
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

“Hội thảo Chuyển đổi số lĩnh vực môi trường và triển khai Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp” 
 

Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện 

07:30 – 08:20 Đón tiếp đại biểu tham dự Hội thảo Ban tổ chức 

08:20 – 08:30 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

và chương trình Hội thảo 
Ban tổ chức 

08:30 – 08:45 
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội 

thảo 

Giám đốc Trung tâm. Nguyễn 

Văn Thùy 

08:45 – 09:15 

Hệ thống chính sách, văn bản pháp 

lý về chuyển đổi số trong lĩnh vực 

môi trường và xây dựng hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu về môi 

trường  

Ông: Nguyễn Văn Thùy, 

Giám đốc Trung tâm Thông 

tin và Dữ liệu môi trường, 

Tổng cục Môi trường 

09:15 – 09:45 

Giới thiệu nội dung về xây dựng 

CSDL môi trường các cấp quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 

Bà: Lê Hoàng Anh, Phó 

Giám đốc Trung tâm Thông 

tin và Dữ liệu môi trường, 

Tổng cục Môi trường 

09:45 – 09:50 Chụp ảnh lưu niệm Hội thảo Toàn thể đại biểu 

09:50  – 10:00 Nghỉ giải lao 

10:00 - 10:30 
Hướng dẫn triển khai về An toàn an 

ninh theo cấp độ 

Ông: Trần Trung Hùng, 

Trưởng phòng Hệ thống 

thông tin, Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường 

10:30 - 11:00 

Kinh nghiệm của địa phương trong 

chuyển đổi số trong lĩnh vực môi 

trường và tình hình triển khai các 

cơ sở dữ liệu về môi trường 

Đại diện Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hải Phòng 

11:00-12:00 Trao đổi thảo luận 

- Chủ trì: LĐ Trung tâm 

Thông tin và Dữ liệu môi 

trường. 

- Đại biểu tham dự 

12:00 – 13:30 Nghỉ trưa 



Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện 

13:30 – 14:00 Trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng 

Ông: Nguyễn Xuân Thủy, 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Thông tin và Dữ liệu môi 

trường, Tổng cục Môi trường 

14:00 – 14:30 

Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật về xây 

dựng, kết nối, liên thông hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 

các cấp 

Bà: Hoàng Thị Hải Vân, 

Trung tâm Thông tin và Dữ 

liệu môi trường, Tổng cục 

Môi trường 

14:30 – 15:00 
Kết quả chuyển đổi số lĩnh vực môi 

trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Ông: Phạm Huỳnh Quang 

Hiếu, Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường Bà Rịa 

- Vũng Tàu. 

15:00 – 16:30 
Giới thiệu phần mềm quản lý 

CSDL môi trường quốc gia 

Bà: Mạc Thị Minh Trà, Trung 

tâm Thông tin và Dữ liệu môi 

trường, Tổng cục Môi trường 

16:30 – 17:00 Trao đổi, thảo luận 

- Chủ trì: LĐ Trung tâm 

Thông tin và Dữ liệu môi 

trường. 

- Đại biểu tham dự 

17:00 – 17:15 Kết luận, bế mạc 
Giám đốc Trung tâm. Nguyễn 

Văn Thùy 

 


