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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG________

Số: 01/2011/TT-BTNMT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ
Bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc 

thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về 
tài nguyên và môi trường

Căn ��ứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 q�y định ��hứ�� 
năng�� nh��m �ụ�� q�y��n hạn �à ��ơ ��ấ� t� ��hứ�� ��ủa Bộ Tà� ng�yên �à Mô� trường;

Căn ��ứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 ��ủa Chính 
phủ ��� ����� th� thập�� q�ản lý�� kha� thá�� �à s� dụng dữ l��� ��� tà� ng�yên �à mô� 
trường;

Căn ��ứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 ��ủa Chính phủ 
��� ứng dụng ��ông ngh� thông t�n trong hoạt động ��ủa ��ơ q�an nhà nướ��;

Căn ��ứ Q�yết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 ��ủa Thủ 
tướng Chính phủ phê d�y�t Ch�ến lượ�� ứng dụng �à phát tr�ển ��ông ngh� thông t�n 
tà� ng�yên �à mô� trường đến năm 2015 �à định hướng đến năm 2020;

Theo đ�� nghị ��ủa Cụ�� trưởng Cụ�� Công ngh� thông t�n�� V��n trưởng V��n Ch�ến 
lượ���� Chính sá��h tà� ng�yên �à mô� trường �à Vụ trưởng Vụ Pháp ��hế��

QUY ĐỊNH:

Điều 1. B� s�ng đ�ểm m khoản 3 Đ���� 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT 
như sa�:
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“m) V��n Ch�ến lượ���� Chính sá��h tà� ng�yên �à mô� trường ��hị� trá��h nh��m xây 
dựng�� q�ản lý�� ��ập nhật Cơ sở dữ l��� ��� ��h�ến lượ���� ��hính sá��h tà� ng�yên �à mô� 
trường”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này ��ó h��� lự�� th� hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2011./.

KT. BỘ TRƯởNG
THứ TRƯởNG

Nguyễn Linh Ngọc


