
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA 

 

Số:             /QĐ-VTQG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp, 

khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Cơ sở hạ tầng viễn 

thám, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia tại 

Cục Viễn thám quốc gia. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 



 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG 

CẤP, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /VTQG-VP ngày     tháng  năm 2020 

của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia) 

1. Quy trình  

a) Sơ đồ 

TT 
Sơ đồ 

Trách nhiệm 
Thời gian 

thực hiện 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PCSHTVT, 

ĐVTTW, 

TTTT&DLV 

Không quá 

01 ngày 

 

 

2 

 

 

PCSHTVT, 

ĐVTTW, 

TTTT&DLV 

 

 

3 

 

 

 

 

Phòng 

CSHTVT 

 

5 

 

 

 

                      

 

 
ĐVTTW, 

TTTT&DLV 

Không quá 

02 ngày 

6 
ĐVTTW, 

TTTT&DLV 

Không quá 

02 ngày sau 

khi đã hoàn 

thành thủ tục 

cung cấp 

thông tin, dữ 

liệu viễn 

thám quốc 

gia 

* Thời gian xử lý không tính các ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ 

* PCSHTVT: Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám; ĐVTTW: Đài Viễn thám Trung ương; 

TTT&DLVT: Trung tâm thông tin và dữ liệu viễn thám 

b) Mô tả quy trình 

Ý kiến chỉ đạo giải quyết văn bản đến 

Tiếp nhận yêu cầu Cung 

cấp, thông tin dữ liệu viễn 

thám quốc gia 

Cập nhật hồ sơ lên cổng thông tin điện tử 

về dịch vụ công https://dvc.monre.gov.vn 

đối với các hồ sơ nhận trực tiếp 

Giải quyết văn bản đến 

Phân loại 

chuyển nội 

dung xử lý 

Cung cấp thông tin, dữ liệu viễn thám quốc 

gia 

Báo cáo kết quả cung cấp 

thông tin, dữ liệu viễn 

thám quốc gia 

https://dvc.monre.gov.vn/


 

 

Trách nhiệm Hoạt động Mô tả nội dung 

PCSHTVT, 

ĐVTTW, 

TTTT&DLVT. 

 

Tiếp nhận 

yêu cầu 

Cung cấp, 

thông tin 

dữ liệu viễn 

thám quốc 

gia 

- Nhận Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu viễn 

thám quốc gia của các khách hàng có nhu cầu trên 

Cổng thông tin điện tử https://dvc.monre.gov.vn.  

- Nhận hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu viễn 

thám quốc gia gửi trực tiếp từ  đơn vị có nhu cầu về dữ 

liệu viễn thám.  

Thời gian: 01 ngày làm việc 

PCSHTVT, 

ĐVTTW, 

TTTT&DLV 

Đưa thông 

tin lên 

trang web 

https://dvc.

monre.gov.

vn 

Đối với hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu viễn 

thám quốc gia gửi trực tiếp tới đơn vị yêu cầu các đơn 

vị cập nhật hồ sơ lên cổng thông tin điện tử về dịch vụ 

công  https://dvc.monre.gov.vn) 

Thời gian: 01 ngày làm việc 

PCSHTVT 

Phân loại 

chuyển nội 

dung xử lý 

Phòng CSHTVT xử lý hồ sơ theo trình tự như sau: 

+ Gửi Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu viễn 

thám quốc gia cho TTTT&DLVT xử lý đối với thông 

tin và dữ liệu viễn thám quốc gia: 

*Có sẵn trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 

*Cần đặt mua từ nhà cung cấp bên ngoài Cục VTQG 

do không có trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và 

cũng không được lưu trữ hoặc thu nhận-xử lý trên hệ 

thống thiết bị tại Trạm thu ảnh viễn thám của 

ĐVTTW. 

+ Gửi Hồ sơ yêu cầu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu 

viễn thám quốc gia cho ĐVTTW xử lý đối với thông 

tin và dữ liệu viễn thám quốc gia không có sẵn trong 

Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia nhưng có thể được 

lưu trữ hoặc thu nhận-xử lý trên hệ thống thiết bị tại 

Trạm thu ảnh viễn thám của ĐVTTW.  

Thời gian: 01 ngày làm việc 

ĐVTTW, 

TTTT&DLVT 

 Cung cấp 

thông tin, 

dữ liệu viễn 

thám quốc 

gia  

Khách hàng đồng ý theo phương án tư vấn đơn vị sẽ 

thông báo cho khách hàng áp dụng quy trình khai thác 

dữ liệu bằng hình thức trực tiếp. 

- Xây dựng hợp đồng Cung cấp thông tin, dữ liệu viễn 

thám quốc gia và kí kết hợp đồng với khách hàng.  

- Gửi thông báo thu phí và thu phí của khách hàng. 

- Cung cấp thông tin, dữ liệu viễn thám quốc gia cho 

khách hàng theo hợp đồng đã kí và kết thúc thủ tục 

hành chính. 

Thời gian: tùy theo từng đơn hàng cụ thể nhưng thời 

gian trả lời không quá 02 ngày làm việc mỗi khi nhận 

được thông tin trao đổi của khách hàng. 

ĐVTTW, 

TTTT&DLV 

Báo cáo kết 

quả cung 

cấp thông 

Báo cáo kết quả cung cấp thông tin, dữ liệu viễn thám 

quốc gia sau khi đã kết thúc hợp đồng lên trên trang 

web https://dvc.monre.gov.vn 



 

Trách nhiệm Hoạt động Mô tả nội dung 

tin, dữ liệu 

viễn thám 

quốc gia 

Thời gian: 02 ngày làm việc sau khi đã hoàn thành 

cung cấp thông tin, dữ liệu viễn thám quốc gia sau khi 

đã kết thúc hợp đồng. 
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