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           Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương ven biển 

 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

giao chủ trì thực hiện Dự án “Xây dựng khung kiến trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin phục vụ đồng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển quốc gia và 

cơ sở dữ liệu biển địa phương” (gọi tắt là Dự án). Dự án đã được Tổng cục trưởng 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phê duyệt nội dung và dự toán tại Quyết định 

số 391/QĐ-TCBHĐVN ngày 30 tháng 10 năm 2017, thời gian thực hiện từ năm 

2017-2019, mục tiêu, sản phẩm chính như sau:  

- Mục tiêu của Dự án: xây dựng khung kiến trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin phục vụ cho việc đồng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển 

quốc gia và cơ sở dữ liệu biển địa phương nhằm nâng cao năng lực thực hiện quản 

lý nhà nước, tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, hải đảo theo hướng hiện đại, 

phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; đảm 

bảo được tính thống nhất, đồng bộ trong xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo ở các địa phương.  

- Sản phẩm chính của Dự án: Khung kiến trúc cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo địa phương; Giải pháp, hệ thống phần mềm chia sẻ, đồng 

bộ, cập nhật cơ sở dữ liệu địa phương và Dự thảo Quyết định ban hành khung kiến 

trúc cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo của địa phương. Sản phẩm 

của dự án sau khi được nghiệm thu sẽ được Tổng cục bàn giao cho các địa phương 

triển khai áp dụng, thực hiện tại địa phương để đồng bộ, thống nhất với Khung 

kiến trúc cơ sở dữ liệu tại Tổng cục Biển và Hải dảo Việt Nam. 

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia đã thực hiện hoàn 

thành Dự án và trình Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nghiệm thu. Để đảm bảo 

chất lượng và tính khả thi khi triển khai, áp dụng sản phẩm trên thực tế, Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam trân trọng đề nghị quý Sở có ý kiến đối với sản phẩm 

của Dự án. 

Tài liệu gửi kèm gồm: 

 - Khung kiến trúc cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo địa 

phương; Giải pháp, hệ thống phần mềm chia sẻ, đồng bộ, cập nhật cơ sở dữ liệu 

địa phương. 



2 

 

 - Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm; 

- Dự thảo quyết định ban hành khung kiến trúc cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trường biển và hải đảo địa phương; 

- Quyết định phê duyệt Dự án; 

 - Thuyết minh Dự án. 

Sản phẩm phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm tại 

địa chỉ: http://data.vodic.vn 

Mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm xin liên hệ Bà Đỗ Thị Trinh, số điện 

thoại: 0912.855.505, email: dotrinh@vodic.vn 

Văn bản của quý Sở đề nghị gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Biển 

và Hải đảo Việt Nam trước ngày 16/6/2020 theo địa chỉ: số 83 Nguyễn Chí Thanh, 

quận Đống Đa, Hà Nội (kèm file số theo địa chỉ: vukhtc_tcb@monre.gov.vn) để 

tổng hợp, nghiệm thu Dự án.  

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Sở./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi (để báo cáo); 

- TT DLBQG 

- Lưu: KHTC, Ha08. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Trường Sơn 

 

http://data.vodic.vn/
mailto:dotrinh@vodic.vn

		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-10T09:05:44-0700
	Việt Nam
	Nguyễn Huy Hoàng<nhhoang_tcb@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-10T10:49:26+0700
	Việt Nam
	Phạm Ngọc Long<pnlong@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-10T12:33:44+0700
	Việt Nam
	Vũ Trường Sơn<vtson_tcb@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-10T15:29:28+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam<tcbhdvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-10T15:29:43+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam<tcbhdvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-10T15:29:59+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam<tcbhdvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




