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CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng

tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Bộ TN&MT về việc Ban hành Kế

hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP;

- Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành

Kiến trúc chính phủ ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 2.0;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số

của cơ quan nhà nước;

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

BVMT

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật BVMT

- Quyết định 1329/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch

của Bộ TN&MT thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP;

- Quyết định số 2003/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ TN&MT về việc phê duyệt

nhiệm vụ chuyên môn mở mới 2021.



Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đưa vào khai thác vận hành CSDL môi trường quốc gia đáp ứng Chính

phủ điện tử ngành TN&MT.

Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 1 (năm 2021-2022):

• Xây dựng và hoàn thiện khung cấu trúc CSDL MTQG phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ

TN&MT phiên bản 2.0;

• Xây dựng và vận hành CSDL MTQG, phục vụ tích hợp các CSDL chuyên ngành môi trường, quản lý

thống nhất các dữ liệu MTQG, đồng thời tích hợp vào hệ thống CSDL TN&MT;

• Xây dựng các module quản lý, cập nhật, khai thác và công bố TTMT, đảm bảo chia sẻ, tích hợp TTDL

môi trường, phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT;

Giai đoạn 2 (sau năm 2022):

Xây dựng HTTT, CSDL MTQG hoàn thiện, có thể kết nối, liên thông giữa các Bộ, ngành và địa phương;

cung cấp khả năng phân tích, tổng hợp thông tin dữ liệu môi trường, phân tích thống kê phục vụ hệ thống

điều hành thông minh, liên thông với HTTTBC của Bộ TN&MT, phục vụ cơ quan quản lý và các cơ quan

nghiên cứu; cộng đồng, truyền thông.



MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Module Quản lý dữ liệu môi trườngModule Quản lý truy cập tập trung trong

CSDL Môi trường

Module nền tảng CSDL MTQG
Module hỗ trợ tích hợp, chuẩn hóa CSDL 

MT

Module Hỗ trợ thu thập thông tin môi trường

Module khai thác, tra cứu thông tin,

dữ liệu môi trường
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Vị trí vai trò của các Module trong Hệ thống

Hệ thống thông tin và CSDL Môi trường quốc

gia bao gồm các thành phần: 

- Module nền tảng CSDL MTQG;

- Module dịch vụ tích hợp CSDL Môi trường;

- Module Quản lý truy cập tập trung trong CSDL 

Môi trường;

- Module Hỗ trợ thu thập thông tin môi trường.

- Module khai thác, tra cứu thông tin, dữ liệu môi

trường;

- Module Quản lý dữ liệu môi trường.

Hệ thống thông tin 
thành phần

CSDL chuyên ngành

Module dịch vụ tích hợp CSDL Môi trường

CSDL  MTQG

Module Hỗ trợ thu 
thập thông tin môi 

trường

Module khai thác, 
tra cứu thông tin, 

dữ liệu môi trường

Module Quản lý dữ 
liệu môi trường

Module dịch vụ tích hợp CSDL Môi trường
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1. Module nền tảng CSDL MTQG

Mục tiêu: hình thành được nền tảng hỗ trợ kết nối chia sẻ dữ liệu môi trường: một cửa truy cập dữ liệu, 

khai thác dữ liệu tự động qua API, sẵn sàng cho đổi mới sáng tạo cung cấp các dịch vụ gia tăng dựa

trên dữ liệu.



2. Module dịch vụ tích hợp CSDL MTQG
Mục tiêu: tích hợp, làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu từ nhiều nguồn hiệu quả, Module hỗ trợ tích hợp

triển khai quy trình tích hợp dữ liệu từ các phần mềm/CSDL lĩnh vực, thành phần vào CSDL Môi trường

với tinh thần hạn chế lập trình tối đa.

Quy trình tích hợp dữ liệu từ các phần

mềm/CSDL lĩnh vực, thành phần

vào CSDL MTQG

CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA



3. Module quản lý truy cập tập trung (SSO)
Mục tiêu: Người sử dụng sử dụng, khai thác các phần mềm trên một bộ giao diện đồng bộ, thống nhất

trong một hệ thống chung

Module Quản lý truy cập tập trung trong CSDL Môi trường quốc gia
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Module dịch vụ

tích hợp CSDL 

Môi trường

Module Quản lý

dữ liệu môi

trường

Module khai

thác, tra cứu

thông tin, dữ

liệu môi trường

Module Quản lý truy cập tập trung trong CSDL Môi trường

Module nền

tảng CSDL 

MTQG



4. Module hỗ trợ thu nhận

thông tin môi trường

Mục tiêu: Thu thập thông tin về

nguồn thải và dữ liệu liên quan

thông qua các hoạt động điều tra

khảo sát, theo phương thức

nhập liệu bằng biểu mẫu của

ứng dụng web.

Các đối tượng điều tra, thu thập

thông tin gồm:

• Khu sản xuất tập trung gồm:

KCN/KCX/CNC, CNN

• Cơ sở: cơ sở SXDV, nhập

khẩu phế liệu, XLCT, phá dỡ

tàu biển, khai thác khoáng

sản, cơ sở y tế

• Làng nghề
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5. Module khai thác, tra cứu thông tin, dữ liệu môi trường

Mục tiêu: tạo ra địa chỉ truy cập, khai thác tập trung đối với các dữ liệu danh mục, đối tượng

quản lý trong CSDL MTQG, chia sẻ thông tin, dữ liệu chỉ tiêu thống kê môi trường
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