
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

Số:        /CNTT-HTTT 
V/v chuẩn bị báo cáo trình bày tại 

Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2019 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường  

(qua Văn phòng Bộ) 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

4954/BTNMT-VP ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc chuẩn bị Hội nghị sơ kết 

công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Bộ, 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo tình hình ứng 

dụng công nghệ thông tin của ngành, việc thực hiện ký số các văn bản và cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến của Bộ 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cần 

tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm 2019 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Về 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 

- 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. 

- Đã trình Bộ trưởng ban hành 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. 

- Đã trình Bộ trưởng ban hành 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. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng, trình Bộ 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 
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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. 

2. Triển khai các nhiêm vụ xây dựng Chính phủ điện tử 

2.1. 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 

a) Trong Quý III năm 2019  

- Tình hình gửi văn bản điện tử trong nội bộ Bộ 

Quý III, số văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc đã phát hành: 15.055 

văn bản, số văn bản điện tử đã ký số: 13.558 văn bản (chiếm tỷ lệ hơn 90,1%), 

trong đó tổng số văn bản của Bộ là: 3.009 văn bản, số văn bản điện tử đã ký số: 

2.947 văn bản (chiếm tỷ lệ 98%) (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo). 

- Tình hình gửi văn bản điện tử qua Trục liên thông 

Quý III, số văn bản điện tử Bộ và các đơn vị trực thuộc được gửi qua Trục 

liên thông văn bản quốc gia: 3.431 văn bản, trong đó số văn bản điện tử đã ký số: 

3.226 văn bản (chiếm tỷ lệ hơn 94%), trong đó tổng số văn bản của Bộ là 1.781 

văn bản, số văn bản điện tử đã ký số: 1.759 văn bản (chiếm tỷ lệ hơn 98%) (chi 

tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

b) Trong 9 tháng đầu năm 2019 (từ 01/01 đến 30/9)  

- Tình hình gửi văn bản điện tử trong nội bộ Bộ 

Tổng số văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc đã phát hành: 43.742 văn 

bản, số văn bản điện tử đã ký số: 31.340 văn bản (chiếm tỷ lệ hơn 71,6%), trong 

đó tổng số văn bản của Bộ là: 8.192 văn bản, số văn bản điện tử đã ký số: 6.443 

văn bản (chiếm tỷ lệ hơn 78,6%) (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

- Tình hình gửi văn bản điện tử qua Trục liên thông 

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 liên thông 

văn bản quốc gia: 6.634 văn bản, trong đó số văn bản điện tử đã ký số: 5.962 văn 
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bản (chiếm tỷ lệ hơn 90%), trong đó tổng số văn bản của Bộ là: 3.884 văn bản, số 

văn bản điện tử đã ký số: 3.570 văn bản (chiếm tỷ lệ hơn 91%) (chi tiết tại Phụ lục 

2 kèm theo). 

2.2. Tình hình 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). Các hệ thống trên là đồng nhất, trên cơ sở dữ liệu 

dùng chung và sử dụng văn bản điện tử gắn với chữ ký số; sử dụng chung CSDL 

người dùng 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 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

Hệ thống được nâng cấp, hoàn thiện 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. 

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  

Cục đã cập nhật, xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài 

nguyên và môi trường (phiên bản 2.0) theo định hướng Khung Kiến trúc Chính 

phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông; hiện nay đang hoàn thiện, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng ban hành trong tháng 

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

3. 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. Về xây dựng 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 (dự kiến trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 2019); 
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- 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 về dự thảo Đề cương Đề án (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). 

Bên cạnh đó, 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). 

- 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). 

- 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; ... 

- 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 

- Nâng cấp, hoàn thiện 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 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 
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Chính phủ, kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia và đã cơ bản 

thực hiện đầy đủ các quy định tại các Thông tư: số 01/2019/TT-BNV, số 

02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đến thời điểm hiện tại, Bộ và các đơn vị thuộc 

Bộ đã hoàn toàn xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực 

hiện gửi, nhận hoàn toàn văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy (trừ văn bản 

mật) theo nội dung Công văn số 2887/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ. 

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 (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. 

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

Phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin, an ninh mạng, bảo mật thông tin, dữ liệu trong việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử 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 Kế hoạch đã phê duyệt
1
. Cụ thể: 

- Cục đã tham mưu, 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, ban hành. 

- 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 theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 

tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;  

                                                 
1
 Quyết định số 3313/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2017 
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- 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 tháng 9 

năm 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. 

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Trong 3 tháng cuối năm 2019, Cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên 

quan trực thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành liên quan và Sở Tài nguyên 

và Môi trường các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, quy chuẩn 

kỹ thuật, quy định kỹ thuật: Hoàn thành sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành 

hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản quản lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật bảo đảm đầy đủ 

cơ sở pháp lý phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ 

điện tử theo kế hoạch. 

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

liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử 

a) Triển khai tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi 

trường (phiên bản 2.0) sau khi được ban hành tại Bộ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động 

của Bộ, ngành; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo 

đảm được 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; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

c) Thực hiện xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức 

triển khai các đề án (tại Nghị quyết 17/NQ-CP):  

- Hoàn thiện đề án Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia kết nối, chia sẻ dữ liệu 

với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, 

ngành, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 
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- Hoàn thiện đề án xây dựng, 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 bộ, 

ngành, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 

- Hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia cung 

cấp hạ tầng dữ liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển Chính phủ điện tử, các dịch 

vụ công trực tuyến, phát triển đô thị thông minh, triển khai trong giai đoạn 2019 - 

2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025. 

d) Từng bước triển khai xây dựng trục tích hợp ngành tài nguyên và môi 

trường, liên kết các cơ quan từ trung ương tới địa phương có liên quan đến chia sẻ, 

khai thác thông tin dữ liệu. 

e) Sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước 

trong Bộ, kết nối đầy đủ với trục liên thông văn bản của Chính phủ. 

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, mức độ hài lòng của 

người dân và doanh nghiệp. 

a) Cung cấp tất cả các dịch vụ công của Bộ trên môi trường điện tử, trực 

tuyến; kết nối, liên thông Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019). Bảo đảm 

công khai các kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

b) Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông 

tin điện tử của tất cả các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 

tử của cơ quan nhà nước. 

c) Bảo đảm từ 70% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4, 

kết nối với Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN để rút ngắn thời gian 

thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp theo lộ 

trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

d) Xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức và cá nhân về tài nguyên và môi trường; kết nối với tất cả hệ 

thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các địa phương và các bộ, 

ngành. 

4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 
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a) Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh theo Kế hoạch đã 

được Bộ trưởng phê duyệt (tại Quyết định số 3313/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 

năm 2017); tuyên truyền nâng cao nhận thức, bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định. 

b) Triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt 

Nam. 

c) Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật: nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ theo hướng hiện đại, đảm bảo cung 

cấp cho công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ và chính 

phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng công 

việc chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ. 

Trên đây là báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, việc 

thực hiện ký số các văn bản và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ 9 tháng 

đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai trong 3 tháng cuối 

năm 2019, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường kính gửi Bộ 

để theo dõi, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để b/c); 

- Lưu: VT, HTTT. 

CỤC TRƯỞNG 

Lê Phú Hà 



PHỤ LỤC 1 

1. Gửi nhận văn bản điện tử trong Bộ - Quý III (01/07/2019 đến 30/09/2019) 

STT Cơ quan/Đơn vị phát hành văn bản 
Văn bản đã phát hành 

Tổng số Ký số Tỷ lệ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 3.009 2947 97.9% 

1 Vụ Hợp tác quốc tế 371 371 100.0% 

2 Vụ Kế hoạch - Tài chính 205 202 98.5% 

3 Vụ Khoa học và Công nghệ 194 194 100.0% 

4 Vụ Pháp chế 250 248 99.2% 

5 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền 72 72 100.0% 

6 Vụ Tổ chức cán bộ 166 165 99.4% 

7 Thanh tra Bộ 177 147 83.1% 

8 Văn phòng Bộ 148 122 82.4% 

9 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 450 436 96.9% 

10 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 1.241 1225 98.7% 

11 Tổng cục Quản lý Đất đai 807 748 92.7% 

12 Tổng cục Môi trường 2.229 2065 92.6% 

13 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 649 648 99.8% 

14 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT 212 212 100.0% 

15 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 372 371 99.7% 

16 Cục Biến đổi khí hậu 349 294 84.2% 

17 Cục Quản lý Tài nguyên nước 646 509 78.8% 

18 Cục Viễn thám Quốc gia 265 246 92.8% 

19 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 115 109 94.8% 

20 Báo Tài nguyên và Môi trường 39 18 46.2% 

21 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 25 25 100.0% 

22 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 255 185 72.5% 

23 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 114 97 85.1% 

24 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 21 14 66.7% 

25 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 421 416 98.8% 

26 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 104 80 76.9% 

27 Viện Khoa học tài nguyên nước 106 90 84.9% 

28 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 140 124 88.6% 

29 Trung tâm Truyền thông TN&MT 91 74 81.3% 

30 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 862 766 88.9% 

31 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM 171 0 0.0% 

32 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 130 63 48.5% 

33 Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng 61 48 78.7% 

34 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 75 46 61.3% 

35 Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 170 157 92.4% 

36 Tổng Công ty TN&MT Việt Nam 164 0 0.0% 

37 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và 

Bản đồ Việt Nam 
109 15 13.8% 

38 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam 31 0 0.0% 

39 
Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia về TNMT và 

BĐKH 
39 9 23.1% 

TỔNG CỘNG: 15.055 13.558 90.1% 
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2. Gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia - Quý III 

 

STT 
Cơ quan/Đơn vị phát hành văn bản 

Văn bản đã phát hành 

Tổng số Ký số Tỷ lệ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.781 1.759 98% 

1 Cục Biến đổi khí hậu 6 5 83% 

2 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT 15 15 100% 

1 Cục Quản lý Tài nguyên nước 131 96 73% 

2 Cục Viễn thám quốc gia 6 4 66% 

3 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 41 41 100% 

4 Thanh tra Bộ 21 21 100% 

5 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 9 4 44% 

6 Trung tâm Truyền thông TN&MT 15 9 60% 

7 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 3 2 66% 

8 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 45 45 100% 

9 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 48 41 85% 

10 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 71 71 100% 

11 Tổng cục Môi trường 600 518 86% 

12 Tổng cục Quản lý Đất đai 268 238 88% 

13 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 331 323 97% 

14 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 2 2 100% 

15 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 24 21 87% 

16 Viện Khoa học tài nguyên nước 6 4 66% 

17 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 6 5 83% 

18 Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 2 2 100% 

TỔNG CỘNG 3.431 3.226 94% 
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PHỤ LỤC 2 

1. Gửi nhận văn bản điện tử trong Bộ  - 9 tháng đầu năm 2019 

 

STT Cơ quan/Đơn vị phát hành văn bản 
Văn bản đã phát hành 

Tổng số Ký số Tỷ lệ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 8.192 6.443 78.6% 

1 Vụ Hợp tác quốc tế 1.024 1.011 98.7% 

2 Vụ Kế hoạch - Tài chính 616 581 94.3% 

3 Vụ Khoa học và Công nghệ 538 536 99.6% 

4 Vụ Pháp chế 711 694 97.6% 

5 Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền 195 183 93.8% 

6 Vụ Tổ chức cán bộ 507 489 96.4% 

7 Thanh tra Bộ 501 372 74.3% 

8 Văn phòng Bộ 406 283 69.7% 

9 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 1.336 936 70.1% 

10 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 3.232 2.598 80.4% 

11 Tổng cục Quản lý Đất đai 2.147 1.947 90.7% 

12 Tổng cục Môi trường 7.050 4.298 61.0% 

13 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 1.713 1.509 88.1% 

14 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 654 652 99.7% 

15 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 1.138 1.084 95.3% 

16 Cục Biến đổi khí hậu 906 644 71.1% 

17 Cục Quản lý Tài nguyên nước 1.593 1.105 69.4% 

18 Cục Viễn thám Quốc gia 777 686 88.3% 

19 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 288 265 92.0% 

20 Báo Tài nguyên và Môi trường 104 25 24.0% 

21 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 69 68 98.6% 

22 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 819 457 55.8% 

23 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 277 100 36.1% 

24 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 58 24 41.4% 

25 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 1.290 1.269 98.4% 

26 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 333 222 66.7% 

27 Viện Khoa học tài nguyên nước 336 281 83.6% 

28 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 336 266 79.2% 

29 Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 246 114 46.3% 

30 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2.791 1.447 51.8% 

31 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM 1.123 0 0.0% 

32 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 330 116 35.2% 

33 Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng 197 156 79.2% 

34 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 239 93 38.9% 

35 Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia 455 331 72.7% 

36 Tổng Công ty TN&MT Việt Nam 581 0 0.0% 

37 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản 

đồ Việt Nam 
391 43 11.0% 

38 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam 125 0 0.0% 

39 Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia về TNMT và BĐKH 118 12 10.2% 

TỔNG CỘNG 43.742 31.340 71.6% 
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2. Gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục văn bản quốc gia (từ 12/3 – 30/9/2019) 

STT Cơ quan/Đơn vị phát hành văn bản 
Văn bản đã phát hành 

Tổng số Ký số Tỷ lệ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 3.884 3.750 91% 

1 Cục Biến đổi khí hậu 9 8 88% 

2 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 31 31 100% 

3 Cục Quản lý Tài nguyên nước 205 151 73% 

4 Cục Viễn thám quốc gia 9 7 77% 

5 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 94 74 78% 

6 Thanh tra Bộ 34 33 97% 

7 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 13 8 61% 

8 Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 30 11 36% 

9 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 3 2 66% 

10 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 71 69 97% 

11 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 73 60 82% 

12 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 138 135 97% 

13 Tổng cục Môi trường 1.028 863 83% 

14 Tổng cục Quản lý Đất đai 401 363 90% 

15 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 542 519 95% 

16 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 2 2 100% 

17 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 46 41 89% 

18 Viện Khoa học tài nguyên nước 7 5 71% 

19 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 4 1 25% 

TỔNG CỘNG 6.634 5.962 90% 
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