
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1032 /STTTT-CNTT
 

V/v đề nghị đồng ý cho nghiên cứu xây 

dựng dữ liệu không gian SDI trên điạ bàn 

và ủy quyền xử lý kiến nghị của Trường 

Đại học Khoa học – Đại học Huế 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Ngày 05/11/2019, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế có Công văn 

số 311/ĐHKH-KHCN-HTQT về việc đề nghị phối hợp viết dự án nghiên cứu 

khoa học bằng Quỹ VinTec City (có bản chụp Công văn và thông tin chung kèm 

theo); Sau khi nghiên cứu và xin ý kiến của các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài 

nguyên và Môi trường (tại VB số 1004/STTTT-CNTT ngày 05/11/2019; số 

3406/STNMT-CCBĐ ngày 08/11/2019; số 1702/SKHCN-KH ngày 06/11/2019), 

Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất, báo cáo và đề nghi như sau: 

- Sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng nền 

tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ xây dựng đô thị thông minh và 

chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh” không chỉ ý nghĩa trong quản lý ngành tài 

nguyên môi trường mà còn giúp tạo lập nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ xây 

dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh, đây là nội dung mà tỉnh ta rất 

cần trong những năm tới. 

- Kinh phí để thực hiên việc nghiên cứu do Quỹ VinTec City đảm bảo 

(Quỹ nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Vincom) là điều kiện thuận lợi trong 

việc giảm tải ngân sách của tỉnh và thời gian nộp hồ sơ để Quỹ xem xét là trước 

15/11 (theo văn bản của Trường). 

- Các đơn vị đã đồng ý và cử cán bộ tham gia, phối hợp viết thuyết minh 

dự án nghiên cứu khoa học (có văn bản kèm theo). 

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND tỉnh đồng ý 

cho phép nghiên cứu Đề tài nêu trên từ nguồn kinh phí của Quỹ VinTec City  và 

ủy quyền Sở Thông tin và Truyền thông trả lời  đề nghị của Trường Khoa học - 

Đại học Huế; chủ trì, phối hợp đảm bảo thời gian nộp hồ sơ xem xét đề tài./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Trần Tuấn Nghĩa – PVP Đoàn ĐBQH, 

HĐND&UBND tỉnh (phụ trách Sở). 

- Các sở KHCN, TNMT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 
 

Bùi Đắc Thế 
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