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  Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật duy trì, vận hành các 

hệ thống công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật duy trì, vận 

hành các hệ thống công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường gồm 

các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và 

Dữ liệu tài nguyên môi trường, Tổ trưởng; 

2. Ông Trần Văn Đoài, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường, Tổ phó; 

3. Ông Bùi Mạnh Khôi, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục 

Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Tổ phó; 
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4. Bà Vũ Thị Huê, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, thành viên; 

5. Ông Nguyễn Đức Cường, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

thành viên; 

6. Bà Trương Thị Hòa, Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ, thành viên; 

7. Ông Võ Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển 

và hải đảo quốc gia, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thành viên; 

8. Ông Bùi Hoàng Hải, Chuyên viên Văn phòng, Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam, thành viên; 

9. Ông Trần Duy Hạnh, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Cơ sở dữ liệu 

đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, thành viên; 

10. Ông Đặng Trọng Hải, Điều hành Phòng Thông tin môi trường, Trung 

tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Tổng cục Môi trường, thành viên; 

11. Ông Phạm Đức Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng cơ sở hạ 

tầng - Hệ thống thông tin, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thành viên; 

12. Ông Phạm Ngọc Thọ, Phó Trưởng phòng Chính sách và Quản lý hoạt 

động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam, thành viên; 

13. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Thông tin biến 

đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu, thành viên; 

14. Ông Trương Quảng Đại, Chuyên viên phòng Quản lý Quy hoạch và 

Điều tra cơ bản tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước, thành viên; 

15. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám, Cục 

Viễn thám quốc gia, thành viên; 

16. Ông Trần Trung Hùng, Quyền Trưởng phòng Hệ thống thông tin, Cục 

Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, thành viên; 

17. Ông Đào Quốc Hùng, Trưởng phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động 

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

thành viên; 

18. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và 

An toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, 

thành viên; 

19. Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc điều hành, Trung tâm Công 

nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường, thành viên; 

20. Ông Trần Văn Trung, Quyền Giám đốc, Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, thành viên; 
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21. Ông Nguyễn Xuân Thang, Phó Giám đốc điều hành, Trung tâm Thông 

tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia, Cục Công nghệ thông tin 

và Dữ liệu tài nguyên môi trường, thành viên;   

22. Ông Lê Huy Toàn, Quyền Giám đốc, Trung tâm Kiểm định sản phẩm 

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

thành viên; 

23. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam, Cục Công nghệ thông tin 

và Dữ liệu tài nguyên môi trường, thành viên; 

24. Ông Phạm Văn Biên, Chuyên viên, Chi cục Công nghệ thông tin và 

Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường, thành viên; 

25. Bà Đỗ Thị Việt Hương, Chuyên viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, thành viên; 

26. Bà Đoàn Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Pháp chế và Quản lý hoạt 

động công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường, thành viên kiêm thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo 

1. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật duy trì, 

vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường. 

2. Kinh phí chi cho nhiệm vụ soạn thảo thực hiện theo quy định hiện hành 

của pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi Thông tư được Bộ trưởng ký ban hành. 

3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Vụ trưởng 

Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như khoản 3 Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, PC, CNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

Trần Quý Kiên 
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