
Kiến trúc CPĐT hướng tới
Chính phủ số Ngành TNMT
Phiên bản 3.0

19.11.2021 - DINTE



Nội dung

1. Hiện trạng về kiến trúc CPĐT ngành TNMT, PB 2.0
2. Nhu cầu cập nhật kiến trúc
3. Thông tin chung kiến trúc  CPĐT  hướng tới Chính phủ số

ngành TNMT, PB 3.0
4. Nội dung kiến trúc

1. Kiến trúc hiện trạng
2. Kiến trúc mục tiêu

1. Các nguyên tắc kiến trúc
2. Kiến trúc khái niệm tổng thể

1. Các chương trình chiến lược CĐS
2. Kiến trúc nghiệp vụ & ứng dụng

3. Kiến trúc hệ thống thông tin và các nền tảng

3. Kiến trúc mức logic
1. Kiến trúc nghiệp vụ
2. Kiến trúc dữ liệu

3. Kiến trúc ứng dụng
4. Kiến trúc hạ tầng & ATTT

3. Các khoảng cách
4. Lộ trình chuyển đổi

5. Tổ chức thực hiện
1. Tuân thủ kiến trúc
2. Trách nhiệm của các đơn vị



Kiến trúc CPĐT 2.0
• Ngày 16/12/2019, Bộ TNMT Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên

bản 2.0) Quyết định 3196. Kiến trúc 2.0 bao gồm:
• CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

• I. Khái niệm
• II. Mục đích và phạm vi áp dụng
• III. Nguyên tắc xây dựng kiến trúc
• IV. Tầm nhìn và định hướng phát triển Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi

trường đến năm 2025
• CHƯƠNG II: KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
• NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, PHIÊN BẢN 2.0

• I. Sơ đồ tổng thể kiến trúc CPĐT của ngành TN&MT
• II. Kiến trúc nghiệp vụ
• III. Kiến trúc thông tin, dữ liệu
• IV. Kiến trúc ứng dụng và dịch vụ
• V. Kiến trúc kỹ thuật công nghệ
• VI. Kiến trúc an toàn thông tin

• CHƯƠNG III: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
• I. Giai đoạn 2019 - 2020
• II. Giai đoạn 2020 - 2025

• CHƯƠNG IV: KHUNG THAM CHIẾU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
CẤP TỈNH

• CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
• PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỊCH VỤ, HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU
• PHỤ LỤC 02: MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN /CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
• PHỤ LỤC 03: HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN



Hiện trạng

• Các mô hình kiến trúc hiện trạng về nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, hạ
tầng, ATTT

• Nghiệp vụ: Hướng tới các nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành;
• Ứng dụng: Tập trung vào tin học hóa, hỗ trợ các nghiệp vụ;
• Nền tảng: Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (duy nhất);
• Dữ liệu: Tập trung vào thu thập, thu nhận và công bố chia sẻ;
• Hạ tầng: Private Cloud, cung cấp một số dịch vụ dưới dạng IaaS
• An toàn thông tin: Theo quy định của Chính phủ và Bộ TTTT



Nhu cầu cập nhật - Nhu cầu từ Chính phủ và
cơ quan quản lý
1. Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (tại

Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT):
1. Mô hình tham chiếu (nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin);
2. Kiến trúc CPĐT/CQĐT của các Bộ, ngành, địa phương phải được xây dựng, cập nhật theo 05 kiến trúc thành phần

(nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin)

2. Ngày 03 tháng 6 năm 2020, QUYẾT ĐỊNH 749/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN
NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”:

1. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện
nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; các cơ sở dữ liệu
về lĩnh vực khác (nền địa lý quốc gia; quan trắc tài nguyên và môi trường; đa dạng sinh học; nguồn thải; viễn thám; biển
và hải đảo; biến đổi khí hậu; khí tượng - thủy văn; địa chất - khoáng sản;...); xây dựng bản đồ số quốc gia mở làm nền
tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát,
quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

3. Ngày 27 tháng 03 năm 2021, QUYẾT ĐỊNH 468/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

4. Ngày 15 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH 942/QĐ-TTg:  Phê duyệt “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”:

1. Xây dựng bản đồ số quốc gia mở làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế - xã hội
2. Phát triển Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia

5. Dự thảo Nghị định Về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước



Nhu cầu cập nhật - Nhu cầu từ Bộ và
ngành TNMT
1. Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (

dự thảo đang trình)
2. Ngày 10 tháng 3 năm 2021, QUYẾT ĐỊNH 417: Phê duyệt “ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”:
3. QUYẾT ĐỊNH 1083 ngày 1 tháng 6 năm 2021  Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây

dựng hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”
4. QUYẾT ĐỊNH 1103 Ngày 2/6/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hoàn

thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông
tin”

5. QUYẾT ĐỊNH 1104 ngày 2/6/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Chuyển đổi số
ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)”

6. Tích hợp kiến trúc của các hệ thống quan trọng: Đất đai, NSDI, Quan trắc TNMT
7. Tích hợp kiến trúc của các lĩnh vực theo định hướng chuyển đổi số.
8. Tích hợp kiến trúc của các Sở TNMT theo định hướng chuyển đổi số



Nhu cầu cập nhật - Nhu cầu từ cập nhật
công nghệ
1. Danh tính số: Địa chỉ số - QR Code

2. Nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động

3. Các hệ thống giám sát: Hệ thống kiểm định chức năng, hiệu năng các sản phẩm, giải pháp phục vụ Chính phủ
số; Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số; Xây dựng Hệ thống giám
sát các nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

4. Bản đồ số quốc gia mở

5. Các nền tảng QG: Nền tảng họp trực tuyến; Nền tảng làm việc, cộng tác trên môi trường số dựa trên; Nền
tảng điện toán đám mây Chính phủ; Nền tảng trợ lý ảo

6. Công nghệ biểu diễn VR – AR

7. Công nghệ xử lý: IoT, Big Data, AI

8. Công nghệ xác thực và lưu trữ dữ liệu phân tán Blockchain

9. Các nền tảng quốc gia: Đám mây CPĐT, các hệ thống điều hành CP ( VBĐH, CDVCQG, Báo cáo, Cổng dữ
liệu, Tham vấn …)



Phát triển dữ liệu số quốc gia
• Phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm

cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa
các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác
cao, mở dữ liệu theo quy định của pháp luật để phát triển Chính phủ số, kinh tế số,
xã hội số.

• Các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai các dịch vụ cơ bản, thiết yếu liên quan
đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cần được phát triển trước. Xác
định dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp là dữ liệu trụ cột, cốt lõi cần phải hoàn
thành, đưa vào khai thác sớm để dẫn dắt, liên kết, thống nhất toàn bộ dữ liệu trong
cơ quan nhà nước về các ngành, lĩnh vực.

• Xây dựng dữ liệu có phạm vi toàn quốc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên dữ
liệu trong các lĩnh vực quan trọng: hạ tầng không gian địa lý; bảo hiểm, y tế, an sinh
xã hội; tài chính; căn cước; hộ tịch; giáo dục; đào tạo; cán bộ công chức, viên chức;
nông nghiệp; lao động, việc làm; phương tiện giao thông, xây dựng, xuất nhập khẩu.



Mục tiêu của Kiến trúc TNMT 3.0

1. Cập nhật theo yêu cầu của CP, của lãnh đạo Bộ, sự phát triển của ngành,
ứng dụng các tiến bộ công nghệ

2. Định nghĩa các chương trình chiến lược về chuyển đổi số đáp ứng nhu
cầu chuyển đổi số của ngành

3. Hình thành hoạch định tổng thể hạ tầng số, các nền tảng số tích hợp
thống nhất giữa các lĩnh vực và xây dựng các nền tảng dùng chung

4. Xây dựng các kiến trúc tham chiếu
5. Định nghĩa lộ trình chuyển đổi phù hợp
6. Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn và khung quản trị để giám sát phát

triển chuyển đổi số theo đúng quy hoạch kiến trúc.



Yêu cầu KTTT 3.0
1. Nâng cấp nền tảng điều hành tích hợp với các nền tảng QG: Dịch vụ công, văn

bản điều hành, báo cáo, tham vấn … CHỦ ĐỘNG hỗ trợ ra quyết định dựa
trên dữ liệu

1. Thiết lập nền tảng dữ liệu TNMT; Hình thành CSDL quốc gia về TNMT bám sát
theo khung dữ liệu tham chiếu của các ngành, lĩnh vực

2. Hoạch định các nền tảng CPS trong một kiến trúc thống nhất và có khả năng
tích hợp chia sẻ với các hệ thống quốc gia

3. Quy hoạch Hạ tầng số dùng chung cho Bộ, ngành. Nâng cấp, tạo lập đám mây
số TNMT tích hợp với Đám mây CPĐT, Đám mây công cộng

4. Tích hợp vào trục NDXP và cổng dữ liệu QG ( NĐ 47)
5. Tích hợp vào nền tảng ATTT QG và bảo đảm an toàn thông tin theo các quy

định
6. Ban hành các kiến trúc tham chiếu của ngành
7. Nền tảng trên ứng dụng di động
8. Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp



Nội dung KTTT TNMT 3.0

1. Kiến trúc mức khái niệm
2. Kiến trúc logic
3. Phân tích khoảng cách
4. Lộ trình chuyển đổi
5. Tổ chức thực hiện



Kiến trúc mục tiêu

• Các CT chuyển đổi số chiến lược và Tầm nhìn kiến trúc
• Nguyên tắc
• Kiến trúc khái niệm

• Kiến trúc nghiệp vụ và dữ liệu
• Kiến trúc hệ thống CNTT

• Kiến trúc mức logic
• Kiến trúc nghiệp vụ
• Kiến trúc dữ liệu
• Kiến trúc ứng dụng
• Kiến trúc Hạ tầng và ATTT



Các CT chuyển đổi số chiến lược & tầm nhìn
của kiến trúc

CTCL1: Một bộ TNMT
thống nhất:

• Người dân, doanh
nghiệp, cơ quan giao
dịch dễ dàng thông
qua các Một cửa
nhất quán của Bộ
TNMT: Dịch vụ công,
VBĐH, Chia sẻ dữ
liệu, Hạ tầng…

CTCL2: Lấy người dùng
làm trung tâm:

• Thống nhất tích hợp
trải nghiệm đa kênh
của người dùng
thông qua định danh
số tích hợp, các dịch
vụ nghiệp vụ, dịch vụ
dữ liệu, dịch vụ hạ
tầng cá thể hóa theo
người dùng, người
dùng chỉ nhập dữ
liệu một lần

CTCL3: Điều hành dựa
trên dữ liệu:

• Dữ liệu hoạt động từ
tất cả các nguồn liên
quan được tích hợp
để hình thành cơ sở
hỗ trợ ra quyết định
cho lãnh đạo và nhà
quản lý, người dùng
trong toàn hệ thống.
Hình thành dữ liệu
chủ TNMT.

CTCL4: Hiện đại hóa
môi trường số TNMT:

• Chuyển đổi các hệ
thống sẵn có theo
quy hoạch kiến trúc,
bảo đảm hiệu quả
đầu tư, tăng cường
sử dụng các dịch vụ
dùng chung và giảm
thiểu chi phí vận
hành, tối ưu hóa và
tự động hóa hoạt
động giám sát chất
lượng dựa trên các
ứng dụng giám sát.



Các nguyên
tắc kiến trúc

1. Once only: người dân, doanh nghiệp, công chức chỉ nhập dữ liệu
một lần

2. Điều hành dựa trên dữ liệu: Giám sát chất lượng thông qua dữ liệu
giao dịch để đo kiểm chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ

3. Người dân doanh nghiệp làm trung tâm: các ứng dụng tích hợp
định danh số, dịch vụ hóa nghiệp vụ và cung cấp công cụ, tiện ích
theo nhu cầu cá thể hóa của người dùng.

4. Data as a service: dữ liệu sẵn sàng để cung cấp như dịch vụ trong
toàn ngành

5. Dữ liệu là tài sản: quản trị dữ liệu theo hướng có sở hữu, có trách
nhiệm, hình thành dữ liệu chủ của ngành

6. Service Oriented Architecture: các ứng dụng tích hợp theo mô
hình SOA, đẩy mạnh API và Microservies

7. IaaS: hạ tầng như dịch vụ, phát triển đám mây số TNMT

8. ATTT: giám sát thời gian thực, tuân thủ end-to-end về ATTT

9. Kế thừa và chuyển đổi hệ thống theo từng giai đoạn bảo đảm hiệu
quả đầu tư

10. Lộ trình chuyển đổi kết hợp trên xuống và dưới lên



Kiến trúc khái niệm



Chức năng nhiệm vụ Bộ TNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:
1. Đất đai;
2. Tài nguyên nước;
3. Địa chất và khoáng sản;
4. Môi trường;
5. Khí tượng thủy văn;
6. Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý;
7. Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;
8. Biến đổi khí hậu;
9. Viễn thám;
10. Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản

lý của Bộ.



Kiến trúc khái niệm về nghiệp vụ - nhìn từ
phía người dùng

Người dân
doanh nghiệp

Sử dụng dịch vụ

Phản hồi và giám sát

Lãnh đạo và
quản lý

Lãnh đạo CP nhận báo
cáo và điều hành dựa

trên dữ liệu

Lãnh đạo Bộ nhận báo
cáo và điều hành dựa
trên dữ liệu. Ra quyết

định và đo lường

Quản lý các lĩnh vực. Ra
quyết định, đo lường

giám sát các hoạt động
và dịch vụ

Người dùng
nghiệp vụ

Phục vụ người dân
doanh nghiệp

Xử lý nghiệp vụ

Cộng tác nội bộ

Người dùng kỹ
thuật

Xây dựng hệ thống

Tích hợp hệ thống

Vận hành hệ thống

Các bộ ngành
khác:

Tích hợp chia sẻ dữ liệu

Tích hợp chia sẻ ứng
dụng

Các địa
phương

Tích hợp chia sẻ dữ liệu

Tích hợp chia sẻ ứng
dụng

Sử dụng các nền tảng số

Các đối tác

Tích hợp chia sẻ dữ liệu

Tích hợp chia sẻ ứng
dụng

Tham gia các nền tảng
số



Người dân
doanh nghiệp

Lãnh đạo và
quản lý

Người dùng
nghiệp vụ

Người dùng
kỹ thuật

Các bộ ngành
khác

Các địa
phương Các đối tác

Các ứng dụng phục vụ người dùng
bên ngoài

Các ứng dụng nghiệp vụ ( 9 lĩnh vực
chuyên ngành, hành chính nội bộ)

Các dịch vụ phục vụ ứng dụng: dịch vụ ứng dụng, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ hạ tầng

Các ứng dụng dữ liệu

Dữ liệu TNMT

Hạ tầng số TNMT

Kiến trúc khái niệm về hệ thống thông tin

Các dịch vụ và nền tảng số

Các nền tảng dữ liệu số
Các nền tảng số hỗ trợ kết nối, tích hợp chia sẻ

Các nền tảng số hỗ trợ quản trị, vận hành



Nền tảng tích hợp dịch vụ IoT TNMT

Dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ lãnh đạo điều hành dựa trên dữ liệu

Nền tảng và các ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

Dịch vụ cộng tác nội bộ

Nền tảng xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống CNTT

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu

Nền tảng tích hợp và chia sẻ ứng dụng

Nền tảng dữ liệu số TNMT

Nền tảng hạ tầng số, đám mây số TNMT

Lĩnh
vực A

( 9 lĩnh
vực)

Sở
TNMT 1

( 63 Sở
TNMT) Nền

tảng
CPS

Quốc
gia

VPCP

Bộ
ngành,
tổ chức

NN

Các tổ
chức
khác

Các đơn
vị nghiên

cứu

Dịch
vụ

quản
lý

định
danh

và
người
dùng

Nền
tảng
quản

lý
ATTT

Các dịch vụ và nền tảng số TNMT



Nền tảng dữ liệu số TNMT

Người dân
doanh nghiệp

Lãnh đạo và
quản lý

Người dùng
nghiệp vụ

Người dùng
kỹ thuật

Các bộ ngành
khác

Các địa
phương Các đối tác

Các ứng dụng phục vụ người dùng bên ngoài Các ứng dụng nghiệp vụ

Các dịch vụ phục vụ ứng dụng: dịch vụ ứng dụng, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ hạ tầng

Các dịch vụ và nền tảng số

Các ứng dụng dữ liệu

Dữ liệu TNMT

Hạ tầng số TNMT

Các nền tảng số hỗ trợ quản trị, vận hành

UD DVCUD DVC UD tham vấnUD tham vấn UD tiện íchUD tiện ích
UD phục vụ

ND, DN
UD phục vụ

ND, DN
UD chuyên

ngành
UD chuyên

ngành
UD quản lý

nội bộ
UD quản lý

nội bộ
UD phục vụ điều

hành, ra QĐ
UD phục vụ điều

hành, ra QĐ
UD DL mở,
chia sẻ DL
UD DL mở,
chia sẻ DL

UD khai phá
DL, trợ lý ảo
UD khai phá
DL, trợ lý ảo

DV ứng dụng phục vụDV ứng dụng phục vụ DV UD nghiệp vụDV UD nghiệp vụ DV QL NBDV QL NB DV DL điều hànhDV DL điều hành DV DL  mở, chia sẻDV DL  mở, chia sẻ DV DL  DL phục vụ NVDV DL  DL phục vụ NV

Dịch vụ phục vụ người dân,
doanh nghiệp

Dịch vụ phục vụ người dân,
doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ lãnh đạo điều
hành dựa trên dữ liệu

Dịch vụ hỗ trợ lãnh đạo điều
hành dựa trên dữ liệu

Nền tảng và các ứng dụng hỗ
trợ nghiệp vụ

Nền tảng và các ứng dụng hỗ
trợ nghiệp vụ Dịch vụ cộng tác nội bộDịch vụ cộng tác nội bộ

Dịch vụ quản lý định danh và
người dùng

Dịch vụ quản lý định danh và
người dùng

Nền tảng quản lý ATTTNền tảng quản lý ATTT

Nền tảng IoT TNMTNền tảng IoT TNMTNền tảng tích hợp và chia sẻ ứng dụngNền tảng tích hợp và chia sẻ ứng dụng

Nền tảng dữ liệu số TNMTNền tảng dữ liệu số TNMT

Nền tảng xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống CNTTNền tảng xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống CNTT Nền tảng hạ tầng số, đám mây số TNMTNền tảng hạ tầng số, đám mây số TNMT

Dữ liệu gốcDữ liệu gốc Dữ liệu lĩnh vựcDữ liệu lĩnh vựcDữ liệu chủDữ liệu chủ
Dữ liệu phân tích

( phái sinh)
Dữ liệu phân tích

( phái sinh) Dữ liệu mởDữ liệu mở

Thiết bị đầu cuối người dùng Lưu trữThiết bị IoT Thiết bị mạng & ATTT Máy chủ

Kiến
trúc
khái
niệm
về hệ
thống
thông
tin
mức 2

Dữ liệu quốc giaDữ liệu quốc gia



Các dịch vụ và nền tảng số

Nền tảng dữ liệu số TNMT

Người dân
doanh nghiệp

Lãnh đạo và
quản lý

Người dùng
nghiệp vụ

Người dùng
kỹ thuật

Các bộ ngành
khác

Các địa
phương Các đối tác

Các ứng dụng phục vụ người dùng bên ngoài Các ứng dụng nghiệp vụ

Các dịch vụ phục vụ ứng dụng: dịch vụ ứng dụng, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ hạ tầng

Các ứng dụng dữ liệu

Dữ liệu TNMT

Hạ tầng số TNMT

Các nền tảng số hỗ trợ quản trị, vận hành

UD DVCUD DVC UD tham vấnUD tham vấn UD tiện íchUD tiện ích
UD phục vụ

ND, DN
UD phục vụ

ND, DN
UD chuyên

ngành
UD chuyên

ngành
UD quản lý

nội bộ
UD quản lý

nội bộ
UD phục vụ điều

hành, ra QĐ
UD phục vụ điều

hành, ra QĐ
UD DL mở,
chia sẻ DL
UD DL mở,
chia sẻ DL

UD khai phá
DL, trợ lý ảo
UD khai phá
DL, trợ lý ảo

DV ứng dụng phục vụDV ứng dụng phục vụ DV UD nghiệp vụDV UD nghiệp vụ DV QL NBDV QL NB DV DL điều hànhDV DL điều hành DV DL  mở, chia sẻDV DL  mở, chia sẻ DV DL  DL phục vụ NVDV DL  DL phục vụ NV

Dịch vụ phục vụ người dân,
doanh nghiệp

Dịch vụ phục vụ người dân,
doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ lãnh đạo điều
hành dựa trên dữ liệu

Dịch vụ hỗ trợ lãnh đạo điều
hành dựa trên dữ liệu

Nền tảng và các ứng dụng hỗ
trợ nghiệp vụ

Nền tảng và các ứng dụng hỗ
trợ nghiệp vụ Dịch vụ cộng tác nội bộDịch vụ cộng tác nội bộ

Dịch vụ quản lý định danh và
người dùng

Dịch vụ quản lý định danh và
người dùng

Nền tảng quản lý ATTTNền tảng quản lý ATTT

Nền tảng IoT TNMTNền tảng IoT TNMTNền tảng tích hợp và chia sẻ ứng dụngNền tảng tích hợp và chia sẻ ứng dụng

Nền tảng dữ liệu số TNMTNền tảng dữ liệu số TNMT

Nền tảng xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống CNTTNền tảng xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống CNTT Nền tảng hạ tầng số, đám mây số TNMTNền tảng hạ tầng số, đám mây số TNMT

Dữ liệu gốcDữ liệu gốc Dữ liệu lĩnh vựcDữ liệu lĩnh vựcDữ liệu chủDữ liệu chủ
Dữ liệu phân tích (

phái sinh)
Dữ liệu phân tích (

phái sinh) Dữ liệu mởDữ liệu mở

Thiết bị đầu cuối người dùng Lưu trữThiết bị IoT Thiết bị mạng & ATTT Máy chủ

Kiến trúc
khái
niệm hệ
thống
thông tin
mức 2
Gắn kết
với quy
trình lõi
của
Ngành

Lựa
chọn

Tích
hợp

Phân
tích

Sử
dụng

Dữ liệu QGDữ liệu QG

Thu
thập



Kiến trúc mức logic

1. Kiến trúc nghiệp vụ
2. Kiến trúc dữ liệu
3. Kiến trúc ứng dụng
4. Kiến trúc hạ tầng & ATTT



Dữ liệu dịch vụ công

Nghiệp vụ
hỗ trợ hỗ

trợ tổ
chức, cá

nhân
ngoài Bộ

Nghiệp vụ
hỗ trợ và
quản lý
nội bộ

Dữ liệu Đất đai

Dữ liệu Biển hải đảo

Dữ liệu hỗ trợ và
hành chính nội bộ

Nghiệp vụ
đo đạc và

bản đồ

Nghiệp
vụ Viễn

thám

Nghiệp vụ
quản lý
Địa chất
khoáng

sản

Nghiệp vụ
Biển và
Hải Đảo

Nghiệp
vụ Biến
đổi khí

hậu

Dữ liệu đa dạng
sinh học

Dữ liệu quan trắc

Dữ liệu Viễn thám

Dữ liệu GIS

Dữ liệu TN nước

Dữ liệu địa chất
khoáng sản

Dữ liệu KTTV

Nghiệp
vụ quản

lý Đất đai

Nghiệp
vụ Môi
trường

Nghiệp
vụ quản

lý Tài
nguyên
nước

Nghiệp
vụ Khí
tượng

thủy văn

Kiến trúc logic về nghiệp vụ cốt lõi của ngành TNMT

Thu
nhận

Lựa
chọn

Tích
hợp

Phân
tích

Sử
dụng

Giao thức

Tiêu
chuẩn
trao đổi

Chiến lược

Tiêu chuẩn
thu thập

Hệ thống

Thống
nhất ngữ
nghĩa

Các kịch bản

Các mô hình

Các công cụ

Các báo cáo
theo nhu cầu

Dữ liệu kinh tế, xã hội …

• Giảm chi phí thu thập và xử lý dữ liệu
• Dữ liệu được tự động cập nhật kịp thời
• Tăng cường các tri thức nền

• Thông tin dễ dàng tìm thấy và dễ hiểu
• Dữ liệu được sử dụng lại tối đa để tối ưu

chi phí
• Công cụ hỗ trợ tăng hiệu quả và tính

thống nhất

• Các chuyên gia nghiên cứu hỗ trợ đưa ra các
trường hợp sử dụng phù hợp với nhu cầu

• Dữ liệu và thông tin đáng tin cậy
• Giảm các vướng mắc và yêu cầu giải trình



KT nghiệp vụ logic



Dữ liệu dịch vụ công

Dữ liệu Đất đai

Dữ liệu Biển hải đảo

Dữ liệu hỗ trợ và
hành chính Nội bộ

Dữ liệu môi trường

Dữ liệu quan trắc

Dữ liệu Viễn thám

Dữ liệu GIS

Dữ liệu TN nước

Dữ liệu địa chất
khoáng sản

Dữ liệu KTTV

Dữ liệu TNMT

Dữ liệu khởi tạo

Dữ liệu chuẩn hóaDữ liệu chủ Dữ liệu phân tích ( phái sinh) Dữ liệu mở

DL chuẩn
hóa theo
lĩnh vực

DL thô

Dữ liệu dùng chung
và các DL tham

chiếu

DL chủ LV (1-9)

DL Metadata

Reference data

DLM lĩnh
vựcDL PT Lĩnh

vực

Kiến trúc dữ liệu TNMT - concept

DL dùng
chung lĩnh

vực

DL tích hợp

DL từ các
nguồn

DLM khác

Cơ sở dữ liệu quốc gia/liên
ngành

DL tích hợp,
tổng hợp

DL nội bộ,
DVC

DL lĩnh vực



KT Dữ liệu Logic



Kiến
trúc
ứng
dụng
- khái
niệm



Kiến
trúc
ứng
dụng

-
logic



Kiến trúc hạ tầng và ATTT



KTTT
Logic
(xem

archimate)



Khoảng cách
1. Hiện trạng triển khai KT CPĐT phiên bản 2.0
• Nghiệp vụ: Cơ bản đầy đủ các nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành; Tương tác

với người dân doanh nghiệp một chiều; Cung cấp thông tin cho lãnh đạo, hỗ trợ
ra quyết định một cách thụ động.

• Ứng dụng: Đã xây dựng vận hành một số các ứng dụng chuyên ngành và ứng
dụng hỗ trợ quản lý, chỉ đạo điều hành; Được kết nối trực tiếp đến CSDL (chưa
hình thành các nền tảng); Chưa hình thành các dịch vụ ứng dụng.

• Dữ liệu: Đã xây dựng được 1/5 CSDL dùng chung; 10/15 CSDL nội bộ, phục vụ
chỉ đạo điều hành; 9/22 CSDL chuyên ngành; Các CSDL tương đối độc lập với
nhau; Kết nối chia sẻ thông qua LGSP; Chưa hình thành các dữ liệu chủ (Master
Data).

• Nền tảng: Đã hình thành nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) theo mô hình
tập trung, kết hợp phân tán.

• Hạ tầng: Đã triển khai Private Cloud cho Bộ, 03 DC tiệm cận tier 3, cung cấp một
số dịch vụ hạ tầng dưới dạng IaaS và PaaS;

• An toàn thông tin: Triển khai một số giải pháp đảm bảo ATTT cho hạ tầng; Thiết
lập SOC

• Hành lang pháp lý: Chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy định kỹ thuật



Khoảng
cách



Khoảng cách
2. Khoảng cách
• Nghiệp vụ: Bổ sung các nghiệp vụ: Ra quyết định dựa trên dữ liệu; Tích hợp chia sẻ

ứng dụng; Quản lý các nền tảng số (Có sự tham gia của các đối tác)
• Dịch vụ ứng dụng: Phải hình thành các dịch vụ ứng dụng (quản lý các API) để chia sẻ

sử dụng chung
• Nền tảng:  Phải xây dựng các nền tảng (03): Nền tảng dịch vụ dữ liệu số (); Nền tảng

tích hợp chia sẻ (Nâng cấp LGSP + IoT); Nền tảng số hỗ trợ triển khai ứng dụng.
• Ứng dụng: Xây dựng bổ sung các ứng dụng (Ứng dụng dữ liệu); Đảm bảo tuân thủ

kiến trúc.
• Dữ liệu: Thiết lập các Bộ dữ liệu chủ (Master Data); Dữ liệu tham chiếu; Dữ liệu dùng

chung; Dữ liệu chuyên ngành; Dữ liệu mở
• Hạ tầng/An toàn thông tin: Nâng cấp hạ tầng CNTT, triển khai theo mô hình Multi

Cloud; Xây dựng các nền tảng số hỗ trợ quản trị vận hành; Cung cấp các dịch vụ về hạ
tầng: Dịch vụ hạ tầng, bảo mật, CSDL…;

• Hành lang pháp lý: Chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy định kỹ thuật



Lộ trình chuyển đổi
Các nhiệm vụ ưu tiên
1. Triển khai các nền tảng số:
+ Nền tảng dịch vụ dữ liệu số;
+ Hoàn thiện nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu;
+ Nền tảng hỗ trợ triển khai ứng dụng: Nền tảng quản lý định danh và người dùng; Nền tảng hỗ trợ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu;
+ Nền tảng số hỗ trợ quản trị, vận hành.

2. Xây dựng, hoàn thiện dữ liệu TNMT
+ Dữ liệu Metadata; Dữ liệu tham chiếu
+ Thiết lập các Bộ dữ liệu chủ.
+ Hoàn thiện, bổ sung dữ liệu nội bộ, dữ liệu chuyên ngành

3. Các ứng dụng
+ Các ứng dụng nội bộ, phục vụ người dân, doanh nghiệp (Hoàn thiện chính phủ điện tử)
+ Các ứng dụng dữ liệu (Phục vụ chỉ đạo điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu)
+ Các ứng dụng TNMT số phục vụ người dân, doanh nghiệp
+ Các ứng dụng chuyên ngành

4. Hạ tầng
+ Nâng cấp hạ tầng (private Cloud) đảm bảo kết nối với Cloud CP và các nhà cung cấp khác.
+ Bổ sung, hoàn thiện các dịch vụ về hạ tầng, các dịch vụ về nền tảng: file, Database

5. An toàn bảo mật
+  Nâng cấp, triển khai cung cấp các dịch vụ về an toàn thông tin: Bảo mật hạ tầng, toàn vẹn dữ liệu, bảo mật ứng dụng, bảo mật, giám sát người
dùng

6. Hành lang pháp lý
+ Rà soát, hoàn thiện, bổ sung các chương trình kế hoạch, quy định kỹ thuật để triển khai
+ Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách mới, các cơ chế mang tính chất đặc thù, thử nghiệm



3 dự án lớn sắp triển khai
1. Hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mục tiêu cụ thể:

• Xây dựng hệ thống quản lý điều hành thông minh phục vụ giám sát, điều hành, tổng hợp nhiều hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên cơ sở kết nối với
các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu, tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc ra quyết định của Lãnh đạo Bộ theo thời
gian thực.

• Tạo lập không gian làm việc điện tử tập trung, thống nhất, thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tác nghiệp trên nền tảng công nghệ số, nâng cao hiệu công
việc.

2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin. Mục tiêu cụ thể:
• Hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan uản

lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến;
• Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Trong đó 100%

cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường tạo nền tảng Chính phủ điện tử được hoàn thành; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng hoàn thiện; kết nối, chia
sẻ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

• Xây dựng nền tảng ứng dụng cung cấp các công cụ thu nhận, quản lý, phân tích, xử lý, cảnh báo, dự báo để khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý, chuyên môn nghiệp vụ
tiến tới hỗ trợ mọi hoạt động ngành tài nguyên và môi trường dựa trên dữ liệu.

• Tạo lập, vận hành Cổng dữ liệu và dữ liệu mở về tài nguyên và môi trường.
• Tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, khí tượng thủy văn, môi trường...phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu.

3. Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1). Mục tiêu cụ thể:
• Xây dựng và hoàn thiện các trung tâm dữ liệu của Bộ với các tiêu chí hiện đại, thông minh, kế thừa, sử dụng hiệu quả, đồng bộ, có tốc độ cao, an toàn, an ninh mạng, kết hợp

giữa mô hình tập trung và phân tán, trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đảm bảo kết nối, thu nhận dữ liệu, cung cấp năng lực lưu trữ, phân tích,
xử lý, tính toán và kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường theo thời gian thực.

• Cung cấp các nền tảng công nghệ số phục vụ giải quyết các bài toán nghiệp vụ cũng như phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ. - Bảo đảm an toàn thông tin cho
các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ phù hợp theo mô hình 4 lớp; đảm bảo 100% máy chủ của Bộ được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; 100% hệ thống thông tin
cấp độ 3, 4, 5, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

• Xây dựng, đổi mới các hệ thống thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường.
• Tập trung ưu tiên chuyển đổi số một số lĩnh vực uan trọng như đất đai, khí tượng thủy văn, môi trường...phục vụ công tác uản lý nhà nước, nhu cầu của xã hội.
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Thiết bị đầu cuối người dùng Lưu trữThiết bị IoT Thiết bị mạng & ATTT Máy chủ

Hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.



Người dân
doanh
nghiệp

Lãnh đạo và
quản lý

Người dùng
nghiệp vụ

Người dùng
kỹ thuật

Các bộ
ngành khác

Các địa
phương Các đối tác

Các ứng dụng phục vụ người dùng bên ngoài Các ứng dụng nghiệp vụ

Các dịch vụ phục vụ ứng dụng: dịch vụ ứng dụng, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ hạ tầng

Các nền tảng số hỗ trợ triển khai các ứng dụng

Các ứng dụng dữ liệu

Dữ liệu TNMT

Hạ tầng số TNMT

Các nền tảng số hỗ trợ tích hợp chia sẻ

Các nền tảng số hỗ trợ quản trị, vận hành

UD DVCUD DVC UD tham
vấn

UD tham
vấn

UD tiện íchUD tiện ích
UD phục

vụ ND, DN
UD phục

vụ ND, DN
UD chuyên

ngành
UD chuyên

ngành
UD quản lý

nội bộ
UD quản lý

nội bộ
UD phục vụ

điều hành, ra
QĐ

UD phục vụ
điều hành, ra

QĐ

UD DL mở,
chia sẻ DL
UD DL mở,
chia sẻ DL

UD khai phá
DL, trợ lý ảo
UD khai phá
DL, trợ lý ảo

DV ứng dụng phục
vụ

DV ứng dụng phục
vụ DV UD nghiệp vụDV UD nghiệp vụ DV QL NBDV QL NB DV DL điều hànhDV DL điều hành DV DL  mở, chia

sẻ
DV DL  mở, chia

sẻ
DV DL  DL phục vụ NVDV DL  DL phục vụ NV

Nền tảng phục vụ người
dân, doanh nghiệp

Nền tảng phục vụ người
dân, doanh nghiệp

Nền tảng hỗ trợ lãnh đạo
điều hành dựa trên dữ liệu
Nền tảng hỗ trợ lãnh đạo

điều hành dựa trên dữ liệu
Nền tảng và các ứng dụng

hỗ trợ nghiệp vụ
Nền tảng và các ứng dụng

hỗ trợ nghiệp vụ Nền tảng cộng tác nội bộNền tảng cộng tác nội bộ Nền tảng quản lý định danh
và người dùng

Nền tảng quản lý định danh
và người dùng

Nền tảng quản lý ATTTNền tảng quản lý ATTT

Nền tảng IOT TNMTNền tảng IOT TNMTNền tảng tích hợp và chia sẻ dữ
liệu

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ
liệu

Nền tảng tích hợp và chia sẻ ứng
dụng

Nền tảng tích hợp và chia sẻ ứng
dụng Nền tảng dữ liệu số TNMTNền tảng dữ liệu số TNMT

Nền tảng xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống CNTTNền tảng xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống CNTT Nền tảng hạ tầng số, đám mây số TNMTNền tảng hạ tầng số, đám mây số TNMT

Dữ liệu gốc Dữ liệu lĩnh vựcDữ liệu lĩnh vựcDữ liệu chủDữ liệu chủ Dữ liệu phân tích ( phái sinh)Dữ liệu phân tích ( phái sinh) Dữ liệu mởDữ liệu mở

Thiết bị đầu cuối người dùng Lưu trữThiết bị IoT Thiết bị mạng & ATTT Máy chủ

Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin
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Tích hợp 3 dự án



Tuân thủ kiến trúc
1. Tổ chức xây dựng CSDL

- Xây dựng danh mục dữ liệu chủ của lĩnh vực, ngành.

- Các CSDL phải được ban hành quy định chuẩn thông tin, dữ liệu trước khi tổ chức xây dựng CSDL; Ưu tiên tổ chức xây dựng các CSDL dùng chung, các CSDL có đóng góp để tạo lập dữ liệu chủ.

- Các CSDL có chứa các nội dung được quy định tại CSDL dùng chung, thì bắt buộc phải sử dụng, không tổ chức xây dựng lại. Nếu chưa có thì phối hợp với đơn vị được giao chủ trì tổ chức quản lý vận hành CSDL dùng chung tổ
chức thực hiện trước.

- Chỉ tổ chức xây dựng các CSDL có đóng góp cho việc tạo lập các dữ liệu chủ hoặc được quy định trong tài liệu kiến trúc

- Các CSDL phải được quản lý vận hành, cập nhật bằng hệ thống phần mềm; Sử dụng chung nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

- Các CSDL khác bắt buộc phải sử dụng dữ liệu chủ và không được tổ chức xây dựng lại DLC

- Phải ban hành quy chế vận hành, cập nhật, xác định rõ trách nhiệm của các bên

- 2. Ứng dụng/nền tảng:

- Chỉ xây dựng các nền tảng/ứng dụng phục vụ quản lý vận hành, cập nhật các CSDL hoặc được quy định trong kiến trúc này.

- Phát triển dựa trên các nền tảng dùng chung được quy định trong kiến trúc; bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ dùng chung.

- Phải cung cấp và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu chủ (Nếu có)

- Phải được đăng ký, quản lý, theo dõi chung trong nền tảng chia sẻ, tích hợp ứng dụng.

3. Hạ tầng

- Hạ tầng dùng chung của Bộ (Private Cloud) phải đáp ứng (Cung cấp các dịch vụ) để triển khai các nhiệm vụ dự án,

+ Các mô hình toán cơ sở (lõi) sử dụng chung

+ Các dịch vụ hạ tầng

+ Các dịch vụ về hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại

- Trong một số nhiệm vụ nhất định có thể thuê dịch vụ nhà cung cấp

- Các lĩnh vực chỉ thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ lưu trữ, tính toán hiệu năng cao để phục vụ các bài toán chuyên ngành (Nếu cần thiết)

4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:

- Đối với HTTT ngành TN&MT phải lập hồ sơ cấp độ đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin quy định trong Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2016 về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư 03



Trách nhiệm các đơn vị
Cục CNTT & DL TNMT
- Tổ chức quản lý, cập nhật KT. Xây dựng KT CPS của ngành (Sau khi Chính phủ ban hành Khung KT CPS
Quốc gia).
- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng số dung chung, các nền tảng số dung chung
- Phối hợp với các đơn vị triển khai kiến trúc
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện

Các vụ tham mưu
- Việc tuân thủ kiến trúc là điều kiện bắt buộc, trong quá trình thẩm định các nhiệm vụ, dự án
- Ưu tiên Bố trí nguồn lực triển khai kiến trúc

Các lĩnh vực
- Phối hợp với Cục CNTT xây dựng KT CPS của lĩnh vực
- Rà soát ban hành Chuẩn dữ liệu các lĩnh vực
- Các nhiệm vụ dự án về CNTT bắt buộc phải tuân thủ kiến trúc. Đối với trường hợp không được quy
định trong kiến trúc, Thủ trưởng các đơn vị lập dự án phải:

+ Phối hợp với Cục CNTT&DL TNTM tổ chức cập nhật lại kiến trúc
+ Hoặc chịu trách nhiệm về sự cần thiết, tính hiệu quả của nhiệm vụ dự án.



Trân trọng cảm ơn


