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Số:           /CNTT-KHTC 

V/v xin ý kiến dự thảo Chương trình chuyển 

đổi số tài nguyên và môi trường  

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

 

Triển khai nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao thực hiện Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tiến hành 

khảo sát, nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chương trình chuyển đổi số tài nguyên 

và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gửi kèm theo). 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường kính đề nghị 

Quý Đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý để Chương trình được hoàn thiện, 

thực tiễn, thuận lợi trong triển khai chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và 

môi trường, góp phần tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị 

thông minh. 

Ý kiến của Quý Đơn vị, đề nghị gửi về Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường trước ngày 22 tháng 01 năm 2021 để tổng hợp, hoàn 

thiện, thực hiện thủ tục trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.  

Thông tin liên hệ: đ/c Bùi Mạnh Khôi, ĐT: 0902164919, email: 

bmkhoi@monre.gov.vn). 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC.  

CỤC TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Lê Phú Hà  
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