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Số:           /BTTTT-VCL 
V/v tham gia ý kiến Dự án Khoanh 

định khu vực cấm, khu vực tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 07 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Phúc đáp công văn số 726/UBND-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

tham gia ý kiến Dự án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý 

kiến như sau: 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 để triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản. 

- Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản khu vực bảo vệ công trình 

dẫn điện, xăng dầu, khí, hạ tầng thông tin và truyền thông (trang 40), đề nghị bổ 

sung khu vực cấm hoạt động khoáng sản thuộc khu vực dành cho hạ tầng thông 

tin và truyền thông. 

- Theo Nghị quyết 17/NQ-CP phần “Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu”, mục 2, 

khoản k, đề nghị có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở 

dữ liệu khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và kết nối với các hệ 

thống thông tin liên quan.  

- Để thực hiện dự án hiệu quả, đề nghị xem xét có phương án triển khai thiết 

bị tự động giám sát, theo dõi hoạt động khoáng sản, môi trường tại các khu vực 

cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Phạm Anh Tuấn; 

- Lưu: VT, VCL (4). 
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