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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tố chức của Phòng Phát triển và ú  ng dụng công nghệ 
trực thuộc Trung tâm Thông tin và D ữ liệu môi trưòng

TỎNG CỤC TRƯ Ở NG  TỔ NG  cục M ÔI TRƯ Ờ NG

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm  2018 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tô 
chức của Tổng cục M ôi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và M ôi trường;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BTNM T ngày 26 tháng 4 năm  2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường trực 
thuộc Tống cục M ôi trường;

Theo đề nghị của Giám  đốc Trung tâm  Thông tin và D ữ liệu môi trường 
và Vụ trưởng Vụ Tô chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Phát triển và ứ n g  dụng công nghệ (sau đây gọi là Phòng) là tố 
chức trực thuộc Trung tâm  Thông tin và D ữ liệu môi trường (sau đây gọi là 
Trung tâm) có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi 
trường (sau đây gọi là Giám đốc) xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thông 
thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và nhiệm  vụ liên quan đến ứng dụng, phát 
triển công nghệ mới phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc 
gia; thiết kế, xây dựng các chuẩn dữ liệu và cơ sở dữ liệu về môi trường; tham 
gia xây dựng và quản lý các trang thông tin  điện tử và các chương trình ứng 
dụng công nghệ thông tin của Tổng cục M ôi trường (sau đây gọi là Tông cục).

2. Hướng dẫn xây dựng, quy trình thực hiện các chương trình, dự án liên 
quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia thuộc thấm quyên 
theo quy định của pháp luật.

3. Quản trị, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 
quốc gia theo quy định của pháp luật.



4. Tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác, xử lý thông tin, dữ liệu môi 
trường phục vụ quản lý nhà nước về môi trường của Tống cục.

5. Thực hiện và tham gia thẩm  định các dự án triến khai xây dựng cơ sở 
dữ liệu môi trường theo phân công của Giám đốc.

6. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên 
cứu, ứng dụng và phát triến khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi 
trường.

7. Nghiên cứu và triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ viễn thám, 
công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) để thành lập Atlas, bản đồ, 
cơ sở dữ liệu, xây dựng các lớp thông tin môi trường phục vụ nhiệm  vụ giám sát 
tình hình bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

8. Cung cấp các dịch vụ sản xuất, tư  vấn, chuyển giao công nghệ trong 
các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám , công nghệ GIS cho các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn về ứng dụng công 
nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin môi trường, viễn 
thám, thành lập bản đồ chuyên đề cho các đơn vị trực thuộc Tống cục.

10. Tham gia hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực phát triển công nghệ, 
công nghệ viễn thám, GIS, môi trường thuộc mạng lưới cung cấp thông tin và 
giám sát môi trường trong ứng phó sự cố môi trường, biến đôi khí hậu và các 
lĩnh vực liên quan.

11. Tham gia thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch 
cải cách hành chính của Trung tâm.

12. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và tài sản thuộc Phòng theo 
quy định.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 
được giao.

14. Thực hiện các nhiệm  vụ khác do Giám đốc Trung tâm  giao.

Điều 3. C ơ cấu tổ chửc

1. Lãnh đạo Phòng Phát triển và ứ n g  dụng công nghệ có Trưởng phòng 
và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng Phòng Phát triển và ứ n g  dụng công nghệ chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; xây 
dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Phòng.

3. Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển và ứ n g  dụng công nghệ giúp việc 
Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật vê 
nhiệm vụ được phân công.



Điều 4. H iệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày ký.

2. Chánh V ăn phòng Tổng cục; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; Trưởng phòng Phòng Phát triến và 
ứ n g  dụng công nghệ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tống cục và các đơn vị 
trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường chịu trách nhiệm  thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trường Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưỏng;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đảng ủy Tổng cục;
- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục;
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