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 QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

 Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.     du  t     t e  Qu ết địn  nà  Kế hoạch t ông tin    a  ọc và 

công ng   nă  2020 của Bộ Tài ngu  n và Môi trường. 

Điều 2. Quyết địn  nà  có  i u lực kể từ ngà   ý. 

Điều 3. C án  Văn p òng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công ng  , 

Hợp tác quốc tế, Kế   ạc  - Tài c  n , T i đua, K en t ưởng và Tu  n tru ền, 

Thủ trưởng các đ n vị trực t uộc Bộ c ịu trác  n i   t i  àn  Qu ết địn  nà ./. 

Nơi nhận: 
- N ư Điều 3; 

- Các T   trưởng; 

- Các Bộ: Khoa học và Công ng  , Nội vụ;  
- Lưu: VT, KHCN, TTH. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

Trần Hồng Hà 
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KẾ HOẠCH  

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của  

Bộ Tài nguyên  và Môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thực hi n có  i u quả chủ trư ng, đường lối của Đảng và p áp luật của 

N à nước về t ông tin    a  ọc và công ng  ; tăng cường hợp tác quốc tế trong 

hoạt động khoa học và công ng   (KH&CN); đẩy mạnh công tác ng i n c u 

khoa học và công ng   lĩn  vực tài ngu  n và  ôi trường; 

b)   ổ biến  ịp t ời, đầ  đủ n ững Điều ước, Hi p ước, Công ước quốc tế 

li n quan đến lĩn  tài ngu  n và  ôi trường; 

c) T ông bá   ịp t ời n ững sự  i n    a  ọc và công ng   quốc tế và 

tr ng nước t uộc lĩn  vực tài ngu  n và  ôi trường đến các công c  c, vi n 

c  c, người la  động Bộ Tài ngu  n và Môi trường tì   iểu, t a  gia và  các 

diễn đàn quốc tế. 

d) Đả  bả  công   ai t ông tin về n i   vụ    a  ọc và công ng  ; t ực 

 i n đăng  ý n i   vụ    a  ọc và công ng   tr n  ôi trường  ạng, đáp  ng 

vi c c ủ động, sẵn sàng t a  gia cuộc Các   ạng công ng i p lần t   4. 

đ) T u  út n ân tài, các n à ng i n c u    a  ọc t a  gia dữ li u c u  n 

gia ngàn  tài ngu  n và  ôi trường. Là c  sở c   vi c xâ  dựng  ạng lưới 

c u  n gia ngàn  tài ngu  n và  ôi trường để đà  tạ , bồi dưỡng n ân lực đáp 

 ng với  ội n ập quốc tế.  

e) Đả  bả  công tác t ông tin    a  ọc và công ng   được du  trì t ường 

xu  n, li n tục, đổi  ới nội dung,  ìn  t  c; đáp  ng   u cầu t ực tiễn của c  

quan, tổ c  c, d an  ng i p, địa p ư ng và p ù  ợp với từng đối tượng được 

p ổ biến. 

2. Yêu cầu 

a) Sử dụng linh hoạt, đa dạng các  ìn  t  c t ông tin    a  ọc và công 

ngh , tr ng đó c ú trọng sử dụng công ng   t ông tin tr ng hoạt động khoa học 

và công ng   p ù  ợp với điều ki n cụ thể của đ n vị và đối tượng được phổ 

biến bằng  ai ngôn ngữ là Tiếng An  và Tiếng Vi t. 



b) Từng quý tập trung t ông bá , tra  đổi t ông tin   ạt động    a  ọc và 

công ng   và   ột số lĩn  vực cụ t ể, trán  dàn trải,  é   i u quả. T ực  i n 

vi c p ối  ợp, lồng g ép  ế   ạc  t ông tin    a  ọc và công ng   của tất cả 

các lĩn  vực quản lý n à nước t uộc Bộ; 

c) Đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các c  quan, đ n vị trong 

hoạt động khoa học và công ng   giúp c   hoạt động quản lý    a  ọc và công 

ngh  thật sự có  i u quả, xác định khoa học và công ng   là quốc sác   àng đầu 

và    a  ọc và công ng   ngàn  tài ngu  n và  ôi trường là nền tảng c   p át 

triển bền vững đất nước. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

1. Nội dung 

a) T ông bá  các sự ki n, hoạt động khoa học và công ng   diễn ra tr n 

thế giới và tr ng nước thuộc lĩn  vực tài ngu  n và  ôi trường nă  2020, ba  

gồm: 

- Tin KH&CN quốc tế và tr ng nước; 

- Tin KH&CN của Bộ TN&MT; 

- Sự ki n KH&CN quốc tế và tr ng nước; 

- Sự ki n KH&CN của Bộ TN&MT; 

b) Phổ biến các văn bản quy phạ  p áp luật; các C iến lược, Quy hoạch, 

Kế hoạc  (CQK) p át triển khoa học và công ng   của các lĩn  vực thuộc phạm 

vi quản lý n à nước của Bộ được ban  àn  nă  2019, 2020; 

c) Công bố các n i m vụ, đề án, dự án, c ư ng trìn  KH&CN  nă  2019, 

2020 thuộc các C ư ng trìn  cấp Quốc gia và của Bộ TN&MT; Công bố danh 

mục các TCVN, QCVN, QĐKT nă  2019, 2020 t uộc các lĩn  vực phạm vi 

quản lý của Bộ; 

d) Tổ ch c các   ạt động  ưởng  ng “Ngà  Khoa học và Công ng   Vi t 

Nam (18/5); 

đ) Tổng hợp, t ông bá  c  sở dữ li u c u  n gia KH&CN ngàn  

TN&MT; T ông bá  giải t ưởng KH&CN Bộ TN&MT; 

e) T ông bá  tu ển chọn, tiếp nhận đề xuất; tổ ch c Hội đồng trực tuyến; 

công bố danh mục các n i m vụ, đề tài KH&CN nă  2021; quản lý, vận  àn  

hi u quả trang t ông tin đi n tử KH&CN tài ngu  n và  ôi trường 

2. Hình thức hoạt động 

Trang t ông tin đi n tử hoạt động khoa học và công ng   được t c   ợp 

tr n Cổng t ông tin đi n tử Bộ Tài ngu  n và Môi trường do Vụ Khoa học và 



Công ng   và Văn p òng Bộ quản lý; qu  c ế hoạt động, các   ạt động viết tin 

bài, công   ai t ông tin t ực hi n t e  qu  định của p áp luật. 

Tuỳ thuộc chủ đề của ngà  KH&CN 18-5, Vụ Khoa học và Công ng   

phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế cùng các Vi n ng i n c u trực thuộc Bộ xâ  dựng, 

lựa chọn một hoặc nhiều các  ìn  t  c t ông tin t e  qu  định tại Luật Khoa 

học và Công ng  . 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1) Vụ Khoa học và Công nghệ 

a) Giúp Lãn  đạo Bộ  ướng dẫn, kiể  tra, đôn đốc, t e  dõi vi c triển 

khai thực hi n các nội dung t ông tin    a  ọc và công ng   theo Kế hoạc  nà ; 

b) Chủ trì triển khai Kế hoạc  t ông tin    a  ọc và công ng   ngàn  tài 

ngu  n và  ôi trường nă  2020; 

c) Tổng hợp, bá  cá  Lãn  đạo Bộ kết quả thực hi n công tác tăng cường 

hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công ng  ; công tác tổ ch c tuyển 

chọn, thực hi n, kết t úc n i m vụ KH&CN tr n nền tảng c  sở dữ li u khoa 

học và công ng   của Bộ, sử dụng  ôi trường mạng để tổ ch c thực hi n theo 

tinh thần tiếp cận cuộc Các   ạng công ng i p lần th  4; 

d) Chủ trì   àn t i n c  sở dữ li u c u  n gia ngàn  TN&MT; tra  giải 

t ưởng KH&CN của Bộ TN&MT; 

đ) C ủ trì, p ối hợp với Văn p òng Bộ lập dự t án c i tiết các nội dung 

t ông tin    a  ọc và công ng   về tài ngu  n và  ôi trường nă  2020 được 

giao chủ trì và tổ ch c thực hi n sau   i được p   du  t. 

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ 

a) Chủ động xâ  dựng Kế hoạch hoạt động t ông tin khoa học và công 

ngh  thuộc lĩn  vực quản lý nă  2020; xâ  dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với 

hoạt động Hội nghị, Hội thảo, tọa đà  KH&CN tr ng nước và quốc tế của đ n vị 

nă  2020 gửi về Vụ Khoa học và Công ng   trước ngà  25 t áng 12 nă  2019; 

b) Bá  cá   ết quả thực hi n hoạt động t ông tin    a  ọc và công ng   

về Vụ Khoa học và Công ng   trước ngà  31 t áng 10 để tổng hợp, bá  cá  

Lãn  đạo Bộ; 

c) Xâ  dựng dự t án  in  p   c   vi c thực hi n hoạt động t ông tin    a 

học và công ng   t e  qu  định của p áp luật. 

3. Văn p òng Bộ c ủ trì, p ối  ợp với Vụ K  a  ọc và Công ng   và các 

đ n vị t uộc Bộ quản lý  in  p   c i c   t ông tin KH&CN về tài ngu  n và  ôi 

trường nă  2020. 



4. Vụ Kế   ạc  - Tài c  n : Hướng dẫn c ế độ quản lý và sử dụng  in  

p   t e  c ế độ tài c  n   i n  àn  và p ân bổ  in  p   t ông tin KH&CN về tài 

ngu  n và  ôi trường nă  2020 theo Kế   ạc .  

5. Cổng t ông tin đi n tử Bộ Tài ngu  n và  ôi trường chủ trì, phối hợp 

Vụ Khoa học và Công ng   và các đ n vị có li n quan t ực hi n vi c t ông bá , 

đưa t ông tin   ạt động khoa học và công ng   l n Cổng t ông tin đi n tử./. 

 

 BỘ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

 


	loai_1_name

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-31T10:25:27+0700
	Việt Nam
	Trần Bình Trọng<tbtrong@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-04T15:59:56+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Vĩnh Khang<nvkhang@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-04T18:27:57+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Hà<thha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-05T09:09:50+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Hà<thha@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-05T09:13:08+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-05T09:13:17+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-05T09:13:23+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-05T09:13:36+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-05T09:13:45+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




