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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Về tài nguyên nước: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến 

việc đàm phán thành lập, duy trì, phát triển các tổ chức lưu vực sông quốc tế 

có liên quan đến Việt Nam; đàm phán bảo vệ quyền lợi quốc gia trong hoạt 

động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước sông quốc tế; 

b) Tài liệu về mặt cắt, dòng chảy sông suối phục vụ cho việc hoạch định, 

cắm mốc biên giới trên sông, suối chưa công khai; 

c) Kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước trên sông, suối, ngu n 

nước biên giới liên quan đến quốc ph ng, an ninh chưa công khai.  

2. Về môi trường: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến 

hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở 

Việt Nam, hoạt động khắc phục sự cố môi trường trên biển chưa công khai;  

b) Phương án, nội dung đàm phán về hoạt động khắc phục hậu quả 

chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam sau khi được lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước phê duyệt. 

3. Về khí tượng thủy văn:  

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công trình 

khí tượng thủy văn phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia; 
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b) Tài liệu địa hình (trắc đ  ngang, trắc đ  dọc, bình đ  đoạn sông) và 

tốc độ dòng chảy thực đo tại các trạm thủy văn vùng cửa sông trong phạm vi 

30 km tính từ biển vào đối với các sông thuộc hệ thống sông H ng, sông Thái 

Bình; 50 km tính từ biển vào đối với các sông thuộc hệ thống sông Đ ng Nai, 

sông Cửu Long; 15 km tính từ biển vào đối với các sông khác trên hệ thống 

sông phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

4. Về đo đạc và bản đ :  

a) Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia hạng II trở lên hoàn chỉnh phủ 

kín diện tích một đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

b) Bản đ  kết quả điều tra, khảo sát về đường biên giới quốc gia phục vụ 

đàm phán hoạch định biên giới quốc gia chưa công khai. 

5. Về đất đai: 

Nghị quyết, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đ  và các 

số liệu, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với công trình quan 

trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, vùng biển, hải 

đảo, năng lượng quốc gia chưa công khai. 

6. Về biển và hải đảo: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc đàm 

phán bảo vệ quyền lợi quốc gia trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo chưa công khai; 

b) Số liệu, bản đ , sơ đ  về trường sóng âm các vùng biển Việt Nam; 

c) Bản đ  về địa hình, địa chất, tài nguyên và môi trường các quần đảo, 

đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm có tỉ lệ lớn hơn 1:10.000 phục vụ mục 

đích quốc ph ng, an ninh, đối ngoại chưa công khai; 

d) Tọa độ, trữ lượng và tài nguyên cấp 333 trở lên các mỏ khoáng sản 

biển sâu chưa công khai; 

đ) Bản đ  Quy hoạch không gian biển quốc gia; bản đ  Quy hoạch tổng 

thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ liên quan đến quốc 

phòng, an ninh chưa công khai. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Về môi trường: 

a) Kết quả, phương án xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường; ô nhiễm 

môi trường xuyên biên giới; ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu, hóa 

chất độc và sự cố môi trường biển có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, 

kinh tế - xã hội chưa công khai; 

b) Tài liệu, mẫu vật thu thập qua điều tra, số liệu tổng hợp tuyệt đối toàn 

quốc về hậu quả chiến tranh hóa học đối với con người và môi trường             

Việt Nam chưa công khai. 
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2. Về khí tượng thủy văn: 

a) Kết quả điều tra cơ bản về khí tượng, thủy văn, hải văn sử dụng ngân 

sách nhà nước phục vụ mục đích, quốc ph ng, an ninh đang xử lý chưa công khai; 

b) Vị trí và trị số độ cao các mốc chính của trạm khí tượng thủy văn, hải 

văn và tài nguyên nước; số liệu độ cao và số không tuyệt đối của các mốc hải 

văn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

3. Về đo đạc và bản đ : 

a) Hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia bao g m số liệu gốc của hệ tọa 

độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia, độ sâu quốc gia; 

b) Dữ liệu ảnh hàng không g m phim, ảnh hàng không kỹ thuật số; dữ 

liệu đám mây điểm và sản phẩm quét phim, ảnh hàng không kèm theo số 

liệu xác định tọa độ tâm ảnh có số lượng tờ liên kết bằng diện tích lớn hơn 

800 km
2
 ở thực địa; 

c) Lớp dữ liệu địa hình của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đ  địa 

hình quốc gia các tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:100.000 có diện 

tích liên kết lớn hơn 200 km
2
 trên thực địa ở khu vực ngoài đô thị hoặc 400 km

2
 ở 

khu vực đô thị; mô hình số độ cao với độ chính xác đến 07 m có diện tích liên 

kết lớn hơn 200 km
2
 trên thực địa ở khu vực ngoài đô thị hoặc 400 km

2
 ở khu 

vực đô thị. 

4. Về biển và hải đảo: 

a) Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc khai 

thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo ở vùng biển sâu, 

tài nguyên mới có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh chưa công khai; 

b) Tọa độ, trữ lượng và tài nguyên cấp 333 trở lên các mỏ khoáng sản 

kim loại quý hiếm, đá quý ở vùng biển nông chưa công khai; 

c) Các số liệu, tài liệu thuộc h  sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 

không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa công khai; 

d) Tài liệu về cơ sở khoa học cho việc đặt tên các hải đảo chưa công khai;  

đ) Kết quả, phương án khai thác, phương tiện nghiên cứu, điều tra cơ bản 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sử dụng ngân sách nhà nước liên quan 

đến quốc ph ng, an ninh chưa công khai. 

5. Về địa chất và khoáng sản:  

a) Các bản đ  và tài liệu nguyên thủy kèm theo của phương pháp trọng 

lực có chứa đ ng thời các thông tin về giá trị đo trọng lực và vị trí điểm đo 

trọng lực; 
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b) Tài liệu nguyên thủy có chứa các thông tin về tọa độ, số lượng, chất 

lượng các loại khoáng sản thuộc đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản chưa 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Kết quả của đề án đánh giá, đề án thăm d  khoáng sản phóng xạ uran, 

thori chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn ph ng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn ph ng Tổng Bí thư; 

- Văn ph ng Chủ tịch nước; 

- Hội đ ng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                        

- Văn ph ng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NC (2).    

THỦ TƯỚNG 

 

 

  

Nguyễn Xuân Phúc 
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