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     Kính gửi:  

   - Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương; 

   - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

   - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã được Ban quản lý dự án “Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” cấp Trung ương hỗ trợ triển khai 

xây dựng và vận hành hệ thống thông tin đất đai VBDLIS theo Công văn số 

89/BQLDAVILG-KT ngày 16/4/2021 của Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung 

ương về việc đề nghị hỗ trợ cung cấp phần mềm xây dựng CSDL đất đai thuộc 

Dự án VILG thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 150/BQLDAVILG-KT 

ngày 24/6/2021 của Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương về việc hỗ trợ kỹ 

thuật triển khai xây dựng, vận hành CSDL đất đai trên hệ thống phần mềm 

VBDLIS thuộc dự án VILG. Đến nay hệ thống thông tin đất đai của Lạng Sơn 

đã được cấp để đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các 

đơn vị thi công trong tháng 9/2021 sẽ triển khai đưa dữ liệu của các xã đã hoàn 

thiện vào vận hành theo kế hoạch, mục tiêu của Dự án (các huyện dự án gồm: 

Bình Gia, Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn). 

Theo kế hoạch, mục tiêu vận hành của hệ thống thông tin đất đai VBDLIS 

sẽ được kết nối liên thông với các hệ thống tiếp nhận, xử lý, luân chuyển hồ sơ 

giải quyết TTHC của tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC của Chính 

phủ, cùng với đó để từng bước thực hiện Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu Tài 

nguyên và Môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu của các bộ, ngành, địa phương” của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020. 

Để triển khai thực hiện kết nối liên thông, Sở Tài nguyên và Môi trường 

kính đề nghị: 

 1. Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương phối hợp với Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel và Công ty Việt bản đồ (Đơn vị cung cấp 

phần mềm VBDLIS) chủ động sớm làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam để thực hiện kết nối liên thông với phần mềm Dịch vụ công 

VNPT-iGate của tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông xem xét chỉ đạo 

đơn vị xây dựng, cung cấp phần mềm Dịch vụ công của tỉnh phối hợp với 

Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 
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Viettel và Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm thực hiện thiết lập, cấu hình 

tham số kết nối giữa phần mềm Dịch vụ công của tỉnh với phần mềm Hệ thống 

thông tin đất đai VBDLIS trong quá trình vận hành. 

 Kính đề nghị Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương, Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- BQL DA VILG Sở; 
- Văn phòng Đăng ký đất đai (t/h); 
- Trung tâm CNTT TN&MT (t/h); 
- Lưu: VT, HSDA. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Viết Hải 

 


		2021-08-30T15:55:15+0700


		2021-08-31T07:34:52+0700


		2021-08-31T07:34:52+0700


		2021-08-31T07:34:52+0700




