UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1890 /STNMT-TTCNTT

Kon Tum, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Về việc cung cấp thông tin, dữ liệu về
tài nguyên và môi trường năm 2021

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy chế thu thập, quản lý,
khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thực hiện khoản 2 Điều 7; khoản 5 Điều 8 tại Quy chế thu thập của Ủy
ban nhân dân tỉnh. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thu thập, cập
nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phần thuộc các lĩnh vực
quản lý tại đơn vị và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, lập kế
hoạch. (Truy cập website Sở TN&MT tại địa chỉ: http://stnmt.kontum.gov.vn/
mục thu thập dữ liệu 2021 để tải các tài liệu liên quan).
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thu thập
cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm
cập nhật chính xác, đầy đủ, có hệ thống, không trùng lặp, chồng chéo, hạn chế
tối đa việc thu thập cùng một nguồn dữ liệu và tiết kiệm kinh phí, nguồn lực. Sở
Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố cung cấp danh mục thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi
trường của đơn vị theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP (có
Phụ lục kèm theo).
Danh mục thông tin, dữ liệu các đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi
trường thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (Địa
chỉ số 266 - Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum) trước ngày 15/8/2021 để
tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Phòng TN&MT các huyện, thành phố;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, TTCNTT.
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2

3
PHỤ LỤC
DANH MỤC THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số /STNMT-TTCNTT ngày tháng năm 2021)

STT

Tên thông tin, dữ liệu

1

Thông tin, dữ liệu về đất đai

2

Thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước

3

Thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng
sản

4

Thông tin, dữ liệu về môi trường

5

Thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn

6

Thông tin, dữ liệu về đo đạc và bản đồ

7

Thông tin, dữ liệu về biến đổi khí hậu

8

Thông tin, dữ liệu về viễn thám

9

Kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường
thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết.

10

Thông tin về các văn bản quy phạm pháp
luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,
hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ
thuật và tài nguyên và môi trường.

11

Hồ sơ, kết quả các chiến lược, quy hoạch,
chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên
cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và
môi trường.

12

Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi
trường khác do quy định của pháp luật
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