợp đồng thực hiện theo quy 

định của Bộ luật dân sự giữa 

cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

và tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ 

 

 

 

 

B2 Phân công nhiệm vụ phòng 

chuyên môn thực hiện 

Duyệt phiếu yêu cầu và 

chuyển đến phòng chuyên 

môn để thực hiện các bước 

tiếp theo của quy trình khai 

Lãnh đạo 

Trung tâm 

CNTT TNMT 
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thác và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường 

theo quy định. 

 

 

 

 

 

½ 

 

 

 

B3 Phân công viên chức thụ lý 

Lãnh đạo phòng căn cứ vào 

nội dung công việc và các yêu 

cầu chuyên môn, kỹ thuật sẽ 

phân công viên chức trong 

phòng TH-CNTT-LT để thực 

hiện nhiệm vụ phù hợp với 

năng lực chuyên môn và 

nhiệm vụ được giao theo quy 

định. 

Lãnh đạo 

phòng TH-

CNTT-LT 

 

B4 Kiểm tra đối tượng và phạm 

vi tiêu chuẩn, khai thác hồ 

sơ tài liệu 

Các viên chức trong phòng 

khi được phân công thực hiện 

nhiệm vụ cung cấp thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi 

trường căn cứ vào các quy 

định tiến hành kiểm tra thông 

tin trên phiếu yêu cầu khai 

thác, nếu:  

- Các thông tin về đối tượng 

khai thác đủ điều kiện và nội 

dung thông tin, dữ liệu khai 

thác thuộc thẩm quyền cung 

cấp của Trung tâm CNTT 

TN&MT thì tiến hành chuyển 

sang bước tìm kiếm hồ sơ, tài 

liệu. 

- Các thông tin, dữ liệu khai 

thác nằm trong danh mục tài 

liệu Mật, hoặc vượt quá thẩm 

quyền giải quyết của Trung 

tâm CNTT TN&MT thì người 

được phân công thực hiện 

nhiệm vụ phải báo cáo lên 

lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn 

vị để xin phương án giải 

Viên chức 

phòng TH-

CNTT-LT 

½ 
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quyết, trường hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của lãnh đạo 

Sở thì đề xuất lãnh đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường xem 

xét quyết định. 

B5 Tìm kiếm hồ sơ, tài liệu 

Viên chức được phân công 

thực hiện nhiệm vụ sau khi 

kiểm tra các thông tin đáp 

điều kiện cung cấp thì tiến 

hành tìm kiếm,  thông tin, dữ 

liệu theo quy định, nếu: 

- Tìm thấy hồ sơ cần khai thác 

thông tin, dữ liệu, viên chức 

được phân công thực hiện 

nhiệm vụ chuyển sang bước 

tiếp theo của quy trình. 

- Trường hợp không tìm thấy 

hồ sơ cần khai thác thông tin, 

dữ liệu, hoặc từ chối cung cấp 

thông tin, dữ liệu, viên chức 

thực hiện nhiệm vụ phải nêu 

rõ lý do, báo cáo lên lãnh đạo 

phòng, lãnh đạo đơn vị và trả 

lời bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân biết. 

Viên chức 

phòng TH-

CNTT-LT 

1 

 

 

B6 Thông báo nghĩa vụ tài 

chính cho tổ chức, cá nhân  

Viên chức được phân công 

thực hiện nhiệm vụ sau khi 

tìm kiếm thấy hồ sơ lưu trữ 

thông tin, dữ liệu cần khai 

thác thì thông báo kết quả tìm 

kiếm cho tổ chức, cá nhân,  

thông báo nghĩa vụ tài chính 

(trường hợp phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính) cho tổ 

chức, cá nhân; đồng thời thu 

các loại phí và xuất biên lai 

thu phí cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Viên chức 

phòng TH-

CNTT-LT 

½ 
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B7 Cung cấp thông tin, dữ liệu 

Sau khi tổ chức, cá nhân thực 

hiện nghĩa vụ tài chính (với 

trường hợp phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính), viên chức 

được giao nhiệm vụ có trách 

nhiệm cung cấp đầy đủ, chính 

xác các thông tin, dữ liệu cho 

tổ chức, cá nhân và sao lục tài 

liệu (theo yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân) theo quy định. Đồng 

thời chuyển nội dung thông 

tin, dữ liệu cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân đến lãnh đạo 

Trung tâm CNTT TN&MT 

kiểm duyệt. 

Viên chức 

phòng TH-

CNTT-LT 
1 

 

B8 Kiểm duyệt hồ sơ tài liệu 

cung cấp cho tổ chức, cá nhân 

(ký xác nhận tài liệu sao lục 

tại đơn vị lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu) 

Lãnh đạo 

Trung tâm 

CNTT 

TN&MT 

 

 

 

 

 

½ 

 

 

 

 

 

B9 

Nhận lại hồ sơ, tài liệu đã 

được kiểm duyệt, vào sổ sao 

lục, chuyển hồ sơ đến BPMC. 
Văn thư 

 

B10 

BPMC nhận và trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân tại 

BPMC 

BPMC 

Kết thúc 

quy trình 
 

 

6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu File 

1.  MS01 
Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc 

phiếu hẹn Mẫu số 01.docx

 

2.  MS06 
Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính Mẫu số 06.docx
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3.  MS02 

Văn bản đề nghị khai thác hồ sơ đối với cá nhân, 

tổ chức trong nước (theo Nghị định số 

73/2017/TT-BTNMT) 
Mẫu số 02.doc

 

4.  MS03 

Văn bản đề nghị khai thác hồ sơ đối với cá nhân, 

tổ chức người nước ngoài (theo Nghị định số 

73/2017/TT-BTNMT) 
Mẫu số 03.doc

 

7.  HỒ SƠ CẦN LƯU  

TT Hồ sơ lưu 

7.1 Lưu tại tỉnh 

1.  Hồ sơ (Văn bản, phiếu yêu cầu khai thác) của cá nhân, tổ chức 

2.  Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

7.2 Thời gian lưu 

1. Vĩnh viễn, đưa vào lưu trữ cơ quan theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 


