
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ………/KH-TTCNTT 
 

    Kon Tum, ngày …… tháng 10 năm 2019  

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác thu thập dữ liệu 

về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường tỉnh Kon Tum năm 2019. 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện công tác thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon 

Tum năm 2019 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

Thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum năm 2019 theo 

đúng Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-

UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế 

hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum năm 2019; 

1.2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo khối lượng dữ liệu thu thập; 

- Tiết kiệm, hiệu quả nhưng đảm bảo chất lượng dữ liệu thu thập; 

- Hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được thu thập dữ 

liệu.  

2. Nội dung 

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; các phòng, đơn 

vị thuộc Sở: lập danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường đang được quản lý tại 

đơn vị (Báo cáo Danh mục dữ liệu bằng văn bản theo mẫu được đăng tải trên website 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tại chuyên mục Hướng dẫn Nghiệp vụ 

theo địa chỉ: http://www.stnmt.kontum.gov.vn). 

2.2. Đoàn công tác sẽ trực tiếp làm việc và tiếp nhận dữ liệu của các đơn vị. 

2.3. Sau khi dữ liệu được thu thập, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường có trách nhiệm phân loại, tổng hợp, đánh giá, xử lý dữ liệu về tài 
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nguyên và môi trường theo quy định. 

3. Thời gian, địa điểm, thành phần 

3.1 Thời gian 

Dự kiến trong tháng 11 năm 2019 (có lịch trình cụ thể kèm theo). 

3.2. Địa điểm 

- Tại phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố. 

- Tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3.3. Thành phần Đoàn công tác thu thập dữ liệu: 

Đoàn 1: Bao gồm các ông, bà có tên sau: 

  1. Ông Nguyễn Tú Chương, chức vụ: Giám đốc Trung tâm - Trưởng đoàn. 

  2. Nhân viên phòng Nghiệp vụ: 02 - Thành viên 

Đoàn 2: Bao gồm các ông, bà có tên sau: 

  1. Ông Nguyễn Văn Minh, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm - Trưởng đoàn  

  2. Nhân viên phòng Nghiệp vụ: 02 - Thành viên 

3.4. Thành phần làm việc của đơn vị nộp dữ liệu 

Lãnh đạo, công chức trực tiếp làm công tác quản lý dữ liệu của các phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

4. Phương tiện phục vụ công tác 

Đơn vị thu thập Hợp đồng thuê xe ngoài (xe Trung tâm hiện tại đang hư hỏng 

chưa được sửa chữa). 

5. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị được giao trong năm 2019. 
 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu thập dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và 

Môi trường để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (thay báo cáo); 

- Phòng TNMT các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, NV2. 

       GIÁM ĐỐC 
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LỊCH THU THẬP DỮ LIỆU TN&MT NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-TTCNTT ngày …… tháng 10 năm 2019 

của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường)  

 

STT Tên đơn vị Thời gian Đoàn 

1 Phòng TN&MT huyện Đăk Glei Ngày 11-13/11/2019 Đoàn 1 

2 Phòng TN&MT huyện Ngọc Hồi Ngày 11-13/11/2019 Đoàn 2 

3 Phòng TN&MT huyện Tu Mơ Rông Ngày 14-15/11/2019 Đoàn 1 

4 Phòng TN&MT huyện Đăk Tô Ngày 14-15/11/2019 Đoàn 2 

5 Phòng TN&MT huyện Kon Rẫy Ngày 18 - 20/11/2019 Đoàn 2 

6 Phòng TN&MT huyện Kon Plông Ngày 18 - 20/11/2019 Đoàn 1 

7 Phòng TN&MT huyện Đăk Hà Ngày 21 - 22/11/2019 Đoàn 2 

8 Phòng TN&MT huyện Sa Thầy Ngày 21 - 22/11/2019 Đoàn 1 

9 Phòng TN&MT huyện Ia H’Drai Ngày 25 - 26/11/2019 Đoàn 2 

10 Phòng TN&MT thành phố Kon Tum Ngày 25 - 26/11/2019 Đoàn 1 

11 Chi cục Bảo vệ môi trường Ngày 27/11/2019 Đoàn 1 

12 Chi cục Quản lý đất đai Ngày 27/11/2019 Đoàn 2 

13 Phòng Khoáng sản Sáng 28/11/2019 Đoàn 1 

14 Thanh tra Sở Sáng 28/11/2019 Đoàn 2 

15 Phòng Tài nguyên nước Chiều 28/11/2019 Đoàn 1 

16 Phòng ĐĐ Bản đồ-Viễn thám Chiều 28/11/2019 Đoàn 2 

17 Trung tâm Phát triển quỹ đất Sáng 29/11/2019 Đoàn 1 

18 Trung tâm Quan trắc TN&MT Sáng 29/11/2019 Đoàn 2 

19 Văn phòng Đăng ký đất đai Chiều 29/11/2019 Đoàn 1+ 2 
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