
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /GM-CNTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

 
 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trân trọng kính mời: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

tham dự “Hội thảo khoa học về hệ thống cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia 

giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, 

viên chức ngành tài nguyên và môi trường” 

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai 

đoạn 2016 - 2025; Quyết định số 3064/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ 

nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, trong đó có 

nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy 

các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường”; Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ 

chức Hội thảo khoa học về hệ thống cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy 

các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn và cơ sở dữ liệu giảng viên 

tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công 

chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; giới thiệu, hướng dẫn sử 

dụng phần mềm quản lý, khai thác thông tin giảng viên từ cơ sở dữ liệu giảng 

viên đã xây dựng; xin ý kiến về các thông tin tích hợp, chia sẻ với các hệ thống 

khác như: hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức ngành tài nguyên và 

môi trường, hệ thống quản lý chuyên gia nghiên cứu khoa học trong và ngoài 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, ngày 09/9/2022. 

Ban Tổ chức bố trí xe đón đại biểu, học viên vào hồi 08 giờ 30, thứ Sáu, 

ngày 09/9/2022 tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường.  

3. Địa điểm: Nhà khách Thanh niên, số 8 Yết Kiêu, Vạn Hương, Đồ Sơn, 

Hải Phòng (khu Bến Thốc, Đồ Sơn). 

4. Thành phần: 
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- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng các 

đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc phòng/ban) và cán bộ phụ 

trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức thuộc các đơn vị trực thuộc 

Bộ. 

- Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức Cục Công nghệ thông tin và 

Dữ liệu tài nguyên môi trường. 

- Thành viên tham gia xây dựng Đề tài. 

5. Kinh phí: 

- Ban Tổ chức chi trả các khoản chi phí: tài liệu, báo cáo viên, phòng 

trường, trang thiết bị phục vụ tổ chức hội thảo và tiền thuê phòng ngủ cho công 

chức khối cơ quan Bộ, Ban Tổ chức theo quy định.  

- Cơ quan, đơn vị cử học viên tham dự hội thảo chi trả tiền ăn, thuê phòng 

ngủ và các chi phí khác (nếu có) cho đại biểu tham dự theo quy định. 

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

kính mời các cơ quan, đơn vị cử đại biểu tham dự hội thảo theo thành phần nêu 

trên. Thông tin đại biểu tham dự hội thảo (có mẫu gửi kèm) gửi về Ban tổ chức 

xin liên hệ với Ông Nhâm Ngọc Tân, số điện thoại: 0905769576, email: 

nntan@monre.gov.vn trước ngày 06/9/2022 để thực hiện các thủ tục tổ chức hội 

thảo./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHCN 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Khuất Hoàng Kiên 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Hệ thống cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy các chương 

trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường 

Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện 

14h00 – 14h10 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

14h10 – 14h20 Giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 

14h20 – 14h30 Khai mạc hội thảo 

Lãnh đạo Cục 

CNTT&DL 

TNMT 

14h30 – 15h00 

Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn giảng viên 

tham gia giảng dạy các chương trình bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, 

viên chức ngành TN&MT 

Đại diện Vụ Tổ 

chức cán bộ, Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường 

15h00 – 15h30 
Giới thiệu về CSDL giảng viên và phần 

mềm quản lý, khai thác CSDL giảng viên 

Cục CNTT&DL 

TNMT 

15h30 – 15h45 Nghỉ giải lao  

15h45 – 16h15 
Tích hợp, chia sẻ thông tin giảng viên với 

các hệ thống khác của Bộ TN&MT 

Cục CNTT&DL 

TNMT 

16h15 – 16h50 Thảo luận Các đại biểu 

16h50 – 17h00 Kết luận & bế mạc hội thảo 

Lãnh đạo Cục 

CNTT&DL 

TNMT 

 

Trang web Tài liệu hội thảo: http://tailieuhoinghi.monre.gov.vn 

Mã QR 

 

http://tailieuhoinghi.monre.gov.vn/


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

                 ... tên đơn vị ... 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh ph 

 

DANH SÁCH 

Cử đại biểu tham dự hội thảo khoa học về hệ thống cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường 

(Kèm theo Văn bản số ……………………………………………………………………………………) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ, 

chức danh 
Đơn vị đang công tác 

Đăng ký đi xe 

của Ban Tổ chức 

Điện thoại di động, 

email Nam Nữ 
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DANH SÁCH KHÁCH MỜI THAM GIA HỘI THẢO 

STT Tên tổ chức/Cơ quan 

1 Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường 

3 Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường 

4 Tổng cục Khí tượng thủy văn 

5 Tổng cục Môi trường 

6 Tổng cục Quản lý đất đai 

7 Tổng cục Địa chất Khoáng sản 

8 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

9 Cục Viễn thám Quốc gia 
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