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BÁO CÁO 
Tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường năm 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm các năm tiếp theo 

Phần thứ nhất 

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017-2018 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố và sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành tài 

nguyên và môi trường, trong đó hệ thống các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin đã 

đạt được các kết quả về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ 

điện tử như sau: 

1. Khái quát hệ thống các đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin, thông 

tin dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 

Ngành tài nguyên và môi trường là một ngành kinh tế - kỹ thuật, điều tra cơ 

bản đặc thù, có phạm vi rộng trên nhiều lĩnh vực, đối tượng quản lý đa dạng, phức 

tạp. Hoạt động chính của ngành đều liên quan thu nhận, tạo lập, quản lý và phân 

tích, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người 

dân và xã hội; tạo ra các nền tảng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm an ninh - quốc phòng. Trong thời gian qua hệ thống tổ chức ứng dụng công nghệ 

thông tin, thông tin-dữ liệu của ngành không ngừng được kiện toàn, phát triển về vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, công tác chuyên môn đã được quan tâm, từng bước đáp ứng 

yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa ngành, cụ thể như sau: 

a) Tại Bộ Tài nguyên và Môi trường   

- Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là cơ quan quản lý 

nhà nước về công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của Bộ theo Nghị 

định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và có cơ cấu tổ 

chức, bộ máy theo Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 16/05/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại Cục có 06 đơn vị quản lý (Chi cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh) và 05 đơn 

vị sự nghiệp (Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam tại TP. Hồ Chí 

Minh); tổng số khoảng 200 cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng, trong 

đó có 150 cán bộ từ kỹ sư, cử nhân trở lên là chuyên ngành công nghệ thông tin. Trong 

những năm qua, Cục đã nỗ lực phấn đấu, giữ được sự ổn định, hoàn thành tốt theo 
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chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Bộ, ngành. 

- Tại các đơn vị trực thuộc Bộ  

Các tổng cục, cục, trung tâm... trực thuộc Bộ đều có tổ chức chuyên trách về 

thông tin, dữ liệu chuyên ngành. Hoạt động trong thời gian qua đã cơ bản hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ chính được giao. Tuy nhiên một số đơn vị gặp nhiều khó khăn về 

nhân lực, trang thiết bị, công nghệ, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ dẫn đến 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chưa đáp ứng yêu cầu.   

b) Tại các Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường/Trung tâm Thông 

tin tài nguyên và môi trường (Trung tâm) có quá trình hình thành và phát triển lâu 

dài có nhiều đóng góp và gắn liền với sự phát triển của ngành, có vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ theo Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ. 

Hiện nay, UBND các tỉnh/thành phố, các Sở Tài nguyên và Môi trường cơ 

bản giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thực hiện 

các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính 

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

trường: quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về 

đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, 

biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải 

đảo; cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên  và môi trường.  

b) Thực trạng hoạt động của các Trung tâm 

Các Sở Tài nguyên và Môi trường của các thành phố trực thuộc trung ương, 

các tỉnh có diện tích, dân số lớn đều có Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường/Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường. Trung tâm thường 

là đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí. Một số tỉnh nhỏ đã hoặc đang ghép Trung 

tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký quyền 

sử dụng đất, hoặc (ít hơn) vào Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường. Hoạt 

động của các Trung tâm hiện nay, do nhiều lý do về nhân lực, trang thiết bị, nguồn 

lực thiếu; nhận thức, quan tâm hạn chế đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, 

triển khai Chính quyền điện tử gặp nhiều khó khăn. 

c) Các vấn đề đặt ra 

Đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước là đẩy mạnh xây dựng, phát 

triển Chính phủ điện tử; áp dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số; phát triển quốc gia công nghệ. 

Dữ liệu trong đó có thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã và sẽ là nền tảng 

cơ sở vật chất quan trọng của quốc gia. 

Với vai trò đảm nhận công tác thu nhận, lưu giữ, tổ chức, quản lý và phân 
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tích, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (trong đó có 

nhiều dữ liệu cần được bảo mật theo quy định); các hệ thống thông tin/CSDL tài 

nguyên và môi trường ngày càng trở nên rất lớn, kết nối, liên thông đa ngành, từ 

địa phương đến các bộ, ngành và cả nước thì vị trí, vai trò của Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài nguyên và môi trường ngày càng quan trọng, phục vụ trực tiếp 

cho công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các cấp. Vì vậy, nếu không có tổ chức chuyên trách thực hiện công 

tác thu nhận, lưu giữ, tổ chức, quản lý và phân tích, khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước, 

chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp sẽ rất 

khó khăn trong giải quyết, xử lý công việc kịp thời, chính xác trong bối cảnh chuyển 

đổi số quốc gia, vận hành Chính quyền điện tử.  

2. Về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, 

chính sách, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật cho việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm chỉ đạo, hoàn thiện hệ thống văn 

bản quản lý, kết quả cụ thể như sau: 

a) Các văn bản đã ban hành 

- Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 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. 

- Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 

điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 tại Quyết định số 964/QĐ-BTNMT 

ngày 17/4/2019. 

- Quyết định số 3210/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2019 Ban 

hành Quy chế quản lý và hoạt động thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Các văn bản đang hoàn thiện 

- Tiếp tục hoàn thiện Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

đất đai; Nghị định Quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ 

thống thông tin đất đai. Dự kiến hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, ban hành trong 

năm 2019. 

- Thông tư quy định quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, 

vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường: đã hoàn thành dự thảo, xin ý 

kiến Bộ Thông tin và Truyền thông, đang lấy ý kiến thẩm định, dự kiến ban hành 

trong tháng 10/2019; Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy 

trì vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường: dự kiến ban hành tháng 

6/2020. 
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- Tiếp tục triển khai xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản quản lý tạo môi trường cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các hoạt 

động xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử trong ngành tài nguyên và môi trường, 

gồm: sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quy chế (sửa đổi) đánh giá xếp hạng mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) ngành tài nguyên và môi trường; Quy 

chế thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, 

công bố, cung cấp và sử dụng của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Thông tư 

số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018; Danh mục CSDL các lĩnh vực thuộc các 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Hệ tri thức Việt số 

hóa; Quy chế (sửa đổi) quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ 

sơ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế (sửa đổi) quản lý và sử dụng 

văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường… 

- Tiếp tục xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng 

công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, 

thu thập, chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tài nguyên và 

môi trường theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 

2019-2020. 

- Triển khai xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi 

trường, hoàn thành dự thảo tháng 6/2020. 

3. Về triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử 

2.1. Về gửi, nhận văn bản điện tử có xác thực chữ ký số theo Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa 

các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; các Thông tư: số 01/2019/TT-BNV, 

số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Công văn số 2887/VPCP-KSTT của Văn phòng 

Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và 

hồ sơ điện tử (tại địa chỉ https://hscv.monre.gov.vn), tích hợp giải pháp dịch vụ ký số, 

đáp ứng đầy đủ các chức năng, nghiệp vụ theo quy định và các Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham gia vào Hệ thống như một đơn vị trong Bộ, có quyền truy cập, tiếp nhận, 

xử lý, gửi văn bản cho Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và giữa các Sở với nhau. Tổng 

hợp tình hình gửi, nhận văn bản điện tử ngành như sau: 

a) Về gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ Bộ (từ 01/01 đến 30/9/2019)   

- Tổng số văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc đã phát hành trong nội bộ 

Bộ là: 43.742 văn bản, số văn bản điện tử đã ký số: 31.340 văn bản (71,6%), thời điểm 

hiện nay tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 99%.   

- Gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia từ ngày 

12/3/019 (khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia) đến nay, tổng số văn bản 

điện tử Bộ và các đơn vị trực thuộc được gửi qua Trục: 6.634 văn bản, trong đó văn 

bản điện tử đã ký số: 5.962 văn bản (hơn 90%), đến thời điểm hiện nay đạt 98%. 

b) Liên thông, gửi nhận văn bản ngành tài nguyên và môi trường 
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Việc liên thông, gửi, nhận văn bản qua Hệ thống tương tác được phát triển trên 

cơ sở Hệ thống hồ sơ công việc của Bộ đã được triển khai từ năm 2018, đã góp phần 

rất lớn vào thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành ngành tài nguyên và môi 

trường, từ ngày 12/3/2019, Văn phòng Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn 

bản quốc gia (Trục) và triển khai đến các bộ, ngành, địa phương.  

Từ 01/01 đến ngày 30/9/2019, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận 35.837 

văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ và gửi 4.197 văn bản đến Bộ. Đã có nhiều 

Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt, tuy nhiên cũng còn nhiều Sở còn chưa thực hiện 

hoặc thực hiện qua loa chiếu lệ, không nghiêm túc. Trong thời gian tới, đề nghị các Sở 

Tài nguyên và Môi trường quán triệt, thực hiện gửi, nhận 100% văn bản điện tử (có 

xác thực chữ ký số) với Bộ thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc Hệ thống 

tương tác của Bộ (trong trường hợp chưa gửi được văn bản trên Trục liên thông văn 

bản quốc gia). Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường được 

đánh giá cao và được Hội truyền thông số Việt Nam trao giải thưởng Chuyển đổi số 

Việt Nam 2019 - Hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. 

2.2. Triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa quốc gia, Một 

cửa điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ (tại địa chỉ 

https://dvctt.monre.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (tại địa chỉ 

https://dvc.monre.gov.vn) theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng 

kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng Chính phủ; đảm bảo sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế 

hoạch tại Quyết định số 985/QĐ-TTg. Các hệ thống trên là đồng nhất, trên cơ sở dữ 

liệu dùng chung và liên thông với hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử tạo sự 

thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, an toàn trong triển khai Chính phủ điện tử. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Đến nay, đã hoàn thành và đưa 

vào triển khai 114 DVCTT mức độ 3, 4 (64 DVC vận hành chính thức, 52 DVC đã 

hoàn thành thử nghiệm, công bố thực hiện chính thức trong năm 2019) trong đó có 92 

DVC mức độ 3, 22 DVC mức độ 4 (trong đó 12 DVC tại Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ với một số dịch vụ công kết nối liên thông đến địa phương và 06 DVC 

tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn). Kết quả thực 

hiện vượt mức kế hoạch 75 thủ tục hành chính đã đăng ký theo danh mục được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 

2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018). 

2.3. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường  

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường sẽ bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của toàn 

ngành, định hình các nền tảng cơ bản phục vụ xây dựng Chính phủ điện, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành, gắn kết với cải cách hành chính, xây dựng, 

phát triển hướng tới ngành tài nguyên và môi trường số.  
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Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường - phiên bản 2.0 đã 

xây dựng, cập nhật theo định hướng của Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 

Việt Nam - phiên bản 2.0 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; đã hoàn 

thiện theo ý kiến các cơ quan liên quan, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng ban hành trong 

tháng 10/2019 làm căn cứ triển khai Chính phủ điện tử của ngành. 

4. Về xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, kết 

nối, liên thông với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan và các 

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

3.1. Lập các Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 

Bộ đã giao nhiệm vụ triển khai xây dựng các Đề án để xem xét, trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt trong năm 2019 bảo đảm đúng tiến độ, cụ thể: 

- Đề án tổng thể Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: đang triển khai (dự 

kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 2019); 

- Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình 

quốc gia: đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và địa phương 

(dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10 năm 2019). 

- Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông 

với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành: đã tổ 

chức hội thảo lấy ý kiến của đơn vị trực thuộc về dự thảo Đề cương Đề án, tiếp tục 

lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đối với dự thảo Đề án trong 

tháng 10 để hoàn thiện (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 

năm 2019). 

- Đang hoàn thiện, xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (lần 2) để trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành vùng 

đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3.2. Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ 

liệu quốc gia, chuyên ngành, cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính 

phủ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương thông qua 

nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, 

điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương, 

điển hình: 

- Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (theo các Quyết 

định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/1/2013, Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 

của Thủ tướng Chính phủ), đến nay Dự án đã hoàn thành giai đoạn I, đạt được kết 

quả so với mục tiêu đề ra; dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

(VILG): đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên 

và môi trường (theo Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ). 
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- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải (theo Quyết định số 140/QĐ-

TTg ngày 26/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ. 

- Triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 

- Triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về địa chất và khoáng sản: cơ 

sở dữ liệu địa chất, khoáng sản vùng Tây Bắc; cơ sở dữ liệu môi trường phóng xạ tự 

nhiên cho các tỉnh biên giới và ven biển phía Bắc; ... 

- Tại Quyết định số 2441/QĐ-BTNMT ngày 23/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng 

rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến 

bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, trong đó bao gồm xây dựng các cơ sở dữ liệu liên quan phục 

vụ phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai. 

- Xem xét, phê duyệt đề án “Số hoá, xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn 

quốc gia giai đoạn 2020-2023”. 

3.3. Về xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị 

trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống thông tin 

trong Bộ và phạm vi ngành (ngoài Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử), gồm: 

Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường; Hệ thống hỗ trợ công tác 

thanh tra, khiếu nại thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo 

ngành tài nguyên và môi trường; Hệ thống ICT Index ngành tài nguyên và môi trường; 

Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi 

phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến 

công dân; Hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; Hệ thống 

thông tin báo cáo; Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức… phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành, hành chính trong hoạt động thường xuyên, bảo đảm kết nối liên 

thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin liên quan của Chính phủ, với các cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương qua nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. 

5. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin  

Đây là vấn đề ngày càng trở lên phức tạp tại Việt Nam nói chung và liên quan 

đến ngành tài nguyên và môi trường nói riêng: các cuộc tấn công mạng, cài mã độc 

nhằm đánh cắp, phá hủy thông tin dữ liệu; phát tán thông tin giả, độc hại… gây bất 

ổn đến tình hình chính trị - xã hội dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp về số lượng, 

quy mô, tiềm ẩn khả năng gây ra hậu quả khó lường về kinh tế và sự ổn định về chính 

trị. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi 

trường đã được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo và có những kết quả bước đầu. Đã không 

để xảy ra các sự cố đáng kể; cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công tác an toàn, an 

ninh thông tin trong thời gian qua. 
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Các công việc triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh 

mạng, bảo mật thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan và theo 

Quyết định số 3313/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai 

đoạn 2018-2020, cụ thể: 

- Xây dựng dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin mạng ngành tài nguyên và môi trường, trình Ban Cán sự đảng Bộ xem 

xét, dự kiến ban hành trong tháng 10/2019. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo mật thông tin và đánh giá, giám sát an 

toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo cấp độ theo Nghị định số 85/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT 

ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Thực hiện phòng chống, dò quét, ứng cứu sự cố, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tuyên 

truyền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông 

tin/cơ sở dữ liệu; triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin 

mạng. 

- Triển khai các giải pháp phòng chống mã độc nhằm nâng cao năng lực phòng 

chống phần mềm độc hại theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-

TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai dịch 

vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử cho các hệ thống thông tin. 

- Tổ chức thực hiện Công văn số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06/9/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin 

cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước. 

- Triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống an toàn thông tin số tài nguyên và môi 

trường trên mạng” được phê duyệt theo Quyết định số 2794/QĐ-BTNMT ngày 30 

tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6. Quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường là hệ thống đồng bộ, hội tụ, tập trung bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu 

cung cấp các nhu cầu sử dụng, khai thác dịch vụ công nghệ thông tin bảo đảm các yêu 

cầu kỹ thuật.  

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã cung cấp 16 dịch 

vụ về hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ đã góp phần nâng cao hiệu 

quả, tiết kiệm kinh phí cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính 

phủ điện tử cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian tới, với hạ tầng công 

nghệ thông tin tiếp tục được Bộ quan tâm, Cục sẽ mở rộng cung cấp cho toàn ngành 

đối với các dự án, nhiệm vụ liên thông từ trung ương đến địa phương, các cơ sở dữ liệu 

quốc gia. 
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7. Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính quyền điện tử tại các 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Các Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước đã chú trọng thực hiện nhiệm 

vụ ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính quyền điện tử, công tác thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường, tuy nhiên kết quả đạt ở nhiều mức độ khác nhau, 

không đồng đều, phụ thuộc nhiều vào khả năng kinh phí, nguồn lực cũng như sự quan 

tâm chỉ đạo của từng địa phương, khái quát kết quả đạt được như sau: 

a) Về triển khai Chính quyền điện tử 

Các Sở Tài nguyên và Môi trường đã ứng dụng phổ biến các hệ thống quản lý 

văn bản đi đến, hồ sơ công việc; hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, 

thư điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành công việc theo phân 

công thực hiện của địa phương. Đã góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, 

giảm giấy tờ, nâng cao năng xuất lao động, hiệu lực chỉ đạo, điều hành và chuyên môn 

nghiệp vụ.  

b) Về xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường 

 Thực hiện các Luật chuyên ngành và Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính 

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

trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành 

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

trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên tình hình chung triển khai còn chậm, chưa đáp 

ứng được yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do thiếu hoặc không có kinh phí triển khai; 

trang thiết bị còn chưa đáp ứng yêu cầu, lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế…    

Cơ bản các Sở đã xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và được đưa vào sử 

dụng chủ yếu với các nội dung: CSDL đất đai; CSDL địa chất - khoáng sản; CSDL 

tài nguyên nước; CSDL Môi trường; CSDL Quan trắc tài nguyên và môi trường; 

CSDL biển - hải đảo; CSDL kho lưu trữ số...  

c) Công tác bảo mật, an toàn thông tin 

Nhìn chung công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đã được các Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời theo 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương như: Ban hành các quy định, kế hoạch 

về an toàn, an ninh thông tin mạng; xây dựng, áp dụng các giải pháp bảo mật, an toàn 

thông tin đối với các hệ thống thông tin đơn vị mình. Tuy nhiên còn thiếu hệ thống 

máy chủ làm chức năng quản lý, giám sát điều hành mạng và các thiết bị tường lửa 

chuyên dụng phù hợp do vậy việc bảo mật, an toàn thông tin không cao. Bên cạnh đó, 

sự thiếu hụt về nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin và thiếu các phần mềm để 

đảm bảo an toàn như phòng chống virus, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng có bản 

quyền … cũng gây ảnh hưởng, rủi ro tới thông tin và độ bảo mật, an toàn của dữ liệu.   

8. Đánh giá chung 

8.1. Thành tích, kết quả đạt được 

Được sự quan tâm của Lãnh đạo các cấp, về cơ bản công tác ứng dụng CNTT, 

triển khai Chính phủ/Chính quyền điện tử ngành tài nguyên và môi trường nói chung 
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đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: 

- Ngày càng hoàn thiện hệ thống ứng dụng CNTT, Chính phủ/Chính quyền điện 

tử của ngành gồm quy định, cơ chế, chính sách; hệ thống tổ chức triển khai; nền tảng 

thông tin, dữ liệu; hạ tầng cơ sở xử lý, khai thác, sử dụng thông tin. 

- Công tác hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách 

hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đã tiến được các bước dài.   

- Các hệ thống thông tin/CSDL đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng 

xuất lao động, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và 

phục vụ nhu cầu của xã hội đã đóng góp không nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

và hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường. 

- Hạ tầng CNTT đã từng bước được đầu tư, đổi mới công nghệ đã cơ bản đáp 

ứng nhu cầu cho ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của ngành. 

- Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được quan tâm đúng mức, đã 

không để xảy ra sự cố lớn, đáp ứng yêu cầu chung. 

Các thành tích trên đã được đánh giá và ghi nhận của Chính phủ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông. Lĩnh vực CNTT trong thời gian qua đã góp phần vào đổi mới, nâng 

cao hiệu quả hoạt động từng đơn vị và của ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, 

từng bước thực hiện chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường.  

8.2. Khó khăn, hạn chế, vướng mắc 

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận một cách khách quan, trong thực tiễn thực hiện 

đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi 

trường còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cụ thể: 

- Sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo, nhất là người đứng đầu tại một 

số đơn vị còn chưa cao; nguồn lực giành cho CNTT còn hạn chế, chưa có các biện 

pháp tạo điều kiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị. 

- Nhận thức, thay đổi lối mòn, nếp làm việc cũ khi thực hiện công vụ của một 

bộ phận cán bộ công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo còn chậm dẫn đến khó khăn, 

kém hiệu quả trong triển khai Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử và có thể đem 

đến cái nhìn thiếu thiện cảm với ứng dụng CNTT.  

- Còn thiếu gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính 

và đổi mới lề lối, phương thức làm việc. Việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý 

hồ sơ công việc còn mang nặng tính thủ công, giấy tờ. 

- Cơ chế đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin còn khó thực hiện; thiếu các định 

mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thực hiện ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu, 

bảo đảm an toàn thông tin, kiểm tra - nghiệm thu… phục vụ ứng dụng CNTT trong 

các cơ quan nhà nước.  

- Việc tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử, xây dựng các 

tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối, liên thông chia sẻ thông tin dữ liệu; việc cập nhật CSDL 

thường xuyên còn yếu và thiếu dẫn đến lãnh phí, kém hiệu quả của ứng dụng CNTT.  
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- Triển khai vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu làm nền 

tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử còn chậm; thông tin, dữ liệu còn cục bộ, 

chưa có kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin; việc tiếp cận, chia sẻ, sử dụng 

thông tin, dữ liệu còn khó khăn. 

- Việc bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin có nơi còn chưa 

được quan tâm đúng mức, nhiều hệ thống thông tin chưa bảo đảm an toàn an, ninh 

thông tin, dữ liệu. 

- Nhân lực CNTT trong các lĩnh vực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi 

trường còn thiếu nhiều, chất lượng còn hạn chế; tình trạng nhảy việc chuyển sang chỗ 

làm việc khác diễn ra khá nhiều, hiện chưa có giải pháp để khắc phục; lực lượng có 

năng lực triển khai ứng dụng CNTT khó đáp ứng nhu cầu nhất là ở giai đoạn tiếp cận 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

8.3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Lãnh đạo Bộ, UBND quan tâm đến vị trí, tổ chức bộ máy làm nhiệm 

vụ thông tin, dữ liệu, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và môi trường phục vụ 

quản lý nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Đề nghị Lãnh đạo các cấp quyết liệt chỉ đạo và gương mẫu trong hiện đại hóa 

hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác của đơn vị; tích cực phối hợp chung trong 

ngành thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, Chính phủ/Chính quyền điện tử.  

- Quan tâm ưu tiên thích đáng, bố trí các nguồn lực, bố trí đủ kinh phí để thực 

hiện các dự án bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án. Có chính sách ưu tiên thiết thực 

trong thu hút, ưu đãi, bố trí, đào tạo, sử dụng, nhân lực, cán bộ kỹ thuật về công nghệ 

thông tin.  

- Quyết liệt sử dụng các CSDL đã, đang xây dựng vào công việc hàng ngày, chỉ 

lấy thông tin trong CSDL phục vụ báo cáo, thống kê, chỉ đạo và chuyên môn nghiệp 

vụ. Đây là điều kiện tiên quyết để cập nhật, duy trì CSDL của ngành nói riêng và bảo 

đảm ứng dụng CNTT nói chung. Cần thiết đẩy mạnh xây dựng, tích hợp, liên thông, 

công bố, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu cung 

cấp cho các cơ quan nhà nước ở các cấp, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp và xã 

hội. 

- Các đơn vị đẩy mạnh áp dụng quy trình ISO, chuẩn hóa các quy trình nội bộ 

theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho việc triển khai cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử, đẩy mạnh đơn giản hóa các quá 

trình thực hiện nội bộ. 

- Quan tâm thực sự đến công tác an toàn, an ninh và bảo mật thông tin điện tử, 

đây là nguy cơ hiện hữu và có thật với mức độ thiệt hại không lường trước được. 

- Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường tuân thủ, thực hiện và 

cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kiến trúc Chính 

quyền điện tử cấp tỉnh, xây dựng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật CSDL tài nguyên 

và môi trường bảo đảm liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu. 
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Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC NĂM TIẾP THEO 

1. Thực hiện Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 

Trích lược các nội dung chủ yếu: 

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu 

Xây dựng, phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi 

trường, xác lập môi trường thông tin, dữ liệu điện tử tạo bứt phá về phương thức làm 

việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính 

sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường số hiện thực vào năm 

2025, tạo ra các giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 

- quốc phòng. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

a) Giai đoạn 2019 - 2020 

- Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, quy định kỹ thuật bảo đảm cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, phát triển vận hành 

Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính đạt từ 25% trở lên; cung cấp từ 30%-50% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở 

mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh 

nghiệp; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của Bộ. 

- Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ của Bộ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo 

quốc gia. 

- Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành của Bộ, kết nối với Hệ thống thông tin phục vụ họp của Chính phủ; đạt 25% trở 

lên các cuộc họp trên môi trường trực tuyến, từ 50% cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử 

thay thế cho tài liệu giấy. 

- Hoàn thành 30% - 50% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông theo 

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; sử dụng 50% thông tin 

từ cơ sở dữ liệu trong công tác hàng ngày, 70%-80% kết quả xử lý công việc được tổ 

chức, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. 



13 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thư điện tử công 

vụ trong xử lý công việc. 

b) Giai đoạn 2021 - 2025 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, quy định kỹ thuật; xây dựng cơ sở pháp lý theo kịp các thay đổi nhanh chóng 

của công nghệ bảo đảm phát triển, vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và 

môi trường. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 50% trở lên; 80-90% dịch vụ công trực 

tuyến thực hiện ở mức độ 4; tích hợp 70% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng 

về việc giải quyết thủ tục hành chính. 

- Trên 80% báo cáo định kỳ của Bộ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông 

tin báo cáo quốc gia. Đạt 50% trở lên các cuộc họp trên môi trường trực tuyến, 90% 

cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử thay thế cho tài liệu giấy. 

- Hoàn thành triển khai, vận hành, cập nhật, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất 

đai quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; 

sử dụng 70%-90% thông tin từ cơ sở dữ liệu trong công tác hàng ngày, 100% kết quả 

xử lý công việc được tổ chức, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Bảo đảm kết nối, liên thông, 

chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương 

thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển, vận hành 

Chính phủ điện tử theo lộ trình của Chính phủ. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật. 

2. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu 

phục vụ phát triển Chính phủ điện tử 

3. Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng 

dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo 

hướng điện tử hóa, hướng tới Bộ Tài nguyên và Môi trường số, ngành tài nguyên và 

môi trường số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp 

4. Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, 

an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức. 

5. Tăng cường công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ phát 

triển Chính phủ điện tử. 

6. Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử 

7. Cơ chế bảo đảm thực thi. 

2. Thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; Tham gia 

thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Thực hiện đường lối, chủ trương tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 
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năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các nội dung chính gồm:  

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định… tạo thuận lợi cho quá trình chuyển 

đổi số và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của ngành tài nguyên và 

môi trường.  

b) Tích cực thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành tài nguyên và môi 

trường bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ với địa phương, trung ương. 

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành tài nguyên và môi trường, bảo đảm điều 

kiện để mọi tổ chức, công dân tham gia đóng góp cập nhật thông tin, dữ liệu và tạo 

thuận lợi tối đa trong tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. Xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng 

Internet. 

d) Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia về tài nguyên và 

môi trường trên cơ sở hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng 

và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất.  

e) Ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giải 

quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

f) Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường và của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

g) Mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ với các đối tác về chuyển đổi số 

ngành tài nguyên và môi trường và công nghệ giải pháp của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư.  

Chuyển đổi số trong cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với nền tảng công nghệ 

kết nối, lưu trữ, xử lý thông minh sẽ đưa thông tin-dữ liệu số lên vai trò trung tâm. Dữ 

liệu số trở thành một nguồn tài nguyên, tài sản vô cùng quan trọng còn được mô tả là 

“một nguồn dầu mới - new oil”. Thông tin, dữ liệu số là cơ sở của các hệ sinh thái ứng 

dụng, dịch vụ nội dung số mới và tạo ra các nguồn thu giá trị gia tăng khổng lồ.  

Là ngành điều tra cơ bản với hoạt động chính của ngành là tạo lập ra thông tin, 

dữ liệu và quản lý, lưu trữ khối lượng thông tin, dữ liệu lớn về khối lượng, rộng về 

phạm vi, cả 3 chiều không gian và thời gian; tương lai của ngành tài nguyên và môi 

trường nói chung và công tác thông tin, dữ liệu nói riêng vô cùng triển vọng. Và chúng 

ta cần cùng nhau hợp tác, nỗ lực, chăm chỉ làm việc để thời gian ngành tài nguyên và 

môi trường trở thành ngành tài nguyên và môi trường số đến nhanh hơn. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường năm 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm các năm tiếp theo, cũng là 

những nội dung cần được Hội nghị thảo luận và cho ý kiến để công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin tài, triển khai Chính phủ điện tử ngày càng phát triển, xây dựng thành 

công ngành tài nguyên và môi trường số. 

 CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ  

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
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PHỤ LỤC 

GỬI NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Từ 01/01 – 30/9/2019) 

TT 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Hệ thống tương tác Hệ thống Trục 

liên thông 

Gửi, nhận với  

Bộ TN&MT 

Đã 

nhận 

Đã tiếp 

nhận, 

xử lý 

Đã 

gửi 

Tổng 

cộng đã 

nhận 

Tổng 

cộng 

đã gửi 
Đã 

gửi 

Đã 

nhận 

1 TP. Hồ Chí Minh 623 614 605 0 341 964 605 

2 Tỉnh Ninh Bình 391 382 268 0 129 520 268 

3 Tỉnh Thái Bình 384 384 229 0 240 624 229 

4 Tỉnh Nam Định 378 378 145 43 259 637 188 

5 Tỉnh Quảng Ninh 658 656 179 0 374 1032 179 

6 Tỉnh Hà Tĩnh 253 253 173 0 112 365 173 

7 Tỉnh Thái Nguyên 445 440 172 0 301 746 172 

8 Tỉnh Sơn La 334 334 169 0 219 553 169 

9 Tỉnh Bình Thuận 475 473 166 0 283 758 166 

10 Tỉnh Cà Mau 345 345 150 0 0 345 150 

11 Tỉnh Bình Dương 562 462 81 59 359 921 140 

12 Tỉnh Đồng Nai 628 619 0 130 395 1023 130 

13 Tỉnh Long An 483 477 108 6 307 790 114 

14 Tỉnh Bắc Ninh 448 444 92 0 297 745 92 

15 Tỉnh Kon Tum 387 211 2 90 194 581 92 

16 Tỉnh Ninh Thuận 393 393 84 0 0 393 84 

17 Tỉnh Tiền Giang 365 365 83 0 231 596 83 

18 Tỉnh Bến Tre 403 326 67 16 224 627 83 

19 Tỉnh Gia Lai 359 281 30 52 237 596 82 

20 Tỉnh Đồng Tháp 333 333 80 0 0 333 80 

21 Tỉnh Tây Ninh 358 265 72 0 79 437 72 

22 Tỉnh Hậu Giang 342 342 69 0 0 342 69 

23 Tỉnh Cao Bằng 343 343 29 28 234 577 57 

24 Tỉnh Hà Giang 354 18 1 51 238 592 52 

25 Tỉnh Bà Rịa - VT 631 411 51 0 0 631 51 

26 Tỉnh Đắc Lắc 343 17 31 18 224 567 49 

27 Tỉnh Đắc Nông 332 225 45 0 0 332 45 

28 Tỉnh Bình Định 356 220 38 6 234 590 44 

29 Tỉnh Quảng Ngãi 410 407 43 0 0 410 43 

30 Tỉnh Quảng Bình 363 362 42 0 56 419 42 

31 Tỉnh Hòa Bình 380 374 36 0 88 468 36 

32 Tỉnh Quảng Nam 502 316 9 24 307 809 33 

33 Tỉnh Vĩnh Long 309 260 1 32 195 504 33 

34 Tỉnh Phú Thọ 359 259 31 0 100 459 31 

35 Tỉnh Hà Nam 395 392 13 15 132 527 28 

36 Tỉnh Trà Vinh 390 120 28 0 227 617 28 

37 Tỉnh Lạng Sơn 333 204 10 13 97 430 23 

38 Tỉnh Bắc Giang 418 418 21 0 126 544 21 

39 Tỉnh Bắc Kạn 336 204 21 0 109 445 21 

40 Tỉnh Thanh Hóa 487 208 19 0 144 631 19 
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41 T. Thừa Thiên - Huế 390 56 0 19 258 648 19 

42 Tỉnh Điện Biên 303 299 16 0 0 303 16 

43 Tỉnh Bình phước 457 51 3 13 236 693 16 

44 Tỉnh Hải Dương 444 415 15 0 0 444 15 

45 TP. Đà Nẵng 429 364 12 0 0 429 12 

46 Tỉnh An Giang 343 287 11 0 91 434 11 

47 Tỉnh Hưng Yên 378 331 8 0 0 378 8 

48 Tỉnh Vĩnh Phúc 389 175 7 0 113 502 7 

49 Tỉnh Phú Yên 368 346 6 0 93 461 6 

50 Tỉnh Nghệ An 482 99 6 0 308 790 6 

51 Tỉnh Lai Châu 386 385 3 0 247 633 3 

52 Tỉnh Sóc Trăng 326 28 0 2 203 529 2 

53 Tỉnh Lào Cai 464 119 0 0 269 733 0 

54 TP. Hải Phòng 558 1 0 0 364 922 0 

55 Tỉnh Bạc Liêu 386 345 0 0 0 386 0 

56 TP. Cần Thơ 357 26 0 0 224 581 0 

57 Tỉnh Kiên Giang 413 113 0 0 131 544 0 

58 Tỉnh Tuyên Quang 326 9 0 0 212 538 0 

59 TP. Hà Nội 637 0 0 0 220 857 0 

60 Tỉnh Khánh Hòa 405 154 0 0 0 405 0 

61 Tỉnh Quảng Trị 377 145 0 0 0 377 0 

62 Tỉnh Lâm Đồng 368 114 0 0 0 368 0 

63 Tỉnh Yên Bái 402 52 0 0 0 402 0 

 TỔNG CỘNG 25.776 17.449 3.580 617 10.061 35.837 4.197 

 

 


