
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /BTNMT-CNTT 
V/v triệu tập dự Hội nghị tập huấn công tác 

ứng dụng CNTT ngành TN&MT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2019 

Kính gửi:  - Các đơn vị trực thuộc Bộ 

  - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố  

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ thông 

tin tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau: 

I. Nội dung 

Triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện 

tử ngành tài nguyên và môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

II. Thành phần 

1. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (chủ trì hội nghị). 

2. Các Vụ chức năng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ và Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật đơn vị 

chuyên trách về thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc Bộ. 

4. Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Công nghệ thông tin 

tài nguyên và môi trường/đơn vị chuyên trách về thông tin, dữ liệu thuộc các Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

5. Khách mời: Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Cơ yếu Chính phủ… 

III. Thời gian, địa điểm  

Thời gian 02 ngày, khai mạc vào 08:00 ngày 11/10/2019 tại Khách sạn Như 

Minh Plaza, lô 2-A2KH Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. 

Kinh phí tham dự Hội nghị của đại biểu theo quy định hiện hành. 

Thông tin chi tiết, liên hệ ông Nguyễn Đức Dũng, ĐT: 0903229000; email: 

nddung_ccntt@monre.gov.vn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng 

thành phần./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Đơn vị chuyên trách về thông tin, dữ liệu  

thuộc các Sở và các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h); 

- Lưu: VT, CNTT.                                                                                    

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 

STT Nội dung  Đơn vị thực hiện 

1.  Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. 
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

2.  
Phát biểu chào mừng của UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

Lãnh đạo UBND TP. Đà 

Nẵng 

3.  

Tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ 

thông tin, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và 

môi trường năm 2018-2019 và nhiệm vụ các năm 

tiếp theo. Cục Công nghệ thông tin 

và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường (CNTT & 

DLTNMT) 

4.  
Hướng dẫn về công tác thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường. 

5.  
Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và 

môi trường; hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng 

CNTT tại các địa phương. 

6.  
Công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông 

tin trên không gian mạng. 

Cục An toàn Thông tin - 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

7.  
Chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ của cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư ngành tài nguyên và 

môi trường. 

Vụ Khoa học và Công nghệ 

- Cục CNTT & DLTNMT  

8.  
Giới thiệu Đề án tổng thể cơ sở dữ liệu về đất đai 

quốc gia.  
Tổng cục Quản lý Đất đai 

9.  
Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu môi 

trường (quan trắc, đa dạng sinh học..). 
Tổng cục Môi trường 

10.  
Giới thiệu Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian 

địa lý quốc gia.  

Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

11.  
Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài 

nguyên nước.  

Cục Quản lý Tài nguyên 

nước 

12.  
Giới thiệu Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành. 

Cục CNTT & DLTNMT 

13.  

Trao đổi về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng 

dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử  

tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực 

thuộc Bộ. Hội nghị 

14.  
Tọa đàm về thực trạng, vướng mắc, phương hướng 

giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 

15.  
Giới thiệu các giải pháp công nghệ, trang thiết bị 

mới trong ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử. 

Các đối tác chuyển giao 

giải pháp, công nghệ. 
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