
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ  

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /GM-CNTT 

V/v mời họp, góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy 

định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công 

tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, 

dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 

 

                            

      Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 
 

Kính mời: Thành viên Tổ soạn thảo  

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo văn bản số 7374/BTNMT-PC ngày 28/12/2020 và 

3971/BTNMT-PC ngày 19/7/2021; 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành quy định kỹ 

thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp 

thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường trân trọng kính mời thành viên Tổ soạn thảo tham dự cuộc 

họp xây dựng dự thảo Thông tư nêu trên, cụ thể: 

- Thời gian: 9h00, thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2021. 

- Hình thức: trực tuyến tại địa chỉ https://hoptructuyen3.monre.gov.vn/TT 

- Thành phần: Các thành viên Tổ soạn thảo. 

- Nội dung: Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư. 

Tài liệu cuộc họp được gửi email cho các thành viên Tổ soạn thảo và đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://dinte.gov.vn; Mục Tài 

liệu - Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công 

tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và 

môi trường. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Đoàn Thanh Thủy, Điện thoại: 0984 811 004; 

Email: dtthuy_cntt@monre.gov.vn. 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trân trọng kính mời 

các đồng chí tham dự và chuẩn bị ý kiến góp ý để cuộc họp đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, PCQLCNTT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Phú Hà 
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