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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Phần 1. Giới thiệu KT CPĐT ngành TNMT, phiên bản 2.0:

- Bối cảnh ra đời KT CPĐT ngành TNMT, v2.0

- Điểm mới trong KT CPĐT ngành TNMT, v2.0

- Kiến trúc CPĐT ngành TNMT phiên bản 2.0

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng KT ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh:

- Yêu cầu chung

- Mô hình Khung tham chiếu KT ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh

- Cấu trúc Tài liệu KT ƯDCNTT TNTMT cấp tỉnh

Đề xuất – kiến nghị.



PHẦN 1. GIỚI THIỆU KT CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0

Bối cảnh ra đời kiến trúc, v2.0:

- Cập nhật, bổ sung chi tiết các nghiệp vụ chuyên ngành (09 lĩnh vực

giao Bộ TN&MT quản lý)

- Cập nhật để đảm bảo tuân thủ Khung KT CPĐT Việt Nam, phiên bản

2.0 (sắp ban hành)

- Cập nhật theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến 2025

- Cập nhật, bổ sung thêm các giải pháp, công nghệ phù hợp với xu hướng

của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0)



PHẦN 1. GIỚI THIỆU KT CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

Những điểm mới trong kiến trúc, v2.0:

- Tiếp cận theo hướng nghiệp vụ để đảm bảo tính độc lập với tổ chức và

đồng bộ với Khung KT CPĐT Việt Nam, v2.0;

- Thay đổi bố cục tài liệu Kiến trúc, trong đó trọng tâm là bổ sung thêm

các kiến trúc: nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ đúng với tài liệu

tham chiếu Khung KT CPĐT Việt Nam, v2.0;

- Đi sâu vào phân tích các nghiệp vụ chuyên ngành (09 lĩnh vực) giao Bộ

TN&MT quản lý;

- Cập nhật định hướng chiến lược, các mục tiêu cho phù hợp với Nghị

quyết số 17/NQ-CP NQ52 Bộ CT; chuyển đổi số quốc gia;

- Cập nhật, bổ sung định hướng các giải pháp, công nghệ sử dụng trong

kiến trúc đảm bảo phù hợp với xu hướng của Cuộc cách mạng công nghiệp

lần thứ 4 (4.0);

- Bổ sung nội dung hướng dẫn xây dựng KT ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh



PHẦN 1. GIỚI THIỆU KT CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

* Tiếp cận theo hướng nghiệp vụ: phân cấp, theo ba cấp

Khối Chức năng

Loại nghiệp vụ

Nhóm nghiệp vụ

Khối 

chức năng

Nghiệp vụ 

hành chính

Nghiệp vụ 

chuyên ngành

Nghiệp vụ cơ 

bản liên quan 

đến thủ tục 

hành chính



PHẦN 1. GIỚI THIỆU KT CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

* Bố cục tài liệu Kiến trúc, v2.0

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

(Gồm các mục: Mở đầu; Khái niệm; Mục đích và phạm vi; Nguyên tắc xây

dựng; Tầm hình và định hướng phát triển đến 2025)

CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0

(Gồm các mục: Sơ đồ tổng thể; Kiến trúc nghiệp vụ; Kiến trúc dữ liệu; 

Kiến trúc ứng dụng và dịch vụ; Kiến trúc kỹ thuật công nghệ và an toàn thông

tin; Kiến trúc ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh; Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng...)

CHƯƠNG III: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

(Gồm các mục: Lộ trình triển khai 2019-2020; Lộ trình triển khai 2021-

2025)

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Gồm các mục: Các tổ chức quản lý, vận hành kiến trúc; Trách nhiệm Cục

CNTT & DLTNMT; Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị khác)



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC

CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0

- Sơ đồ tổng:

Cổng/Trang 

thông tin
Điện thoại/FaxThư điện tử Di động KIOSK Trực tiếp

Hạ tầng Trung tâm dữ liệu

Hạ tầng mạng máy tính

Hạ tầng an 

toàn, an ninh 

thông tin

Dịch vụ 

cơ sở hạ tầng

Quản lý 

cơ sở hạ tầng

Hạ tầng máy trạm, các thiết bị ngoại vi, thiết bị IoT

Chính sách

- Chiến lược, định hướng phát triển ngành TNMT

- Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT

- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn

- Chính sách an toàn, an ninh thông tin; tiêu chuẩn kỹ thuật

Chỉ đạo, quản lý

- Thứ trưởng phụ trách CNTT

- Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT

- Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT

- Các đơn vị chuyên trách về CNTT của các đơn vị thuộc Bộ

Lãnh đạo, cán bộ 

Bộ Tài nguyên và Môi trườngNgười dân

Bưu chính

Dịch vụ trực tuyến Ứng dụng hành chính nội bộ

Kênh 

giao tiếp

Quy 

trình, 

nghiệp 

vụ được 

tin học 

hoá

Ứng 

dụng và 

dịch vụ 

trực 

tuyến

Nền tảng 

chia sẻ, 

tích hợp 

CPĐT 

của Bộ

Dữ liệu, 

cơ sở 

dữ liệu

Hạ tầng 

kỹ thuật

Chính 

sách, 

chỉ đạo, 

quản lý

Dịch vụ tích hợpDịch vụ vận hành

Khách

Hỗ trợ, 

quản trị

Người sử 

dụng

Thủ tục 

hành chính

Tổ chức, doanh nghiệp

Cổng thông tin 

điện tử

Nghiệp vụ 

hành chính

Thu thập, 

quản lý, 

khai thác 

và sử dụng 

thông tin, 

dữ liệu

Ứng dụng 

dùng 

chung/

Có quy mô 

từ Trung 

ương đến 

Địa 

phương

Phân tích, 

tổng hợp, 

báo cáo, 

thống kê

Dịch vụ thông tin, 

dữ liệu TNMT

Các ứng 

dụng vận 

hành 

CSDL 

quốc gia 

Cổng dịch vụ 

công trực tuyến

Tương tác, 

truyền 

thông

Cung cấp 

chia sẻ

Nghiệp vụ chuyên ngành

1. Biển và hải đảo

2. Địa chất và khoáng sản

3. Đất đai

4. Môi trường

5. Khí tượng Thuỷ văn

6. Đo đạc, bản đồ & thông 

tin địa lý

7. Biến đổi khí hậu

8. Tài nguyên nước

9. Viễn thám

Lãnh đạo, cán bộ 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ứng dụng phục vụ 

chỉ đạo, điều hành

Ứng dụng phục vụ 

công tác quản lý hành chính

Hệ thống thông tin tổng thể

Ứng dụng chuyên ngành

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực môi trường

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực biến đổi khí hậu

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực khí tượng thuỷ văn

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực tài nguyên nước

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực đo đạc, bản đồ

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực viễn thám

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực đất đai

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực ĐCKS

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ 

lĩnh vực biển và hải đảo

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

quản trị, giám sát...

Cổng thông tin 

dữ liệu TNMT

Kho dữ liệu 

tổng hợp

Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

báo cáo
CSDL quốc gia

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin 

số TNMT

...

CSDL quốc gia về các chuyên ngành

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải 

đảo

Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Đo đạc bản đồ Biến đổi 

khí hậu
Viễn thámTài nguyên 

nước

Đất đai Môi trườngĐịạ chất 

khoáng sản

Khí tượng 

thuỷ văn
Biển và hải đảo

Cơ sở dữ liệu 

đất đai quốc gia

Hệ CSDL quốc 

gia về quan trắc 

TNMT

Hạ tầng không 

gian địa lý 

quốc gia

...

Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)

Dịch vụ nền tảng

Nền tảng công nghệ phát triển ứng dụng (Framework) hướng dịch vụ (SOA)

N
ền

 t
ả

n
g
 c

h
ia

 s
ẻ,

 t
íc

h
 h

ợ
p

 q
u

ố
c 

g
ia

HTTT của 

các tỉnh/TP

(Sở TN&MT)

HTTT khác 

của các đơn 

vị trực thuộc 

Bộ

HTTT của 

các Bộ/ngành 

khác; HTTT 

ngoài CQNN



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

- Mối quan hệ công tác, liên thông nghiệp vụ tổng quát của Bộ TN&MT

CHÍNH PHỦ

BỘ, NGÀNH KHÁC

UBND CẤP TỈNH

CÁC ĐƠN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Quản lý về đất đai

Quản lý về khí tượng thủy văn

Quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

Quản lý về tài nguyên khoáng sản, 

địa chẩt 

Quản lý về đo đạc và bản đồ

Quản lý về môi trường 

Quản lý về biến đổi khí hậu 

Quản lý về viễn thám

Quản lý về tài nguyên nước 

NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH

Quản lý về công tác hợp tác quốc tế

Quản lý về công tác kế hoạch, 

tài chính

Quản lý về công tác khoa học và

công nghệ

Quản lý về công tác pháp chế

Quản lý về công tác tổ chức cán bộ

Quản lý về công tác văn phòng

Quản lý về công tác thanh tra

Quản lý về công tác về thi đua, khen 

thưởng và tuyên truyền

Thực hiện

Báo cáo,

xin ý kiến

Hướng dẫn, 

kiểm tra

Hướng dẫn, 

kiểm tra

Báo cáo, 

xin ý kiến

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Báo cáo, 

tham mưu

Chỉ đạo, 

quản lý

NGƯỜI DÂN

TỔ CHỨC

DOANH NGHIỆP

Phối hợp

Hướng dẫn, 

phối hợp

Báo cáo, 

kiến nghị

Hướng dẫn, 

phối hợp

Báo cáo, 

kiến nghị

Hướng dẫn, 

Kiểm tra

Báo cáo, 

Xin ý kiến

Chỉ đạo,

quản lý

Báo cáo,

tham mưu

Cung cấp thông tin, 

dịch vụ và hướng 

dẫn thực hiện

Góp ý, kiến nghị

SỞ TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

- Mô hình Kiến trúc thông tin, dữ liệu

Dữ liệu/CSDL Bộ TNMT

Dữ liệu/CSDL TNMT địa phương

CSDL về TNMT do các tổ 

chức, cá nhân quản lý

...

CSDL về TNMT 

trong khu vực và quốc tế

...

CSDL về TNMT do các Bộ, 

ngành khác quản lý

Công thương

GTVT

NN&PTNT

...

CSDL quốc gia khác

CSDL quốc gia 

về Tài chính

CSDL quốc gia 

về Dân cư

...

CSDL quốc gia

CSDL dùng chung CSDL hành chính nội bộ
CSDL dịch vụ trực tuyến, 

giám sát...

N
ền

 tả
ng

 c
hi

a 
sẻ

, t
íc

h 
hợ

p
 

tr
on

g 
B

ộ 
T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

N
ền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia

CSDL quốc gia về các chuyên ngành 

CSDL dùng chungCSDL TNMT 

địa phương

CSDL chuyên ngành do địa phương quản lý

Đất đai Môi trườngĐịạ chất 

khoáng sản
Khí tượng 

thuỷ văn

Biển và hải 

đảo

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

Nền tảng chia sẻ, tích hợp địa phương

CSDL tài nguyên môi trường quốc gia

...

Tích hợp

Metadata

Biển và hải 

đảo

Địạ chất 

khoáng sản
Đất đai Môi trường

Khí tượng 

thuỷ văn

Đo đạc bản 

đồ

Biến đổi 

khí hậu

Tài nguyên 

nước
Viễn thám

CSDL lĩnh vực chuyên ngành

Đo đạc bản đồ Biến đổi 

khí hậu
Viễn thámTài nguyên 

nước

Đất đai Môi trườngĐịạ chất 

khoáng sản

Khí tượng 

thuỷ văn
Biển và hải đảo

Cơ sở dữ liệu 

đất đai quốc gia

Hệ CSDL quốc 

gia về quan trắc 

TNMT

Hạ tầng không 

gian địa lý 

quốc gia

...

Kho dữ liệu 

tổng hợp

(Phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

dự báo, báo 

cáo, )

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin 

số TNMT

...



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0

- Mô hình Kiến trúc ứng dung



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

- Khung tham chiếu cho một ứng dụng

MONRE - KHUNG THAM CHIẾU ỨNG DỤNG

Trình diễn

Kênh truy cập

Dữ liệu

Hạ tầng kỹ thuật

CSDL

tác nghiệp

CSDL

dự phòng

Dịch vụ nghiệp vụ

Dịch vụ dùng 

chung từ LGSP

Dịch vụ cơ bản Dịch vụ dữ liệu

Dịch vụ cung cấp 

cho LGSP



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

- Sơ đồ kết nối tổng thể

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Sở TNMT tỉnh/thành phố trực thuộc TW

Nền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia (NGSP)

Cổng thông tin điện tử
Ứng dụng 

chuyên ngành

Các Lĩnh vực chuyên ngành

CSDL Đất đai 

QG

Các hệ thống ứng dụng

Các HTTT/CSDL quốc gia

CSDL QG về 

QT TNMT 

Chỉ đạo điều hành

Nền tảng chia sẻ, tích hợp trong Bộ Tài nguyên và Môi trường (LGSP)

Cổng kết nối, 

chia sẻ
CSDL tổng hợp 

về TNMT

Cổng DVC Bộ TNMTCổng TTĐT Bộ TNMT

CSDL 

Dùng chung

Hệ thống QLVBĐH

Hội nghị trực tuyến

HTTT Báo cáo 

tổng hợp trực tuyến

Các HTTT hỗ trợ chỉ đạo 

điều hành

Nền tảng tích hợp, chia sẻ (LGSP)

CSDL Tổng hợp 

TNMT cấp tỉnh

Cổng thông tin 

điện tử

Chỉ đạo điều 

hành

CSDL chuyên 

ngành cấp tỉnh

Chuyên ngành 

cấp tỉnh

CSDL 

dùng chung

Sở TNMT 1

CSDL vùng 

ĐBSCL

 .
CSDL 

Chuyên ngành

CSDL 

tổng hợp 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ (LGSP)

CSDL Tổng hợp 

TNMT cấp tỉnh

Cổng thông tin 

điện tử

Chỉ đạo điều 

hành

CSDL chuyên 

ngành cấp tỉnh

Chuyên ngành 

cấp tỉnh

Sở TNMT 2

Nền tảng tích hợp, chia sẻ (LGSP)

CSDL Tổng hợp 

TNMT cấp tỉnh

Cổng thông tin 

điện tử

Chỉ đạo điều 

hành

CSDL chuyên 

ngành cấp tỉnh

Chuyên ngành 

cấp tỉnh

Sở TNMT n

CSDL 

dùng chung

CSDL 

dùng chung
Cơ sở dữ liệu 

mở/chia sẻ

Hệ thống thông tin 

Cơ sở dữ liệu 

mở/chia sẻ

Hệ thống thông tin 



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

- Sơ đồ tổng quát ATTT trong CPĐT Bộ TN&MT:

Quản lý, quy định, chỉ đạo ATTT

An toàn Hạ tầng kỹ thuật của CQĐT các 
địa phương

Quản lý, quy định, chỉ đạo ATTT

An toàn Hạ tầng kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

An toàn
Hệ thống
Kết nối
Liên thông
(LGSP)

An 
toàn 

quản lý 
định 
danh

An 
toàn 
xác 

thực

An 
toàn 
cấp 

quyền

An toàn dịch 
vụ tích hợp

An toàn 
trao đổi 

thông tin 
dữ liệu

NGSP

An toàn Cổng TTĐT/DVC/
HTTT khác

An toàn Cơ sở dữ liệu

An toàn Hạ tầng kỹ thuật

Chỉ đạo, chính sách ATTT

Sở TNMT tỉnh 1

An toàn Cổng TTĐT/DVC/HTTT khác

An toàn Cơ sở dữ liệu

An toàn Hạ tầng kỹ thuật

Chỉ đạo, chính sách ATTT

Đơn vị trực thuộc Bộ 1

An toàn Cổng TTĐT/DVC/HTTT khác

An toàn Cơ sở dữ liệu

An toàn Hạ tầng kỹ thuật

Chỉ đạo, chính sách ATTT

Đơn vị trực thuộc Bộ n

LGSP của CQĐT các địa phương

An toàn Cổng TTĐT/DVC/
HTTT khác

An toàn Cơ sở dữ liệu

An toàn Hạ tầng kỹ thuật

Chỉ đạo, chính sách ATTT

Sở TNMT tỉnh n

Hệ thống giám sát 
ATTT tập trung của Bộ

Bản đồ an toàn 
không gian mạng 

của Bộ

Thành phần phân 
tích và cảnh báo, 
chia sẻ nguy cơ 

ATTT

Thành phần tổng 
hợp và phân tích 

chuyên sâu

Thành phần quản 
lý, đánh giá các 
hoạt động độc 

hại

Thành phần dò 
quét, đánh giá 

không gian mạng

Thành phần giám 
sát hạ tầng, ứng 

dụng CPĐT



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

- Mô hình ATTT cho nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ

Dịch vụ thư mục
Dịch vụ quản lý 

định danh
Quản lý tài khoản Quản lý nền tảng

Dịch vụ cấp 
quyền truy cập

Cổng vào nền 
tảng

Dịch vụ đăng ký Dịch vụ xác thực

Dịch vụ giá trị gia 
tăng

Dịch vụ tích hợp
Dịch vụ trao đổi 

dữ liệu
Dịch vụ thanh 
toán điện tử



CHƯƠNG II: KIÊN TRÚC CPĐT NGÀNH TNMT, v2.0 (tiếp...)

- Mô hình hệ thông giám sát an toàn thông tin tập trung của Bộ

Thành phần giám 
sát ứng dụng

Thành phần giám 
sát hạ tầng

Thành phần dò 
quét, đánh giá 

không gian mạng

Thành phần quản lý, 
đánh giá các hoạt 

động độc hại

Các hệ thống 
thực hành, đào 

tạo

Thành phần tổng hợp và phân tích 
chuyên sâu

Các công cụ hỗ trợ

Thành phần phân tích và cảnh báo, 
chia sẻ nguy cơ an toàn thông tin

Thành phần hỗ trợ trực quan giám sát 
chung cho CPĐT

Các Trung 
tâm giám sát 
ATTT của Ban 

Cơ yếu, Bộ 
TTTT, Bộ 

Công an, ...

Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở TNMT



PHẦN 2. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KT ƯDCNTT TNMT CẤP TỈNH (tiếp...)

Yêu cầu chung:

- Phù hợp với KT CPĐT của Bộ, KT CQĐT cấp tỉnh,...

- Đảm bảo khả năng kết nối, liên thông thông tin, dữ liệu với KT CQĐT, 

KT TPTM của tỉnh, KT CPĐT của Bộ, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân

khác

- ...

1. Mô hình kết nối,

liên thông với

các kiến trúc khác:

Kiến trúc CPĐT

Bộ TN&MT

  Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh

Kiến trúc CPĐT

các bộ, ngành khác

HTTT/CSDL

của các tổ chức, cá 

nhân

(1)

(3)

(4)

Kiến trúc ứng dụng 

CNTT ngành TNMT

cấp tỉnh

(2)
Các thành phần khác 

trong kiến trúc CQĐT

cấp tỉnh



PHẦN 2. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KT ƯDCNTT TNMT CẤP TỈNH (tiếp...)

2. Khung Kiến trúc

ƯDCNTT TNMT cấp

tỉnh:

Cổng/Trang 

thông tin
Điện thoại/FaxThư điện tử Di động KIOSK Trực tiếp

Hạ tầng công nghệ thông tin Hạ tầng an toàn, an ninh thông tin

Chính sách

  Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT

Chỉ đạo, quản lý

- Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT

- Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh

- Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT sở TNMT

- Các đơn vị chuyên trách về CNTT của Bộ, Sở

Lãnh đạo, cán bộ 

UBND tỉnhNgười dân

Bưu chính

Cổng/Trang thông tin điện tử

Ứng dụng hành chính nội bộ

Kênh 

giao tiếp

Quy 

trình, 

nghiệp vụ 

được tin 

học hoá

Ứng 

dụng và 

dịch vụ 

trực 

tuyến

Nền tảng 

chia sẻ, 

tích hợp 

cấp Bộ/

tỉnh

Dữ liệu, 

cơ sở 

dữ liệu

Hạ tầng 

kỹ thuật

Chính 

sách, 

chỉ đạo, 

quản lý

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu 

Khách

Người sử 

dụng

Thủ tục 

hành chính

Tổ chức, doanh nghiệp

Nghiệp vụ 

hành chính

Thu thập, quản lý, 

khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ 

liệu

Phân tích, tổng 

hợp, báo cáo, 

thống kê

Tương tác, 

truyền 

thông

Cung cấp 

chia sẻ

Lãnh đạo, cán bộ 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ứng dụng phục vụ 

chỉ đạo, điều hành

Ứng dụng phục vụ 

công tác quản lý hành chính

Kho dữ liệu

Phục vụ 

tổng hợp, phân tích, báo cáo

Tổng hợp, 

phân tích,

dự báo,

báo cáo

Lưu trữ 

thông tin 

số TNMT

Nghiệp vụ chuyên 

ngành TNMT

Các ứng dụng chuyên ngành TNMT

Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)

Nền tảng công nghệ phát triển ứng dụng (Framework) hướng dịch vụ (SOA)

CSDL dịch vụ 

trực tuyến, 

giám sát...

CSDL 

hành chính nội bộ

CSDL 

dùng chung

Các CSDL chuyên ngành

CSDL TNMT cấp tỉnh

N
ền

 t
ả

n
g
 c

h
ia

 s
ẻ,

 t
íc

h
 h

ợ
p

 q
u

ố
c 

g
ia

HTTT của Bộ 

TN&MT

HTTT khác 

của các đơn 

vị khác trong 

tỉnh

HTTT của 

các Sở/ngành 

khác; HTTT 

ngoài CQNN



PHẦN 2. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KT ƯDCNTT TNMT CẤP TỈNH (tiếp...)

Cấu trúc Tài liệu KT ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

(Căn cứ pháp lý; Phạm vi và đối tượng áp dụng; Giới thiệu tổng quan

về KT CQĐT; KT TPTM)

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TNMT

(Hiện trạng ứng dụng CNTT ngành; Đánh giá hiện trạng)

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KT CNTT TNMT

(Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; Định hướng ứng dụng CNTT

ngành; Các nguyên tắc xây dựng kiến trúc)

CHƯƠNG IV: KIẾN TRÚC CNTT NGÀNH TNMT

(Lựa chọn kiến trúc; Mô tả tổng quan; Kiến trúc chi tiết: Nghiệp vụ, Ứng

dụng, Dữ liệu, Hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ; Tiêu chuẩn áp dụng)

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Lộ trình triển khai; Tổ chức triển khai)

=> Chi tiết tại http://tailieuhoinghi.monre.gov.vn



ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

- Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo và đưa việc xây dựng KT ƯDCNTT

TNMT cấp tỉnh mình vào nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện

- Lãnh đạo phụ trách CNTT tham gia, cho ý kiến để thống nhất cấu trúc, 

nội dung tài liệu kiến trúc; coi đây là nhiệm vụ quan trọng và bố trí

nguồn lực, thời gian xây dựng KT ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh của

tỉnh/TP mình

- ...



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


