ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 930 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 11 tháng10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch 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 năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của
Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài
nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên
và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng ;
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 thâp, 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
số 328/TTr-STNMT ngày 01 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch 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 năm 2021.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa
phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện
hành; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ
hằng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh.
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tài nguyên và môi trường (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP KSX;
- Lưu: VT, NNTN.HVT.
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