
 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:          /KH-STNMT Bình Định, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh năm 2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- 90% văn bản trao đổi với các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật) dưới 

dạng điện tử; tối thiểu 70% hồ sơ công việc của Sở được xử lý trên môi trường 

mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

- 50% báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ sự chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh được cập nhật, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều 

người dân, doanh nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được tích hợp lên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% giao dịch thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác 

thực điện tử (sau khi Văn phòng UBND tỉnh triển khai xác thực điện tử lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường). 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng 

số hồ sơ đạt từ 30% trở lên; 60% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển 

khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 30% các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường với Cổng dịch vụ công quốc 

gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng với việc giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho máy chủ, máy trạm, thiết bị 

đầu cuối liên quan. 

- Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường công khai đầy đủ 

thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của 

Chính phủ. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp chỉ đạo triển khai 



2 

Lãnh đạo Sở, trưởng phòng, đơn vị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ gắn với cải cách hành chính. 

Chỉ đạo triển khai thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây 

dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; tuyên truyền nội dung Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi 

trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số, tạo 

nền tảng thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tổ 

chức. 

Chỉ đạo tăng cường các hoạt động học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số, 

xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh với các sở, ban, ngành. 

2. Giải pháp hoàn thiện các quy chế, quy định 

Ban hành Quy chế thay thế Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo Quyết định số 464/QĐ-STNMT ngày 01/11/2017 và Quyết định số 636/QĐ-

STNMT ngày 14/9/2020 (sau khi UBND tỉnh ban hành Quy chế mới về đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh). 

Ban hành Quy chế thay thế Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ 

ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 224/QĐ-STNMT ngày 

08/6/2018 (sau khi UBND tỉnh ban hành Quy chế mới về quản lý, sử dụng chứng 

thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh). 

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 

thuộc Cơ sở dữ liệu của tỉnh theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 

của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (sau 

khi UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu 

dùng chung của tỉnh). 

Phối hợp xây dựng các thành phần, chức năng, dịch vụ ứng dụng của đô thị 

thông minh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

3. Giải pháp hạ tầng kỹ thuật 

Kết nối Kho dữ liệu tài nguyên và môi trường vào Nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu (LGSP-Local Government Service Platform) của tỉnh theo kế hoạch của 

UBND tỉnh. 

Phối hợp với VNPT Bình Định hoàn chỉnh các tính năng trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (VNPT-iGate) đáp ứng yêu 

cầu dịch vụ công mức độ 4 lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Triển khai phần mềm phòng họp không giấy theo kế hoạch của UBND tỉnh. 
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Nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an 

toàn thông tin. 

4. Giải pháp tài chính 

Ưu tiên triển khai sử dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud 

computing) qua hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước theo Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông đối với các hệ thống thông tin triển khai mới. 

Hạn chế tối đa hạ tầng phần cứng dùng riêng tại các đơn vị; kết nối với Hệ 

thống điện toán đám mây của tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Cập nhật 100% hồ sơ công chức, viên chức vào phần mềm quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức của Bộ Nội vụ (qlcbccvc.binhdinh.gov.vn). 

- Cập nhật số liệu công chức, viên chức vào Hệ thống thông tin báo cáo 

tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

- Triển khai họp trực tuyến với Bộ Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng 

kết nối của Bộ Tài nguyên và Môi trường (zoom.us; webex.com). 

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, VNPT Bình Định: 

+ Trích xuất nội dung: nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường và hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được tiếp 

nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

+ Xử lý dữ liệu, cho hiển thị thông tin trên 2 màn hình tivi 50 inch để Lãnh 

đạo Sở, người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi. 

- Phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, VNPT Bình Định xây 

dựng quy trình điện tử các thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt quy 

trình nội bộ; tích hợp vào phần mềm một cửa điện tử trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh (dichvucong.binhdinh.gov.vn). 

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tại bộ phận kế 

toán (dvc.vst.mof.gov.vn/frontend). 

- Sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội trong kê khai hồ sơ 

bảo hiểm xã hội trên Cổng giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

(gddt.baohiemxahoi.gov.vn). 

- Cập nhật dữ liệu tài sản công; giá dịch vụ công và định mức giá dịch vụ 

công; giá dịch vụ khác chuyên ngành; giá trúng thầu hàng hóa, dịch vụ (ngoài mua 

sắm tập trung); giá tài sản được thẩm định giá vào phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại 

Bình Định (dlg.binhdinh.gov.vn). 

- Theo dõi các hệ thống: 
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Phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(pakn.dichvucong.gov.vn) và Cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.gov.vn). 

Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (theodoichidao.binhdinh.vn/stnmt). 

Văn phòng điện tử (vpdt.binhdinh.gov.vn/stnmt). 

2. Thanh tra Sở 

- Cập nhật hồ sơ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo 

(csdlqgkntc.thanhtra.gov.vn). Định kỳ báo cáo kết quả cập nhật hồ sơ đến Văn 

phòng Sở theo báo cáo tháng. 

- Cập nhật số liệu thanh tra, kiểm tra vào Hệ thống thông tin báo cáo tổng 

hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

3. Phòng Tài nguyên khoáng sản 

- Kết nối thông tin với Cục Thuế tỉnh phục vụ kê khai, nộp thuế, thực hiện 

nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. 

- Cập nhật số liệu tài nguyên khoáng sản vào Hệ thống thông tin báo cáo 

tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

4. Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn 

- Áp dụng phần mềm cơ sở dữ liệu tài nguyên nước phục vụ quản lý tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

- Thiết lập dữ liệu các công trình quan trắc tự động tài nguyên nước. 

- Triển khai mạng lưới Trạm quan trắc tự động tài nguyên nước dưới đất. 

- Cập nhật số liệu tài nguyên nước vào Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

5. Phòng Biển và Hải đảo 

- Vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Hệ 

thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định. 

- Cập nhật số liệu biển hải đảo vào Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

6. Chi cục Quản lý đất đai 

- Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng phần mềm quản lý quy 

hoạch sử dụng đất từng huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện được phê duyệt. 

- Cập nhật dữ liệu tài sản công; giá đất tỉnh, khung giá đất, bảng giá đất giai 

đoạn 2015-2019 và giai đoạn 2020-2024; giá dịch vụ công và định mức giá dịch 

vụ công; giá dịch vụ khác chuyên ngành; giá trúng thầu hàng hóa, dịch vụ (ngoài 

mua sắm tập trung); giá tài sản được thẩm định giá vào phần mềm cơ sở dữ liệu 

giá tại Bình Định (dlg.binhdinh.gov.vn). 
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- Cập nhật số liệu đất đai vào Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

- Sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội trong kê khai hồ sơ 

bảo hiểm xã hội trên Cổng giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

(gddt.baohiemxahoi.gov.vn). 

7. Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Cập nhật dữ liệu nguồn thải trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu các nguồn 

thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 352/QĐ-STNMT ngày 

21/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cập nhật dữ liệu tài sản công; giá dịch vụ công và định mức giá dịch vụ 

công; giá dịch vụ khác chuyên ngành; giá trúng thầu hàng hóa, dịch vụ (ngoài mua 

sắm tập trung); giá tài sản được thẩm định giá vào phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại 

Bình Định (dlg.binhdinh.gov.vn). 

- Cập nhật số liệu môi trường vào Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

- Sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội trong kê khai hồ sơ 

bảo hiểm xã hội trên Cổng giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

(gddt.baohiemxahoi.gov.vn). 

8. Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Triển khai in và cấp Giấy chứng nhận qua mạng đối với các huyện Vân 

Canh, Vĩnh Thạnh, thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn. 

- Trao đổi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính với Cơ quan thuế bằng hình 

thức điện tử (liên thông thuế điện tử). 

- Số hóa hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức; cung cấp dịch vụ 

khai thác dữ liệu số trực tuyến. 

- Cập nhật dữ liệu tài sản công; giá dịch vụ công và định mức giá dịch vụ 

công; giá dịch vụ khác chuyên ngành; giá trúng thầu hàng hóa, dịch vụ (ngoài mua 

sắm tập trung); giá tài sản được thẩm định giá; giá đất giao dịch thực tế trên thị 

trường vào phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại Bình Định (dlg.binhdinh.gov.vn). 

- Cập nhật số liệu đất đai vào Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

- Sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội trong kê khai hồ sơ 

bảo hiểm xã hội trên Cổng giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

(gddt.baohiemxahoi.gov.vn). 

- Theo dõi các hệ thống: 

Báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường (bctk.monre.gov.vn). 

Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (website Sở) 

(stnmt.binhdinh.gov.vn).  
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Công khai 100% thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường lên 

website Sở. 

Email công vụ Sở Tài nguyên và Môi trường (mail.binhdinh.gov.vn/stnmt). 

- Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường: 

Khảo sát hiện trạng và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại 11 Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Khảo sát số liệu ứng dụng công nghệ 

thông tin năm 2021 của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng Tài nguyên và 

Môi trường cấp huyện; tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp. 

Thu thập dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh năm 2021. 

9. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá tài sản lên Cổng 

thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (dgts.moj.gov.vn/login) theo Luật đấu 

giá tài sản năm 2016; định kỳ cập nhật thông tin phát sinh trong quá trình triển 

khai theo Công văn số 218/STP-HC&BTTP ngày 26/3/2020 của Sở Tư pháp. 

- Cập nhật dữ liệu tài sản công; giá trúng đấu giá đất; giá dịch vụ công và 

định mức giá dịch vụ công; giá dịch vụ khác chuyên ngành; giá trúng thầu hàng 

hóa, dịch vụ (ngoài mua sắm tập trung); giá tài sản được thẩm định giá vào phần 

mềm cơ sở dữ liệu giá tại Bình Định (dlg.binhdinh.gov.vn). 

- Cập nhật số liệu phát triển quỹ đất vào Hệ thống thông tin báo cáo tổng 

hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bcth.monre.gov.vn). 

- Sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội trong kê khai hồ sơ 

bảo hiểm xã hội trên Cổng giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

(gddt.baohiemxahoi.gov.vn). 

10. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

- Lắp đặt các trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường. 

- Cập nhật dữ liệu tài sản công; giá trúng đấu giá đất; giá dịch vụ công và 

định mức giá dịch vụ công; giá dịch vụ khác chuyên ngành; giá trúng thầu hàng 

hóa, dịch vụ (ngoài mua sắm tập trung); giá tài sản được thẩm định giá vào phần 

mềm cơ sở dữ liệu giá tại Bình Định (dlg.binhdinh.gov.vn). 

- Sử dụng phần mềm giao dịch điện tử BHXH kê khai hồ sơ bảo hiểm xã 

hội trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam  (gddt.baohiemxahoi.gov.vn)./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Thông tin và Truyền thông; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ và các PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP, TV.(18) 

 

 
  

 Trần Kỳ Quang 
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