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Số:            /BTNMT-VTQG 

 

V/v góp ý nội dung dự thảo Quyết định 

phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản 

lý viễn thám 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng  6  năm 2020 

 

Kính gửi: - Các Bộ: Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Giao thông vận 

tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; 

Thông tin và Truyền thông;  

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 

chủ trì xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý viễn thám” trình Thủ 

tướng Chính phủ trong năm 2020. 

Để hoàn thiện dự thảo Đề án nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân 

trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến nội dung và đề xuất các 

nhiệm vụ cần triển khai trong danh mục kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ (dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được gửi kèm 

theo Công văn này). 

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(qua Cục Viễn thám quốc gia) trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 theo địa chỉ: Cục 

Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 83 Nguyễn Chí Thanh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (bản mềm xin gửi về địa chỉ email: 

lmquang@monre.gov.vn) để tổng hợp. 

Chi tiết xin liên hệ: ông Lê Minh Quang, Chánh Văn phòng Cục, số điện 

thoại: 0912.022.754. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VTQG. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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