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V/v hướng dẫn xây dựng và báo cáo tình 

hình triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu môi trường cấp tỉnh 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Để triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP1 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT2, trong đó có các 

quy định về xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đã có công văn số 2180/BTNMT-TCMT ngày 27 tháng 4 năm 2022 

hướng dẫn việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 

cấp tỉnh.  

Ngày 03 ngày 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký 

Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng và 

chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường. Những nội dung chính của Hướng dẫn kỹ thuật 

về xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn kỹ 

thuật) bao gồm các quy định về: Mô hình kiến trúc hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu môi trường các cấp; Mô hình thông tin, dữ liệu của cơ sở dữ liệu môi trường 

các cấp; Dữ liệu đặc tả, mã định danh điện tử và kết nối chia sẻ dữ liệu; Thiết kế kỹ 

thuật chi tiết cơ sở dữ liệu môi trường các cấp; Cấu trúc dữ liệu danh mục dùng 

chung về môi trường và các bộ dữ liệu danh mục dùng chung về môi trường. 

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn đã ban hành, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương một số nội dung như sau: 

1. Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình triển khai và những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp 

tỉnh trong thời gian qua tại địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 

2180/BTNMT-TCMT, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 

4 năm 2023. 

2. Tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đối 

với những địa phương đang chuẩn bị triển khai thực hiện, đề nghị nghiên cứu kỹ 

Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường (theo Quyết 

định số 454/QĐ-BTNMT) để tránh đầu tư trùng lặp các nội dung thiết kế cơ sở 

dữ liệu đã được hướng dẫn.  

                                                 
1 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 
2 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các hội thảo 

hướng dẫn kỹ thuật để hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai xây dựng hệ 

thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 

có các yêu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đề nghị liên hệ về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường theo địa chỉ: Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, 

đa dạng sinh học – Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Trung tâm Thông tin 

và Dữ liệu môi trường – Tổng cục Môi trường trước đây), số 83 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.35527919, fax: 

024.38728294; E-mail: mtmtra@monre.gov.vn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg CP, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, BTĐD, ĐTTTDL (MT.130). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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