BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 95

/BTNMT-VTQG
V/v đề xuất nhiệm vụ và cử đầu mối tham gia
xây dựng Đề án "Ứng dụng viễn thám phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội"

Kính gửi:

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công thương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 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 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc
gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã
giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương và các bộ,
ngành, địa phương liên quan xây dựng và trình Đề án "Ứng dụng viễn thám
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2021.
Để nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
kính đề nghị Quý đơn vị đề xuất nhiệm vụ (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm), cử
cơ quan và cán bộ đầu mối tham gia thực hiện xây dựng Đề án nêu trên gửi về
Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Viễn thám quốc gia) trước ngày 20 tháng
01 năm 2021 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.
Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Trần Tuấn Đạt, Trưởng phòng Quản lý
hoạt động viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia (số điện thoại 098.315.6866;
Email: ttdat@monre.gov.vn).
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRUỎNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

Phụ lục
Mẫu đề xuất nhiệm vụ thuộc
Đề án "Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội"
BỘ/UBND TỈNH…….
(Tên cơ quan đề xuất nhiệm vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày
tháng
năm

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ MỞ MỚI
1. Tên nhiệm vụ (phải thể hiện được nội dung cơ bản).
2. Cơ sở pháp lý đề xuất: Căn cứ Kế hoạch dự toán NSNN 05 năm và 03
năm; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về xây
dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm tiếp theo.
3. Sự cần thiết phải xây dựng nhiệm vụ: phải phù hợp với chiến lược, quy
hoạch phát triển ngành hoặc lĩnh vực, chương trình kế hoạch 5 năm của Bộ,
ngành, địa phương, chương trình công tác năm của Bộ, ngành, địa phương,
chương trình công tác của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác. Lý do bức
thiết phải triển khai ngay nhiệm vụ.
4. Mục tiêu của nhiệm vụ: nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra
trong quá trình quản lý nhà nước của ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn.
5. Nội dung, nhiệm vụ chính: những vấn đề cần giải quyết trong khuôn
khổ nhiệm vụ; giải pháp kỹ thuật - công nghệ lựa chọn; dự kiến khối lượng công
việc cần thực hiện.
6. Phạm vi thực hiện: giới hạn về nội dung, địa bàn thực hiện nhiệm vụ (đơn
vị hành chính, vị trí, tọa độ địa lý (nếu có).
7. Sản phẩm: phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của ngành hoặc lĩnh
vực và giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra, đảm bảo tính bền vững (khả năng
quản lý, vận hành, duy trì dự án) sau khi hoàn thành
8. Khái toán kinh phí và nguồn vốn.
9. Kế hoạch thực hiện: thời gian khởi công, thời gian hoàn thành phải có
tính khả thi và phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân sách hàng năm.
10. Dự kiến đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện: phải phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và năng lực thực tế của đơn
vị.
11. Dự kiến hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường: đảm bảo tính bền
vững, khả năng quản lý, vận hành, duy trì kết quả nhiệm vụ sau khi hoàn thành.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
(Ký tên và đóng dấu)

