
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 Số:       /BTNMT-CNTT 

V/v lấy ý kiến dự thảo Đề án Xây dựng  

Hệ thống CSDL liên ngành về đồng bằng 

sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững 

và thích ứng với biến đổi khí hậu (lần 2) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

Hà Nội,  ngày     tháng    năm 2019 

 
Kính gửi: ……………………………………………………………… 

Triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 

2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng 

với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng và trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ 

liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí hậu”.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

văn bản số 2380/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 3 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã nghiên cứu, cập nhật, bổ sung và giải trình một số nội dung trong dự 

thảo Đề án. 

Để hoàn thiện Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định; đảm bảo thực hiện Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 

số 120/NQ-CP tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan tiếp tục nghiên cứu, 

đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án. 

Tài liệu đề án, đề nghị tải xuống tại địa chỉ: http://dinte.gov.vn, mục Tài 

liệu, bao gồm: 

1. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án (lần 2); 

2. Dự thảo Đề án; 

3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

4. Hồ sơ về quá trình lập Đề án: bao gồm các văn bản phối hợp thực hiện, 

đóng góp ý kiến về dự thảo Đề án của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan (lần 1); ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam tại văn bản số 2380/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 3 năm 2019; các báo 

cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

http://dinte.gov.vn/
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Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

03 tháng 6 năm 2019 (qua Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường, địa chỉ: Số 28 Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; đầu mối kỹ thuật: 

đ/c Đặng Thị Thu Trang, điện thoại: 0902010986), bản số gửi vào email: 

cuccntt@monre.gov.vn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được 

sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng CP (đề b/c); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h); 

- Sở TN&MT (để p/h); 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 

mailto:cuccntt@monre.gov.vn


 

PHỤ LỤC 

Danh sách các bộ, ngành, địa phương xin ý kiến về dự thảo Đề án  

“Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long 

phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” 

(Kèm theo Công văn số         /BTNMT-CNTT ngày      tháng     năm 2019  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1.  Ủy hội sông Mê Công  

2.  Ủy ban sông Mê Công Việt Nam  

3.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

4.  Bộ Tài chính  

5.  Bộ Ngoại giao  

6.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

7.  Bộ Khoa học và Công nghệ  

8.  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  

9.  Bộ Văn hóa, Thể thảo và Du lịch  

10.  Bộ Công thương  

11.  Bộ Y tế  

12.  Bộ Giáo dục và Đào tạo  

13.  Bộ Giao thông Vận tải  

14.  Bộ Thông tin và Truyền thông  

15.  Bộ Xây dựng  

16.  Bộ Tư pháp  

17.  Ủy ban Dân tộc  

18.  Tỉnh Long An  

19.  Tỉnh Tiền Giang  

20.  Tỉnh Bến Tre  

21.  Tỉnh Trà Vinh  

22.  Tỉnh Vĩnh Long  

23.  Tỉnh Đồng Tháp  

24.  Tỉnh An Giang  

25.  Tỉnh Kiên Giang  
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26.  Tỉnh Cần Thơ  

27.  Tỉnh Hậu Giang  

28.  Tỉnh Sóc Trăng  

29.  Tỉnh Bạc Liêu  

30.  Tỉnh Cà Mau  
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