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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám năm 2020
Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về
hoạt động viễn thám; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2040.
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài nguyên và Môi
trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về
viễn thám năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ
và nội dung Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030; Kế hoạch
số 92/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chiến
lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho
nhân lực phụ trách về viễn thám; trang bị phương tiện, phần mềm, dữ liệu ảnh viễn
thám; bước đầu định hình và xây dựng các chương trình, nhiệm vụ để ứng dụng và
phát triển công nghệ viễn thám.
2. Yêu cầu
Việc triển khai Kế hoạch phải đồng bộ, kịp thời và phù hợp với các nội
dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2040; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/5/2019 của
UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Các phòng, đơn vị được giao chủ trì chủ động tập trung triển khai hoàn
thành tốt các nhiệm vụ cụ thể được giao theo Kế hoạch. Các đơn vị phối hợp chủ
động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc triển khai thực hiện Kế
hoạch này phải phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh của tỉnh.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
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1. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện góp ý, đề xuất, kiến nghị xây dựng
hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về viễn thám và cơ chế nhận, chia sẻ
thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai;
Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; các phòng, đơn
vị thuộc Sở có liên quan.
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ngô Viết Hải chỉ đạo.
2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu
quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám.
Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai;
Đơn vị phối hợp: Cục Viễn thám quốc gia; các sở, ngành, UBND huyện,
thành phố; các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo
3. Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ phát triển và ứng dụng viễn
thám.
Tổ chức trang bị cho phòng quản lý chuyên môn, Trung tâm Công nghệ
thông tin tài nguyên và môi trường trang thiết bị máy trạm có cấu hình đáp ứng
yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý đất đai.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo
4. Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thu nhận ảnh viễn thám định kỳ
hàng năm, 05 năm và theo nhiệm vụ đột xuất của UBND tỉnh.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; các phòng, đơn
vị thuộc Sở có liên quan.
5. Xây dựng chương trình, nhiệm vụ ưu tiên đầu tư
Căn cứ các chương trình, nhiệm vụ ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội được giao theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/5/2019 của
UBND tỉnh. Tổ chức xây dựng từ 01 đến 02 đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công
nghệ viễn thám trong công tác giám sát quản lý sử dụng đất, quản lý khai thác
khoáng sản để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
Đơn vị phối hợp: Cục Viễn thám quốc gia; các phòng, đơn vị thuộc Sở có
liên quan.
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ngô Viết Hải chỉ đạo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý đất đai:
- Là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở đôn đốc thực hiện công tác
quản lý nhà nước về viễn thám theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và
Môi trường.
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- Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức làm việc với Cục Viễn thám
quốc gia, xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám.
- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch
này; báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch trong trường
hợp cần thiết.
2. Văn phòng Sở:
Phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu đầu tư trang thiết bị, công nghệ
về viễn thám để ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám.
3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường:
- Thực hiện việc quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn
thám thuộc phạm vi quản lý của Sở; cập nhập công bố dữ liệu viễn thám để đáp
ứng nhu cầu khai thác và sử dụng theo quy định.
- Chủ động rà soát, thống kê, đánh giá và tham mưu phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan để đề xuất xây dựng các đề án, nhiệm vụ trọng điểm về viễn
thám cần ưu tiên đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tham mưu cho Lãnh
đạo Sở để phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương thực hiện các đề án có liên
quan được Chính phủ phê duyệt.
4. Các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp thực
hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám theo Kế hoạch của UBND
tỉnh và Kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường.
5. Đề nghị các sở, ngành, UBND huyện, thành phố phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám. Tổ
chức nghiên cứu, xây dựng các chương trình, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ viễn
thám để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh liên quan đến
ngành, lĩnh vực, địa phương theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/5/2019 của
UBND tỉnh Lạng Sơn.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám
năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ được giao
theo chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn. Các phòng, đơn
vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Cục Viễn thám quốc gia (B/c);
- Các Sở: XD, GTVT, KHCN, NN&PTNT,
CT, NV, TC, KHĐT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, QLĐĐ (ĐVT).

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Côi
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