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QUYẾT ĐỊNH  

 Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025 

——————————— 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025 như Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì thực hiện tổ chức triển 

khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. 

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị 

xây dựng Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật làm căn cứ để xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật. 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị 

thực hiện; phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm định trình Bộ trưởng xem xét ban 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

Nơi nhận:                                                                                            
- Như Điều 3;      

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Các Vụ: PC, KHCN; 

- Lưu: VT, KHTC(md). 
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PHỤ LỤC 
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025. 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT ngày         tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

I Lĩnh vực quản lý đất đai       

A Định mức KTKT sửa đổi, bổ 

sung 

      

1 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai. 

Xây dựng, vận hành 

và cập nhật cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường quốc gia 

- Luật đất đai 2013; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 

25 tháng 4 năm 2017 của Bộ TNMT quy 

định về Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai; 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cơ quan nhà 

nước. 

- Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 

04/10/2017 Ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Điều chỉnh định mức theo quy 

định kỹ thuật xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai sửa đổi (sửa đổi 

Thông tư số 05/2017/TT-

BTNMT phù hợp với quy định 

tại Điều 121 Luật đất đai 

2013;  Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về 

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu số cơ quan nhà nước). 

3/2022 Tổng cục 

Quản lý đất 

đai 

 

2 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

Quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp quốc 

gia, cấp vùng 

- Luật Đất đai số 45/2013/ QH13; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 

24 tháng 11 năm 2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

luật có liên quan đến quy hoạch số 

35/2018/QH14; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy 

hoạch; 

Điều chỉnh định mức theo quy 

định kỹ thuật lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế  hoạch sử  dụng 

đất sửa đổi (sửa đổi Thông tư 

số 09/2015/TT-BTNMT ngày 

23/3/2015 của Bộ TN&MT 

phù hợp với quy định của Luật 

Quy hoạch; Luật sửa  đổi, bổ  

sung một số điều của 37 luật 

có liên quan đến quy hoạch; 

6/2021 Tổng cục 

Quản lý đất 

đai 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

- Công văn số 4099/ BTNMT - PC ngày 30 

tháng 07 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 

23 tháng 3 năm 2015 ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Nghị  định số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/5/2019 của Chính 

phủ; Nghị  định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ  

sửa đổi, bổ  sung một số  Nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

hành Luật Đất đai). 

3 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo đạc lập bản đồ địa chính, 

đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất 

Điều tra thu thập 

thông tin xây dựng, 

điều chỉnh khung giá 

các loại đất; 

- Luật Đất đai 2013 sửa đổi và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

-  Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính. 

- Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 

20/7/2017 

 

Điều chỉnh định mức theo quy 

định kỹ thuật về bản đồ địa 

chính sửa đổi (sửa đổi Thông 

tư số 25/2014/TT-BTNMT 

phù hợp với Luật đất đai năm 

2013 sửa đổi). 

10/2023 Tổng cục 

Quản lý đất 

đai 

 

4 Xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật Điều tra, đánh giá 

đất đai 

Điều tra, đánh giá đất 

đai của cả nước, các 

vùng. 

- Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 

03 tháng 4 năm 2017  

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 

- Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 

07/11/2016 Ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật điều tra đánh giá đất đai 

- Thông Tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 

15 tháng 12 năm 2015 

Điều chỉnh định mức theo quy 

định kỹ thuật Điều tra, đánh 

giá đất đai sửa đổi (sửa đổi  

Thông tư số 60/2015/TT-

BTNMT; bổ  sung định mức 

kinh tế - kỹ thuật về điều tra 

chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai; thoái hóa đất; phân hạng 

đất nông nghiệp theo bản đồ 

tỷ   lệ lớn (1/5.000-1/25.000); 

bổ sung định mức ô nhiễm đất 

trên bản đồ  địa chính. 

10/2023 Tổng cục 

Quản lý đất 

đai 

 

5 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Thống kê, kiểm kê đất đai và 

Điều tra, đánh giá đất 

đai của cả nước, các 

Luật Đất đai 2013 sửa đổi và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

Điều chỉnh định mức theo 

Quy định kỹ thuật về Thống 

12/2023 Tổng cục 

Quản lý đất 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất 

vùng . Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 

07/8/2019 

kê, kiểm kê đất đai và lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất sửa 

đổi (điều chỉnh bổ sung Thông 

tư số 27/2018/TT-BTNMT 

ngày 14/12/2018 của Bộ 

TN&MT phù hợp với quy 

định của Luật Đất đai năm 

2013 sửa đổi và các văn bản 

hướng dẫn thi hành) 

đai 

B Định mức KTKT mới       

6 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

quan trắc, giám sát tài 

nguyên đất 

Điều tra, đánh giá đất 

đai của cả nước, các 

vùng 

- Luật Đất đai 2013 

- Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 

15/12/2015 quy định về kỹ thuật về điều tra 

đánh giá đất đai. 

- Quyết định số 2003/QĐ-BTNMT ngày 

10/9/2020 của Bộ TNMT Phê duyệt Danh 

mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 

2021 

Xây dựng mới định mức kinh 

tế - kỹ thuật quan trắc, giám 

sát tài nguyên đất theo quy 

định kỹ thuật ban hành tại 

Thông tư số 60/2015/TT-

BTNMT ngày 15/12/2015 của 

Bộ TN&MT. 

 

10/2021 Tổng cục 

Quản lý đất 

đai 

 

II Lĩnh vực Tài nguyên nước       

A Định mức KTKT sửa đổi, bổ 

sung 

      

7 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

quan trắc và dự báo, cảnh 

báo tài nguyên nước 

 

Quan trắc, giám sát 

tài nguyên nước 

quốc gia 

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13  

và các văn bản hướng dẫn thi hành, các 

văn bản hiện hành có liên quan. 

- Quan trắc tài nguyên nước 

mặt 

- Quan trắc tài nguyên nước 

dưới đất 

- Dự báo tài nguyên nước 

- Hoàn thiện nội dung định 

mức theo ý kiến kiểm toán 

nhà nước 

6/2021 

Trung tâm 

Quy hoạch 

điều tra tài 

nguyên nước 

quốc gia 

 

8 Định mức kinh tế - kỹ thuật Quan trắc, giám sát Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13  - Điều tra, đánh giá hiện 8/2021  



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

điều tra, đánh giá hiện trạng 

xả nước thải vào nguồn nước 

tài nguyên nước 

quốc gia 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, các 

văn bản hiện hành có liên quan. 

- TT Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT 

quy định đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của sông hồ 

trạng xả nước thải vào nguồn 

nước tỷ lệ 1:25.000; 50.000, 

100.000, 200.000 

-Đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của 

sông hồ 

- Hoàn thiện nội dung định 

mức theo ý kiến kiểm toán 

nhà nước 

B Định mức KTKT mới       

9 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

điều tra, đánh giá tài nguyên 

nước 

 

Điều tra, đánh giá tài 

nguyên nước, điều 

tra hiện trạng khai 

thác, sử dụng tài 

nguyên nước 

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13  

và các văn bản hướng dẫn thi hành, các 

văn bản hiện hành có liên quan. 

- Điều tra, đánh giá tài 

nguyên nước mặt tỷ lệ 

1:25.000; 1:50.000; 

1:100.000; 1:200.000 

- Điều tra, đánh giá tài 

nguyên nước dưới đất tỷ lệ 

1:25.000; 1:50.000; 

1:100.000; 1:200.000 

- Hoàn thiện nội dung định 

mức theo ý kiến kiểm toán 

nhà nước 

8/2022   

III Lĩnh vực Địa chất khoáng 

sản 

      

A Định mức KTKT sửa đổi, bổ 

sung 

      

10 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác địa vật lý  

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

Quy định kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật 

được ban hành tại các Thông tư số: 

08/2012/TTBTNMT ngày 08/8/2012; 

31/2014/TTBTNMT ngày 10/6/2014; 

32/2014/TTBTNMT ngày 10/6/2014; 

Rà soát, bổ sung một số nội 

dung định mức theo Quy 

định kỹ thuật ban hành năm 

2014, cụ thể: 

2021 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

33/2014/TTBTNMT ngày 10/6/2014 (1) Phương pháp điện 

(2) Phương pháp phóng xạ 

(3) Phương pháp từ mặt đất 

(4) Công tác mạng lưới điểm 

tựa trọng lực chi tiết trên mặt 

đất 

11 Định mức kinh tế kỹ thuật 

công tác gia công mẫu, phân 

tích mẫu. 

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn TCVN, TCN:  

TCVN 9919: 2013;  TCNB-ICP 01/04; 
Rà soát, điều chỉnh một số 

nội dung định mức : 

- Phân tích hóa học than 

- Phân tích quang phổ plasma 

- Phân tích nghiệm 

2021 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 

12 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác khoan địa chất, địa 

chất thủy văn, địa chất 

khoáng sản biển. 

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

- Rà soát các nội dung trong Thông tư số 

11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010; 

Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 

07/5/2013. 

-.Đề xuất xây dựng quy định kỹ thuật 

mới. 

Rà soát, sửa đổi Thông tư số 

37/2010/TT-BTNMT ngày 

14/12/2010 ban hành định 

mức KTKT cho 10 công tác 

điều tra địa chất khoáng sản 

biển và hải đảo về các nội 

dung: 

- Khoan máy, khoan tay 

- Tháo, lắp, vận chuyển 

khoan 

- Khoan trên biển bằng giàn 

khoan tự nâng 

2023 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 

B Định mức KTKT mới       

13 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác điều tra, đánh giá 

địa chất môi trường khu vực 

có khoáng sản độc hại 

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT ngày 

25/2/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy định kỹ thuật công 

tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường 

(1) Đối với khoáng sản độc 

hại nhóm I 

-  Điều tra tỷ lệ  1/25.000 

+ Lộ trình địa chất môi 

2022 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

khu vực có khoáng sản độc hại trường 

+ Đo địa vật lý môi trường 

- Đánh giá chi tiết tỷ lệ 

1:5.000 

+ Lộ trình địa chất môi 

trường 

+ Đo địa vật lý môi trường 

(2) Đối với khoáng sản độc 

hại nhóm II 

-  Điều tra tỷ lệ 1:25000 

+ Lộ trình địa chất môi 

trường 

+ Đo hơi thủy ngân (với khu 

vực có khoáng sản thủy 

ngân) 

-  Đánh giá chi tiết tỷ lệ 

1:5000 

+ Lộ trình địa chất môi 

trường 

+ Đo hơi thủy ngân (với khu 

vực có khoáng sản thủy 

ngân) 

14 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác khai đào công trình 

và lấy mẫu tại các công trình 

khai đào trong điều tra cơ 

bản địa chất về khoáng sản, 

thăm dò khoáng sản  

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

- Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 

19/12/2020, 

- Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 

05/7/2010; Thông tư số 07/2013/TT-

BTNMT ngày 07/5/2013 

- Rà soát các nội dung trong 

Thông tư số 11/2010/TT-

BTNMT ngày 05/7/2010; 

Thông tư số 07/2013/TT-

BTNMT ngày 07/5/2013 

2021 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 

15 Định mức kinh tế - kỹ thuật Điều tra cơ bản địa - Quyết định số 12/2001/QĐ-BCN ngày Bao gồm: 2024 Tổng cục Địa  



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

công tác điều tra địa chất 

khoáng sản biển 

chất về khoáng sản 09/3/2001 của Bộ Công nghiệp về việc 

ban hành quy định tạm thời nội dung chủ 

yếu của công tác điều tra cơ bản địa chất 

về tài nguyên khoáng sản rắn đới biển 

nông ven bờ (0-30m nước) tỷ lệ 

1/100.000-1/50.000; 

- Thông tư số 25/2010/TT-BTNMT ngày 

27/10/2010 Quy định kỹ thuật cho 11 

công tác điều tra địa chất khoáng sản biển 

và hải đảo. 

- Đề xuất xây dựng quy định kỹ thuật mới 

- Công tác lập đề án, dự án;  

- Lập báo cáo tổng kết; thành 

lập bản đồ địa chất, địa chất 

môi trường và tai biến địa 

chất;  

- Lấy mẫu trầm tích biển 

bằng ống phóng rung; lấy 

mẫu trầm tích nguyên dạng 

bằng thiết bị Boxcore; 

- lấy mẫu phân tích đáy biển; 

- Gia công, phân tích mẫu… 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

16 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác điều tra, khảo sát 

Địa chất công trình - Địa 

chất đô thị 

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

- Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 

05/7/2010. 

- Đề xuất xây dựng quy định kỹ thuật mới 

- Rà soát các nội dung trong 

Thông tư số 11/2010/TT-

BTNMT ngày 05/7/2010. 

- Đề xuất xây dựng quy định 

kỹ thuật mới 

2024 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 

17 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác trắc địa trong điều  

tra cơ bản địa chất về khoáng 

sản 

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

- Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 

05/7/2010. 

- Đề xuất xây dựng quy định kỹ thuật mới 

- Rà soát các nội dung trong 

Thông tư số 11/2010/TT-

BTNMT ngày 05/7/2010. 

- Đề xuất xây dựng quy định 

kỹ thuật mới. 

2025 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 

18 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác thông tin, lưu trữ 

địa chất và bảo tàng địa chất. 

Điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

- Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 

05/7/2010. 

- Đề xuất xây dựng quy định kỹ thuật mới 

- Rà soát các nội dung trong 

Thông tư số 11/2010/TT-

BTNMT ngày 05/7/2010. 

- Đề xuất xây dựng quy định 

kỹ thuật mới. 

2025 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam 

 

IV Lĩnh vực môi trường       

A Định mức KTKT sửa đổi, bổ 

sung 

      

20 Định mức kinh tế - kỹ thuật Quan trắc môi Thông tư 20/2017/TT-BTNMT Ban hành Rà soát, sửa đổi Thông tư 2022 Tổng cục Môi  



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

hoạt động quan trắc môi 

trường 

trường quốc gia định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

quan trắc môi trường. 

20/2017/TT-BTNMT Ban 

hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động quan trắc 

môi trường (bổ sung định 

mức các thông số 

dioxin/furan (PCDD/PCDF) 

trong nước thải, khí thải, đất, 

trầm tích, chất thải; cập nhật 

quy trình phân tích các thông 

số…) 

trường 

B Định mức KTKT mới       

21 Định mức KT-KT cho hoạt 

động quan trắc các thông số 

dioxin/furan (PCDD/PCDF) 

trong nước thải, khí thải, đất, 

trầm tích, chất thải 

Quan trắc môi 

trường quốc gia 

- Thông tư 20/2017/TT-BTNMT Ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 

động quan trắc môi trường. 

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 

01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật 

quan trắc môi trường. 

- Các QCVN cho các thành phần môi 

trường: 

Khí thải: QCVN 30:2012/BTNMT, 

QCVN 02:2012/BTNMT; QCVN 

51:2013/BTNMT; QCVN 

61:2016/BTNMT; 

 2022 Tổng cục Môi 

trường 

 

22 Định mức KT-KT quan trắc 

đa dạng sinh học 

Quan trắc về đa dạng 

sinh học quốc gia 

 Xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật quan trắc đa dạng 

sinh học nhằm: 

- Đánh giá được hiện trạng 

và xu hướng của đa dạng 

sinh học của khu bảo 

2023 Tổng cục Môi 

trường 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

tồn/quốc  gia; 

- Cung cấp thông tin đầu vào 

cho việc xây dựng và hoạch 

định chính sách về bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh 

học; 

- Xác định được áp lực đến 

đa dạng sinh học; 

- Xác định được những giải 

pháp, nỗ lực để giảm thiểu 

các áp lực lên đa dạng sinh 

học; 

- Cung cấp thông tin, số liệu 

đầu vào cho hệ thống cơ sở 

dữ liệu đa dạng sinh học 

quốc gia. 

V Lĩnh vực Biển và Hải đảo  Chưa có văn bản đề xuất     

A Định mức KTKT sửa đổi, bổ 

sung 

      

23 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

hệ thống trạm quan trắc sóng 

và dòng chảy bề mặt biển 

bằng radar 

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT ngày 7 

tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường  

Trong quá trình thực hiện có 

nhiều bất cập, định mức vật 

tư thiết bị hiện nay không 

còn phù hợp. 

2021 Tổng cục 

Biển và Hải 

đảo Việt Nam 

 

24 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác điều tra địa chất 

khoáng sản biển độ sâu từ 

300 đến 2.500m nước và 

đánh giá tiềm năng khí 

hydrate các vùng biển Việt 

Nam. 

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 

24/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Trong quá trình thực hiện có 

nhiều bất cập, định mức vật 

tư thiết bị hiện nay không 

còn phù hợp. 

 

2022 

  



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

25 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

điều tra, khảo sát hải văn, 

hóa học và môi trường vùng 

ven bờ và hải đảo  

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 

24 tháng 12 năm 2010; số 40/2010/TT-

BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Trong quá trình thực hiện có 

nhiều bất cập không còn phù 

hợp với tình hình thực tế (về 

số lượng cán bộ tham gia 

thực hiện điều tra khảo sát, 

vật tư, công cụ, dụng cụ.....) 

2023   

B Định mức KTKT mới       

26 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

điều tra, khảo sát tổng hợp 

tài nguyên, môi trường biển 

độ sâu từ 20m nước trở lên 

bằng tàu biển  

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

Thông tư số 57/2017/TT-BTNMT ngày 

08 tháng 12 năm 2017 của Bộ TNMT quy 

định kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp 

tài nguyên, môi trường biển từ độ sâu từ 

20m nước trở lên bằng tàu biển 

 2021   

27 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

về điều tra, đánh giá ô nhiễm 

rác thải nhựa trên biển 

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 

10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

Chưa có quy định kỹ thuật, 

việc lập dự toán cho công tác 

điều tra, khảo sát, đánh giá  

hiện trạng rác thải nhựa đại 

dương được vận dụng theo 

công việc thực tế. Vì vậy 

việc xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật là rất cần thiết. 

2021   

28 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

vận hành tàu nghiên cứu 

biển do Nhật Bản trao tặng 

Hoạt động tàu đo 

đạc, khảo sát biển 

Đã  được  Bộ giao xây dựng VBQPPL 

(bao gồm cả quy định kỹ thuật và định 

mức kinh tế - kỹ thuật) tại Công văn số 

7374/BTNMT-PC ngày 28/12/2020 

Để đảm bảo hiệu quả quản lý 

tàu theo đúng các quy định, 

quy trình kỹ thuật trong quá 

trình quản lý vận hành khai 

thác sử dụng tàu. 

2021   

29 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

về phân tích các yếu tố sóng, 

dòng chảy, thủy triều 

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

Đã hoàn thành đề tài cấp cấp cơ sở “Xây 

dựng Quy định kỹ thuật về phân tích các 

yếu tố sóng, dòng chảy, thủy triều” sản 

phẩm của đề tài là dự thảo Quy định kỹ 

thuật về phân tích các yếu tố sóng, dòng 

 

 

2022   



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

chảy, thủy triều 

30 Đinh mức kinh tế kỹ thuật 

tính toán các yếu tố sóng, 

dòng chảy, mực nước biển 

bằng mô hình số trị 

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

Đã hoàn thành sản phẩm đề tài “Nghiên 

cứu xây dựng quy định kỹ thuật tính toán 

các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước 

biển bằng mô hình số trị” sản phẩm của 

đề tài đã xây dựng được dự thảo quy định 

kỹ thuật tính toán các yếu tố sóng, dòng 

chảy, mực nước biển bằng mô hình số trị 

 2022   

31 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng Chương trình quản 

lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ liên tỉnh, liên vùng và cấp 

tỉnh 

Điều tra phục vụ 

quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ có 

phạm vi liên tỉnh, 

điều tra, thống kê, 

phân loại, quản lý 

tổng hợp tài nguyên 

biển và hải đảo do 

Trung ương quản lý 

Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 

30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều 

chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ 

 2022   

32 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo vẽ bản đồ địa hình đáy 

biển tỷ lệ 1:25.000 

Điều tra cơ bản về tài 

nguyên và môi 

trường biển, hải đảo 

 Hiện nay theo yêu cầu của 

công tác quản lý nhà nước 

còn thiếu Quy định kỹ thuật 

và Định mức kinh tế - kỹ 

thuật đo vẽ bản đồ địa hình 

đáy biển tỷ lệ 1:25.000 (Hiện 

nay đã có các định mức kinh 

tế kỹ thuật của các loại bản 

đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1:5.000, 1:10.000 và 

1:50.000, 1:100.000).  

2023   

VI Lĩnh vực đo đạc và bản đồ       

A Định mức KTKT sửa đổi, bổ       



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

sung 

33 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo đạc và bản 

- Thiết lập hệ quy 

chiếu quốc gia và hệ 

thống số liệu gốc đo 

đạc quốc gia, hệ 

thống điểm đo đạc cơ 

sở quốc gia  

- Thành lập và hiện 

chỉnh hệ thống bản 

đồ địa hình quốc gia 

Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 

19/12/2012 ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật đo đạc và bản đồ 

Hoàn thiện, bổ sung định 

mức theo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 

định kỹ thuật và công nghệ, 

thiết bị mới 

2025 Cục Đo đạc, 

Bản đồ và 

Thông tin địa 

lý Việt Nam 

 

34 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia 

Xây dựng, vận hành 

và cập nhật cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường quốc gia 

Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT ngày 

22/11/2011 ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý  

Hoàn thiện, bổ sung định 

mức theo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 

định kỹ thuật và công nghệ, 

thiết bị mới  

2024   

35 Định mức kinh tế kỹ thuật đo 

trọng lực chi tiết 

Thiết lập hệ quy 

chiếu quốc gia và hệ 

thống số liệu gốc đo 

đạc quốc gia, hệ 

thống điểm đo đạc cơ 

sở quốc gia 

Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT ngày 

03 tháng 9 năm 2013 ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết 

Hoàn thiện, bổ sung định 

mức theo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 

định kỹ thuật và công nghệ, 

thiết bị mới 

2023 Viện Khoa 

học Đo đạc và 

Bản đồ 

 

B Định mức KTKT mới       

36 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

về thu nhận và xử lý dữ liệu 

ảnh số bằng tàu bay không 

người lái (UAV) phục vụ 

xây dựng cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia, bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 

1:5.000 và bản đồ địa hình tỷ 

Xây dựng, vận hành 

và cập nhật cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường quốc gia 

Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 

tháng 12 năm 2020 Chương trình xây 

dựng văn bản QPPL năm 2021 của Bộ 

(Dự kiến tháng 6/2021 ban hành Quy định 

kỹ thuật) 

Xây dựng mới 2021 Cục Đo đạc, 

Bản đồ và 

Thông tin địa 

lý Việt Nam 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

lệ 1:500, 1:1.000 

37 Thông tư ban hành định mức 

Kinh tế kỹ thuật lưới trọng 

lực quốc gia 

Thiết lập hệ quy 

chiếu quốc gia và hệ 

thống số liệu gốc đo 

đạc quốc gia, hệ 

thống điểm đo đạc cơ 

sở quốc gia 

Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT ngày 

30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ 

thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc 

gia 

Hoàn thiện Định mức KT-

KT theo quy định của Luật 

đo đạc và Bản đồ; Nghị định 

số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 3 năm 2019 Quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Đo đạc và bản đồ; Thông tư 

số 11/2020/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 9 năm 2020 

2021 Viện Khoa 

học Đo đạc và 

Bản đồ 

 

38 Định mức kinh tế kỹ thuật 

thành lập mô hình số độ cao 

bằng công nghệ quét LiDAR 

mặt đất trên trạm cố định 

Thành lập và hiện 

chỉnh hệ thống bản 

đồ địa hình quốc gia 

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT Ngày 30 

tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy định 

kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng 

công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm 

cố định số 

Xây dựng mới 2025 Viện Khoa 

học Đo đạc và 

Bản đồ 

 

VII Lĩnh vực Khí tượng thuỷ 

văn 

      

B Định mức KTKT mới       

39 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động của mạng lươi 

trạm khí tượng thủy văn 

Điều tra, khảo sát, 

quan trắc, giám sát 

tác động và dự báo, 

cảnh báo về khí 

tượng thủy văn 

Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ngày 

28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quan trắc khí tượng. 

- Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 

28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 

- Thông tư 70/2015/TT-BTNMT ngày 

23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên 

và Môi trường  quy định kỹ thuật đối với 

- Điều chỉnh, bổ sung nội 

dung định mức theo quy định 

của Luật Khí tượng thuỷ văn 

(bỏ cấp hạng trạm quan trắc, 

giảm số lượng quan trắc 

viên) 

2022 Tổng cục Khí 

tượng thuỷ 

văn 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

hoạt động của các trạm KTTV tự động. 

- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 

13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  quy định nội dungquan 

trắc khí tượng thủy văn (KTTV) đối với 

trạm thuộc 

mạng lưới trạm KTTV quốc gia. 

40 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng cơ sở  dữ  liệu khí 

tượng thủy văn quốc gia 

Xây dựng, vận hành 

và cập nhật cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường quốc gia 

- Thông tư 07/2016/TT-BTNMT ngày 

16/5/2016 quy định về các bộ dữ liệu, 

chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở 

dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 

- Thông tư 40/2017/TT-BTNMT ngày 

23/10/2017 quy định kỹ thuật chuẩn bộ 

dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí 

tượng thủy văn, môi trường không khí và 

nước 

- Thông tư 32/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 Quy định kỹ thuật thu nhận, 

bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí 

tượng thủy văn 

- Thông tư  38/2016/TT-BTNMT ngày 

15/12/2016 quy định kỹ thuật đánh giá 

chất lượng tài liệu thủy văn 

- Thông tư  14/2018/TT-BTNMT ngày 

18/10/2018 quy định kỹ thuật về quy trình 

công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn 

- Thông tư 30/2018/TT-BTNMT ngày 

26/12/2018 quy định kỹ thuật về quan trắc 

và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng 

Xây dựng mới 2024 Tổng cục Khí 

tượng thuỷ 

văn 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn 

chuyên dùng. 

VIII Lĩnh vực biến đổi khí hậu       

B Định mức KTKT mới       

41 Định mức KT-KT Kiểm kê 

khí nhà kính 

Thực hiện xây dựng 

hệ số phát thải phục 

vụ kiểm kê khí nhà 

kính quốc gia 

- Nghị định quy định về giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 

(khoản 8 Điều 91, khoản 8 Điều 92, 

khoản 11 Điều 139) 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát 

thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê 

khí nhà kính (khoản 3 Điều 91) 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng 

phó biến đổi khí hậu (Điểm c khoản 4 

Điều 91) 

Xây dựng mới 2023 Cục Biến đổi 

khí hậu 

 

42 Định mức KT-KT Đo đạc, 

báo cáo, thẩm định mức 

giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính 

Thực hiện xây dựng 

hệ số phát thải phục 

vụ kiểm kê khí nhà 

kính quốc gia 

- Nghị định quy định về giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 

(khoản 8 Điều 91, khoản 8 Điều 92, 

khoản 11 Điều 139) 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát 

thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê 

khí nhà kính (khoản 3 Điều 91) 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng 

phó biến đổi khí hậu (Điểm c khoản 4 

Điều 91) 

Xây dựng mới 2022 Cục Biến đổi 

khí hậu 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

43 Định mức KT-KT xây dựng, 

cập nhật cơ sở dữ liệu về 

biến 

đổi khí hậu 

Xây dựng, vận hành 

và cập nhật cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường quốc gia 

- Điều 94, Luật Bảo vệ môi trường Xây dựng mới 2023 Cục Biến đổi 

khí hậu 

 

IX Lĩnh vực Viễn thám       

B Định mức KTKT mới       

44 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

giám sát mực nước lưu vực 

sông ngoài biên giới 

Giám sát tài nguyên 

môi trường, thiên tai 

bằng công nghệ viễn 

thám 

Chưa có tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy định kỹ thuật (dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2025) 

Xây dựng mới 2024   

45 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

giám sát tình hình khai thác 

khoáng sản bằng công nghệ 

viễn thám 

Giám sát tài nguyên 

môi trường, thiên tai 

bằng công nghệ viễn 

thám 

Chưa có tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy định kỹ thuật (dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2025) 

Xây dựng mới 2024   

46 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

giám sát ngập lụt bằng công 

nghệ viễn thám 

Giám sát tài nguyên 

môi trường, thiên tai 

bằng công nghệ viễn 

thám 

Chưa có tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy định kỹ thuật (dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2025) 

Xây dựng mới 2024   

47 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo sâu địa hình đáy biển 

bằng công nghệ viễn thám 

Giám sát tài nguyên 

môi trường, thiên tai 

bằng công nghệ viễn 

thám 

Chưa có tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy định kỹ thuật (dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2025) 

Xây dựng mới 2025   

48 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

giám sát sụt lún bằng công 

nghệ viễn thám 

Giám sát tài nguyên 

môi trường, thiên tai 

bằng công nghệ viễn 

thám 

Chưa có tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy định kỹ thuật (dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2025) 

Xây dựng mới 2025   

49 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

giám sát dầu tràn trên biển 

bằng công nghệ viễn thám 

Giám sát tài nguyên 

môi trường, thiên tai 

bằng công nghệ viễn 

Chưa có tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy định kỹ thuật (dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2025) 

Xây dựng mới 2026   



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

thám 

50 Đinh mức kinh tế - kỹ thuật 

giám sát ô nhiễm môi trường 

không khí bằng công nghệ 

viễn thám 

Giám sát tài nguyên 

môi trường, thiên tai 

bằng công nghệ viễn 

thám 

Chưa có tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy định kỹ thuật (dự kiến xây 

dựng trong giai đoạn 2021 - 2025) 

Xây dựng mới 2026   

X Lĩnh vực giáo dục, đào tạo       

B Định mức KTKT mới       

51 Dịch vụ đào tạo đại học: 

- Dịch vụ đào tạo trình độ 

đại học 

- Dịch vụ đào tạo trình độ 

sau đại học 

- Dịch vụ tuyển sinh  

- Dịch vụ thi, cấp chứng chỉ 

Dịch vụ giáo dục đại 

học 

Thông tư số 14/2019/TTBGD ĐT ngày 30 

tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm định, 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và 

phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo 

dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo 

dục đào tạo 

Xây dựng mới 2023 - Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội, 

- Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

XI Lĩnh vực khác       

B Định mức KTKT mới       

52 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

về công tác thu nhận, lưu trữ, 

bảo quản, cung cấp thông 

tin, dữ liệu ngành tài nguyên 

và môi trường 

Xây dựng, vận hành 

và cập nhật cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường quốc gia 

- Thông tư 32/2017/TT-BTNMT ngày 

29/09/2017 quy định kỹ thuật thu nhận, 

bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí 

tượng thủy văn; 

- Thông tư 29/2018/TT-BTNMT Ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 

thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT ngày 

12/12/2011 quy định về quy trình kỹ thuật 

và định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu 

Xây dựng mới 2022 Cục Công 

nghệ thông tin 

và Dữ liệu 

TNMT 

 



TT Danh mục Dịch vụ SNC Căn cứ pháp lý 

Thuyết minh nội dung 

điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

Thời 

gian 

trình 

ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

Ghi 

chú 

môi trường; 

- Thông tư số 27/2009/TT-BTNMT ngày 

14/12/2009 quy định Định mức kinh tế - 

kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ 

liệu đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 

23/10/2013 quy định quy trình nghiệp vụ 

lưu trữ tài liệu đất đai;  

- Thông tư 33/2013/TT-BTNMT ngày 

25/10/2013 ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai; 

- Thông tư 47/2015/TT-BTNMT ngày 

05/11/2015 Ban hành Quy trình và định 

mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục 

công việc trong điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản và thăm dò khoáng sản; 

- Thông tư 12/2013/TT-BTNMT ngày 

05/6/2013 quy định về việc giao nộp, thu 

nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ 

liệu về địa chất, khoáng sản; 

- Thông tư 32/2018/TT-BTNMT ngày 

26/12/2018 của Bộ TNMT quy định thu 

thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công 

bố, cung cấp và sử dụng 
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