
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 1085/STTTT-CNTT 

V/v góp ý dự thảo Đề án “Giám sát tài nguyên 

và môi trường bằng công nghệ viễn thám”  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện Văn bản số 7859/UBND-NL2 ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc góp ý dự thảo Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công 

nghệ viễn thám”; sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh 

thống nhất với dự thảo và có thêm ý kiến như sau: 

1. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu, trình Thủ 

tướng Chính phủ 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 xin ý kiến các địa phương tại Văn bản số 5777/BTNMT-CNTT 

ngày 06/11/2019). Vì vậy, đề nghị bổ sung làm rõ khả năng đồng bộ, liên thông, 

sử dụng chung về dữ liệu của 2 Đề án này. 

2. Đề nghị bổ sung nội dung về bảo đảm an toàn thông tin và đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực bảo đảm thực hiện Đề án có hiệu quả. 

3. Dự thảo Đề án chưa có phần Khái toán kinh phí thực hiện, đề nghị xem 

xét bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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