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V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống 

thông tin ngành tài nguyên và môi trường 

                            

Hà Nội, ngày              tháng         năm 2020 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

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

Trung ương. 

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường được Bộ giao chủ trì tổ 

chức xây dựng Dự thảo Thông tư “Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, 

duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường”. 

Đến thời điểm hiện tại, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư và trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên 

cứu, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo để Tổ soạn thảo tiếp thu,  chỉnh sửa, hoàn 

thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường, số 28 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; bản 

số gửi vào email: cuccntt@monre.gov.vn trước ngày 26 tháng 5 năm 2020. 

Dự thảo Thông tư được gửi kèm Công văn hoặc tại địa chỉ: 

http://dinte.gov.vn/ Mục: Tài liệu. 

Thông tin chi tiết liên hệ Bà Đoàn Thanh Thủy; ĐT: 098.481.1004; email: 

dtthuy_ccntt@monre.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PCQLCNTT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 
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